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Grozījums Nr. 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
II daļa – II sadaļa – Ia nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II SADAĻA
Ia NODAĻA

Ražošanas reglamentēšana
100.a pants

Kvotas piena nozarē
1. Esošā piena produkcijas kvotu sistēma 
paliek spēkā arī pēc 2015. gada. Kvotas 
pēc iespējas ātrāk pielāgo dalībvalstu 
vajadzībām un to relatīvajiem 
uzstādītajiem ražošanas jaudas līmeņiem.
2. Komisija iesniedz priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai par 
valsts piena kvotām, pielāgojot to saskaņā 
ar 1. punktu. Laikposmi ir pietiekami, lai 
regula varētu stāties spēkā 2014. gada 
1. jūlijā.

100.b pants
Vīnogulāju stādīšanas tiesības

1. Esošā stādīšanas tiesību sistēma paliek 
spēkā arī pēc 2015. gada.
2. Komisija novērtē nepieciešamību 
pašreizējā sistēmā ieviest korekcijas un 
pielāgojumus un iesniedz priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, 
ar ko nosaka īpašus pasākumus 
reģioniem, kuros vīnogu audzēšana ir 
galvenā nodarbe, lai saglabātu šo reģionu 
vīnkopības produktu atšķirīgās iezīmes. 
Laikposmi ir pietiekami, lai regula varētu 
stāties spēkā 2014. gada 1. jūlijā.

100.c pants
Kvotas cukura nozarē
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1. Esošā cukura nozares kvotu sistēma 
paliek spēkā arī pēc 2015. gada. Kvotas 
pēc iespējas ātrāk pielāgo dalībvalstu 
vajadzībām un to relatīvajiem 
uzstādītajiem ražošanas jaudas līmeņiem.
2. Komisija iesniedz priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai par 
valsts cukura nozares kvotām, pielāgojot 
to saskaņā ar 1. punktu. Laikposmi ir 
pietiekami, lai regula varētu stāties spēkā 
2014. gada 1. jūlijā.

100.d pants
Citas nozares

1. Līdz 2014. gada 1. jūlijam Komisija 
iesniedz ietekmes pētījumu par 
reglamentēšanas pārtraukšanu un par 
sadales instrumentiem, kas attiecas uz 
citām nozarēm dalībvalstīs.
2. Pamatojoties uz 1. punktā minētā 
pētījuma konstatējumiem, Komisija 
atbilstīgā laikposmā iesniedz 
priekšlikumus, ar kuriem izveido kvotu 
sistēmas citās nozarēs, ja tas ir vajadzīgs, 
lai nodrošinātu ražošanas vienmērīgu 
izplatību dalībvalstīs, ņemot vērā 
dalībvalstu individuālās iespējas un 
potenciālu, vienlaikus paredzot arī 
dažādas attīstības iespēju dalībvalstīs ar 
lielākiem deficītiem attiecīgajās nozarēs.

Or. pt

Grozījums Nr. 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
II daļa – II sadaļa – II nodaļa – 1.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ĪPAŠI PASĀKUMI

Or. es
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Grozījums Nr. 1418
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
100.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.a pants
Kvotas ilgums un atkārtota ieviešana

Izņemot 101. panta 1., 2.b, 2.d un 
2.e punktu un 101.a pantu, šo iedaļu 
piemēro līdz 2019./2020. tirdzniecības 
gada beigām.
Ja režīmu pagarinās līdz 
2019./2020. tirdzniecības gada beigām, 
dalībvalstīm, kas saskaņā ar Padomes 
Regulu (EK) Nr. 320/2006 atcēla savu 
kvotu, piešķir kvotu, kura ir līdzvērtīga to 
atceltajai kvotai.
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus par nosacījumiem, saskaņā ar ko 
dalībvalsts drīkst atkārtoti ieviest savu 
kvotu.

Or. en

Grozījums Nr. 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
100.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.a pants
Ilgums

Izņemot 101. panta 1., 2.b, 2.d un 
2.e punktu un 101.a pantu, šo iedaļu 
piemēro tikai līdz 
2019./2020. tirdzniecības gada beigām.
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Or. es

Pamatojums

Visi šīs iedaļas grozījumi ir cukura kvotu sistēmas (un saistīto nepieciešamo pantu) 
pārņemšana un atjaunināšana, kā noteikts regulas priekšlikumā COM(2010) 799, ar ko 
saskaņo vienotās TKO noteikumus ar Lisabonas līguma noteikumiem. Tomēr 101.l panta 
e) apakšpunktā ir ieviests mehānisms ārpuskvotas cukura automātiskai pārkvalificēšanai 
kvotas cukurā, lai novērstu vai risinātu saspīlētas tirgus situācijas.

Grozījums Nr. 1420
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
100.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.a pants
Ilgums

Šo iedaļu piemēro no cukura 
2015./2016. tirdzniecības gada sākuma, 
proti, to sāk piemērot 2015. gada 
1. oktobrī. Izņemot 101. panta 1. punkta 
1. daļu, kā arī 2.b, 2.d un 2.e punktu un 
101.a pantu, to piemēro līdz cukura 
2019./2020. tirdzniecības gada beigām, 
proti, līdz 2020. gada 30. septembrim.

Or. pl

Grozījums Nr. 1421
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
100.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.a pants
Ilgums

Šo iedaļu piemēro no 
2015./2016. tirdzniecības gada sākuma, 
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kas sākas 2015. gada 1. oktobrī. Izņemot 
101. panta 1. punkta 1., 2.b, 2.d un 
2.e daļu, kā arī 101. panta 
a) apakšpunktu, to piemēro līdz 
2019./2020. tirdzniecības gada beigām, 
proti, līdz 2020. gada 30. septembrim.

Or. fr

Grozījums Nr. 1422
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
100.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.a pants
Ilgums

Šo iedaļu piemēro no cukura 
2015./2016. tirdzniecības gada sākuma, 
proti, to sāk piemērot 2015. gada 
1. oktobrī. Izņemot 101. panta 1. punkta 
1. daļu, kā arī 2.b, 2.d un 2.e punktu un 
101.a pantu, to piemēro līdz cukura 
2019./2020. tirdzniecības gada beigām, 
proti, līdz 2020. gada 30. septembrim.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir izvairīties no visām plaisām, kas varētu rasties (atkarībā no tā, kad 
[COM(2011)626] stājas spēkā) saistībā ar politiskā lēmuma īstenošanu, kurš pieņemts 
Regulā (EK) Nr. 1234/2007, proti, saglābāt cukura režīmu līdz 2015. gada 30. septembrim. 
Mērķis ir izvairīties no situācijas, kad uz vienu tirdzniecības gadu attiecas divi tiesiskie 
regulējumi.

Grozījums Nr. 1423
Robert Sturdy

Regulas priekšlikums
101. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101. pants svītrots
Cukura nozares nolīgumi

1. Cukurbiešu un cukurniedru pirkšanas 
noteikumus, ieskaitot pirmssējas piegādes 
līgumus, reglamentē rakstiski nozares 
nolīgumi, kas noslēgti starp Savienības 
cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem 
un Savienības cukura ražošanas 
uzņēmumiem.
2. Ņemot vērā cukura nozares specifiku, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus par šā 
panta 1. punktā minētajiem nolīgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1424
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
101. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Cukurbiešu un cukurniedru pirkšanas 
noteikumus, ieskaitot pirmssējas piegādes 
līgumus, reglamentē rakstiski nozares 
nolīgumi, kas noslēgti starp Savienības 
cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem 
un Savienības cukura ražošanas 
uzņēmumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

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

1. Cukurbiešu un cukurniedru pirkšanas 
noteikumus, ieskaitot pirmssējas piegādes 
līgumus, reglamentē rakstiski nozares 
nolīgumi, kas noslēgti starp Savienības 
cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem 
un Savienības cukura ražošanas 
uzņēmumiem.

1. Pašreizējais ES cukura kvotu režīms ir 
jāpagarina līdz 2019./2020. tirdzniecības 
gada beigām, ārpuskvotas cukuru 
automātiski pārkvalificējot kvotas cukurā.

Or. en

Grozījums Nr. 1426
Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
101. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Cukurbiešu un cukurniedru pirkšanas 
noteikumus, ieskaitot pirmssējas piegādes 
līgumus, reglamentē rakstiski nozares 
nolīgumi, kas noslēgti starp Savienības 
cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem 
un Savienības cukura ražošanas 
uzņēmumiem.

1. Pašreizējais ES cukura kvotu režīms ir 
jāpagarina līdz 2030. tirdzniecības gada 
beigām, ārpuskvotas cukuru automātiski 
pārkvalificējot kvotas cukurā.

Or. en

Grozījums Nr. 1427
Robert Sturdy

Regulas priekšlikums
101. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Cukurbiešu un cukurniedru pirkšanas 
noteikumus, ieskaitot pirmssējas piegādes 
līgumus, reglamentē rakstiski nozares
nolīgumi, kas noslēgti starp Savienības 
cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem

1. Cukurbiešu un cukurniedru pirkšanas 
noteikumus reglamentē šīs nozares līgumi, 
kas noslēgti starp šo izejvielu audzētājiem
Savienībā un Savienības cukura ražošanas 
uzņēmumiem.
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un Savienības cukura ražošanas
uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1428
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
101. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Cukurbiešu un cukurniedru pirkšanas 
noteikumus, ieskaitot pirmssējas piegādes 
līgumus, reglamentē rakstiski nozares 
nolīgumi, kas noslēgti starp Savienības 
cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem 
un Savienības cukura ražošanas 
uzņēmumiem.

1. Cukurbiešu un cukurniedru pirkšanas 
noteikumus, ieskaitot pirmssējas piegādes 
līgumus, reglamentē rakstiski nozares 
nolīgumi, kas noslēgti starp cukurbiešu un 
cukurniedru audzētājiem Savienībā vai —
to vārdā — organizācijām, kurās viņi ir 

biedri, un Savienības cukura ražošanas 
uzņēmumiem vai — to vārdā —
organizācijām, kurās viņi ir biedri.

Līdz 2019./2020. tirdzniecības gada 
beigām, proti, līdz 2020. gada 
30. septembrim, šie līgumi atbilst 
IIId pielikuma 2.a punkta un II pielikuma 
Ia daļas 11. punkta noteikumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 1429
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
101. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Cukurbiešu un cukurniedru pirkšanas 
noteikumus, ieskaitot pirmssējas piegādes 
līgumus, reglamentē rakstiski nozares 
nolīgumi, kas noslēgti starp Savienības 
cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem un 

1. Cukurbiešu un cukurniedru pirkšanas 
noteikumus, ieskaitot pirmssējas piegādes 
līgumus, reglamentē rakstiski nozares 
nolīgumi, kas noslēgti starp Savienības 
cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem 
vai — to vārdā — organizācijām, kurās 
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Savienības cukura ražošanas uzņēmumiem. viņi ir biedri, un Savienības cukura 
ražošanas uzņēmumiem vai — to vārdā —
organizācijām, kurās viņi ir biedri.

Līgumi atbilst IIId pielikuma 2.a punkta 
[C1] un II pielikuma Ia daļas 11. punkta 
[C2] noteikumiem līdz cukura 
2019./2020. tirdzniecības gada beigām, 
proti, līdz 2020. gada 30. septembrim.

Or. en

Pamatojums

Pirmā daļa būtu jāpiemēro gan pirms gan pēc 2020. gada, lai nodrošinātu, ka cukurbiešu un 
cukurniedru pirkšanas noteikumi, ieskaitot pirmssējas piegādes līgumus, joprojām ir obligāti 
cukura nozarē. Tomēr otrā daļa nebūtu jāpiemēro pēc cukura 2019./2020. tirdzniecības gada 
beigām, proti, pēc 2020. gada 30. septembra, jo pielikumos ir konkrēti noteikumi un 
nosacījumi, kas attiecas uz ES vienotu cukura tirgus kopīgo organizāciju, tostarp uz kvotu 
sistēmu.

Grozījums Nr. 1430
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
101. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Cukurbiešu un cukurniedru pirkšanas 
noteikumus, ieskaitot pirmssējas piegādes 
līgumus, reglamentē rakstiski nozares 
nolīgumi, kas noslēgti starp Savienības 
cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem un 
Savienības cukura ražošanas uzņēmumiem.

1. Cukurbiešu un cukurniedru pirkšanas 
noteikumus, ieskaitot pirmssējas piegādes 
līgumus, reglamentē rakstiski nozares 
nolīgumi, kas noslēgti starp Savienības 
cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem 
vai — to vārdā — organizācijām, kurās 
viņi ir biedri un kuras darbojas viņu
vārdā, un Savienības cukura ražošanas 
uzņēmumiem vai — to vārdā —
organizācijām, kurās viņi ir biedri un 

kuras darbojas viņu vārdā. Līgumi atbilst 
IIId pielikuma 2.a punkta un II pielikuma 
Ia daļas 11. punkta noteikumiem līdz 
cukura 2019./2020. tirdzniecības gada 
beigām, proti, līdz 2020. gada 
30. septembrim.



PE494.484v01-00 12/161 AM\909518LV.doc

LV

Or. pl

Grozījums Nr. 1431
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
101. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Cukurbiešu un cukurniedru pirkšanas 
noteikumus, ieskaitot pirmssējas piegādes 
līgumus, reglamentē rakstiski nozares 
nolīgumi, kas noslēgti starp Savienības 
cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem 
un Savienības cukura ražošanas 
uzņēmumiem.

1. Cukurbiešu un cukurniedru pirkšanas 
noteikumus, ieskaitot pirmssējas piegādes 
līgumus, reglamentē rakstiski nozares 
nolīgumi, kas noslēgti starp cukurbiešu un 
cukurniedru audzētājiem Savienībā vai —
to vārdā — organizācijām, kurās viņi ir 

biedri, un Savienības cukura ražošanas 
uzņēmumiem vai — to vārdā —
organizācijām, kurās viņi ir biedri, un 

līgumi atbilst IIId pielikuma 2.a punkta 
un II pielikuma Ia daļas 11. punkta 
noteikumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 1432
Robert Sturdy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nozares līgumi un piegādes līgumi 
atbilst 3. punktam, un pirkšanas 
nosacījumus nosaka Komisija, it sevišķi 
attiecībā uz nosacījumiem, kas reglamentē 
cukurbiešu pirkšanu, piegādi, 
pieņemšanu un apmaksu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Regulas priekšlikums
101. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ņemot vērā cukura nozares specifiku, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus par šā 
panta 1. punktā minētajiem nolīgumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1434
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
101. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ņemot vērā cukura nozares specifiku, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus par šā 
panta 1. punktā minētajiem nolīgumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1435
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
101. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ņemot vērā cukura nozares specifiku, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus par šā 
panta 1. punktā minētajiem nolīgumiem.

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Piegādes līgumos nošķir, vai cukura 
daudzumi, ko paredzēts saražot no 
piegādātajām cukurbietēm, ir:
a) kvotas cukurs;
b) ārpuskvotas cukurs.

Or. es

Grozījums Nr. 1437
Robert Sturdy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Piegādes līgumos nošķir, vai cukura 
daudzumi, ko paredzēts saražot no 
piegādātajām cukurbietēm, ir:
a) kvotas cukurs;
b) ārpuskvotas cukurs.

Or. en

Grozījums Nr. 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101. pants – 2.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ikviens cukura ražošanas uzņēmums 
dalībvalstij, kurā tas ražo cukuru, sniedz 
šādu informāciju:
a) 2.a punkta a) apakšpunktā minēto 
cukurbiešu daudzums, par ko uzņēmums 
ir noslēdzis pirmssējas piegādes līgumus, 
un cukura sastāvs, kas ņemts vērā 
minētajos līgumos;
b) atbilstīgā prognozētā raža.
Dalībvalstis var pieprasīt papildu 
informāciju.

Or. es

Grozījums Nr. 1439
Robert Sturdy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ikviens cukura ražošanas uzņēmums 
dalībvalstij, kurā tas ražo cukuru, sniedz 
šādu informāciju:
a) 3. punkta a) apakšpunktā minēto 
cukurbiešu daudzums, par ko uzņēmums 
ir noslēdzis pirmssējas piegādes līgumus, 
un cukura sastāvs, kas ņemts vērā 
minētajos līgumos;
b) atbilstīgā prognozētā raža.
Dalībvalstis var pieprasīt papildu 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Regulas priekšlikums
101. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Cukura ražošanas uzņēmumiem, kas 
nav parakstījuši pirmssējas piegādes 
līgumus, kuros paredzēts maksāt 
101.g pantā noteikto kvotas cukurbiešu 
minimālo cenu par tādu cukurbiešu 
daudzumu, kas atbilst attiecīgā 
uzņēmuma kvotas cukura daudzumam, 
kurš attiecīgi koriģēts ar preventīvas 
izņemšanas koeficientu, kas noteikts 
atbilstīgi 101.d panta 2. punkta pirmajai 
daļai, pieprasa samaksāt vismaz minimālo 
kvotas cukurbiešu cenu par visām
cukurbietēm, ko tie pārstrādā cukurā.

Or. es

Grozījums Nr. 1441
Robert Sturdy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Cukura ražošanas uzņēmumiem, kas 
nav parakstījuši pirmssējas piegādes 
līgumus, kuros paredzēts maksāt kvotas 
cukurbiešu minimālo cenu par tādu 
cukurbiešu daudzumu, kas atbilst 
attiecīgā uzņēmuma kvotas cukura 
daudzumam, pieprasa samaksāt vismaz 
minimālo kvotas cukurbiešu cenu par 
visām cukurbietēm, ko tie pārstrādā 
cukurā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Ar attiecīgās dalībvalsts atļauju 
nozares līgumos var pieļaut atkāpes no 
2.a, 2.b un 2.c punkta.

Or. es

Grozījums Nr. 1443
Robert Sturdy

Regulas priekšlikums
101. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.f pants
2.d Ar attiecīgās dalībvalsts atļauju 
nozares līgumos var pieļaut atkāpes no 3. 
un 4. punkta.

Or. en

Grozījums Nr. 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101. pants – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.e Ja nozares līgumu nav, attiecīgā 
dalībvalsts veic ar šo regulu saderīgus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu 
attiecīgo personu intereses.

Or. es
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Grozījums Nr. 1445
Robert Sturdy

Regulas priekšlikums
101. pants – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.e Ja nozares līgumu nav, attiecīgā 
dalībvalsts veic ar šo regulu saderīgus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu 
attiecīgo personu intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.a pants
Cenu paziņošana cukura tirgū

Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti atbilstīgi 162. panta 2. punktā 
minētajai pārbaudes procedūrai, var
izveidot informācijas sistēmu par cenām 
cukura tirgū, tostarp sistēmu cukura 
tirgus cenu līmeņa publicēšanai.
Minētās sistēmas pamatā ir informācija, 
ko sniedz baltā cukura ražošanas 
uzņēmumi vai citi tirgus dalībnieki, kuri 
darbojas cukura tirdzniecībā. Šo 
informāciju uzskata par konfidenciālu.
Komisija nodrošina, ka publicētā 
informācija neļauj identificēt atsevišķu 
uzņēmumu vai tirgus dalībnieku cenas.

Or. es
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Grozījums Nr. 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.b pants
Ražošanas kompensācija

1. Ražošanas kompensāciju par 
produktiem cukura nozarē, kas minēti 
I pielikuma III daļas b)–e) apakšpunktā, 
līdz 2019./2020. tirdzniecības gada beigām 
var piešķirt tad, ja pārpalikuma cukurs 
vai importētais cukurs, pārpalikuma 
izoglikoze vai pārpalikuma inulīna sīrups 
nav pieejami par cenu, kas atbilst 
101.m panta 2. punkta b) un 
c) apakšpunktā minēto produktu 
ražošanas cenai pasaules tirgū.
2. Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti atbilstīgi 162. panta 2. punktā 
minētajai pārbaudes procedūrai, nosaka 
1. punktā minētās ražošanas 
kompensācijas.
3. Lai ņemtu vērā ārpuskvotas cukura 
tirgus specifiku Savienībā, Komisija ar 
deleģētajiem aktiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 160. pantā minētajai pārbaudes 
procedūrai, var paredzēt nosacījumus šajā 
iedaļā minētās ražošanas kompensācijas 
piešķiršanai.

Or. es

Grozījums Nr. 1448
Albert Deß

Regulas priekšlikums
101.d pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.d pants
Cukura izņemšana no tirgus

1. Ņemot vērā to, ka ir jārisina 
pārpalikuma situācijas, balstoties uz 
paredzamo piegāžu bilanci, un ņemot vērā 
Savienības pienākumus, kuri izriet no 
nolīgumiem, kas noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem var izlemt attiecīgajā 
tirdzniecības gadā no tirgus izņemt tādu 
kvotas cukura, kvotas izoglikozes vai 
kvotas inulīna sīrupa daudzumu, kas 
pārsniedz atbilstīgi šā panta 2. punktam 
aprēķināto robežlielumu.
Šādā gadījumā no tirgus izņem baltā 
cukura un jēlcukura importu no visiem 
avotiem vienādā apmērā attiecīgajā 
tirdzniecības gadā.
2. Šā panta 1. punktā minēto izņemšanas 
robežlielumu aprēķina katram 
uzņēmumam, kam ir kvota, reizinot šo 
kvotu ar koeficientu, ko līdz iepriekšējā 
tirdzniecības gada 28. februārim ar 
īstenošanas aktiem, kas pieņemti atbilstīgi 
162. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai, var noteikt Komisija, 
pamatojoties uz prognozētajām tirgus 
attīstības tendencēm.
Pamatojoties uz jaunāko informāciju par 
tirgus tendencēm, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var līdz attiecīgā tirdzniecības 
gada 31. oktobrim izlemt vai nu koriģēt 
koeficentu, vai arī, ja šāds lēmums 
saskaņā ar šā punkta pirmo daļu nav 
pieņemts, noteikt koeficientu.

3. Katrs uzņēmums, kuram ir piešķirta 
kvota vai importa licence, uz sava rēķina 
līdz nākamā tirdzniecības gada sākumam 
uzglabā saskaņā ar kvotu saražoto cukura 
daudzumu, kas pārsniedz atbilstīgi 
2. punktam aprēķināto robežlielumu. 
Tirdzniecības gadā no tirgus izņemtos 
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cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
daudzumus uzskata par pirmajiem 
saskaņā ar kvotu saražotajiem 
daudzumiem nākamajā tirdzniecības 
gadā.
Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas un 
ņemot vērā prognozētās cukura tirgus 
tendences, Komisija ar īstenošanas aktiem 
var nolemt, ka kārtējā un/vai nākamajā 
tirdzniecības gadā visu izņemto cukuru, 
izoglikozi vai inulīna sīrupu vai daļu no tā 
uzskata par:
a) pārpalikuma cukuru, pārpalikuma 
izoglikozi vai pārpalikuma inulīna sīrupu, 
ko var pārvērst rūpnieciskajā cukurā, 
rūpnieciskajā izoglikozē vai rūpnieciskajā 
inulīna sīrupā;
b) saskaņā ar pagaidu kvotu saražotu 
produkciju, kuras daļu var rezervēt 
eksportam, ievērojot Savienības saistības, 
kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti 
saskaņā ar Līguma 218. pantu.
4. Ja cukura piegāde Savienībā nav 
pietiekama, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var nolemt, ka konkrētu 
daudzumu izņemtā cukura, izoglikozes vai 
inulīna sīrupa drīkst pārdot Savienības 
tirgū pirms izņemšanas perioda beigām.
5. Ja izņemto cukuru uzskata par pirmo 
nākamajā tirdzniecības gadā saražoto 
cukura daudzumu, cukurbiešu 
audzētājiem maksā minētā tirdzniecības 
gada minimālo cenu.
Ja izņemtais cukurs kļūst par rūpniecisko 
cukuru vai to eksportē saskaņā ar šā 
panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu, 
101. panta x) apakšpunkta prasības 
attiecībā uz minimālo cenu nepiemēro.
Ja izņemto cukuru pārdod Savienības 
tirgū pirms izņemšanas perioda beigām 
atbilstīgi 4. punktam, cukurbiešu 
audzētājiem maksā kārtējā tirdzniecības 
gada minimālo cenu.
6. Saskaņā ar šo pantu pieņemtos 
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īstenošanas aktus pieņem atbilstīgi 
162. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 1449
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
101.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.d pants
Cukura izņemšana no tirgus

1. Ņemot vērā to, ka ir jārisina 
pārpalikuma situācijas, balstoties uz 
paredzamo piegāžu bilanci, un ņemot vērā 
Savienības pienākumus, kuri izriet no 
nolīgumiem, kas noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem var izlemt attiecīgajā 
tirdzniecības gadā no tirgus izņemt tādu 
kvotas cukura, kvotas izoglikozes vai 
kvotas inulīna sīrupa daudzumu, kas 
pārsniedz atbilstīgi šā panta 2. punktam 
aprēķināto robežlielumu. Šādā gadījumā 
no tirgus izņem baltā cukura un jēlcukura 
importu no visiem avotiem vienādā 
apmērā attiecīgajā tirdzniecības gadā.
2. Šā panta 1. punktā minēto izņemšanas 
robežlielumu aprēķina katram 
uzņēmumam, kam ir kvota, reizinot šo 
kvotu ar koeficientu, ko līdz iepriekšējā 
tirdzniecības gada 28. februārim ar 
īstenošanas aktiem, kas pieņemti atbilstīgi 
162. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai, var noteikt Komisija, 
pamatojoties uz prognozētajām tirgus 
attīstības tendencēm. Pamatojoties uz 
jaunāko informāciju par tirgus 
tendencēm, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var līdz attiecīgā tirdzniecības 
gada 31. oktobrim izlemt vai nu koriģēt 
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koeficentu, vai arī, ja šāds lēmums 
saskaņā ar šā punkta pirmo daļu nav 
pieņemts, noteikt koeficientu.
3. Katrs uzņēmums, kuram ir piešķirta 
kvota vai importa licence, uz sava rēķina 
līdz nākamā tirdzniecības gada sākumam 
uzglabā saskaņā ar kvotu saražoto cukura 
daudzumu, kas pārsniedz atbilstīgi 
2. punktam aprēķināto robežlielumu. 
Tirdzniecības gadā no tirgus izņemtos 
cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
daudzumus uzskata par pirmajiem 
saskaņā ar kvotu saražotajiem 
daudzumiem nākamajā tirdzniecības 
gadā. Atkāpjoties no šā punkta pirmās 
daļas un ņemot vērā prognozētās cukura 
tirgus tendences, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var nolemt, ka kārtējā un/vai 
nākamajā tirdzniecības gadā visu izņemto 
cukuru, izoglikozi vai inulīna sīrupu vai 
daļu no tā uzskata par:
a) pārpalikuma cukuru, pārpalikuma 
izoglikozi vai pārpalikuma inulīna sīrupu, 
ko var pārvērst rūpnieciskajā cukurā, 
rūpnieciskajā izoglikozē vai rūpnieciskajā 
inulīna sīrupā;
b) saskaņā ar pagaidu kvotu saražotu 
produkciju, kuras daļu var rezervēt 
eksportam, ievērojot Savienības saistības, 
kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti 
saskaņā ar Līguma 218. pantu.
4. Ja cukura piegāde Savienībā nav 
pietiekama, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var nolemt, ka konkrētu 
daudzumu izņemtā cukura, izoglikozes vai 
inulīna sīrupa drīkst pārdot Savienības 
tirgū pirms izņemšanas perioda beigām.
5. Ja izņemto cukuru uzskata par pirmo 
nākamajā tirdzniecības gadā saražoto 
cukura daudzumu, cukurbiešu 
audzētājiem maksā minētā tirdzniecības 
gada minimālo cenu.
Ja izņemtais cukurs kļūst par rūpniecisko 
cukuru vai to eksportē saskaņā ar šā 
panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu, 
101.g panta prasības attiecībā uz 
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minimālo cenu nepiemēro.
Ja izņemto cukuru pārdod Savienības 
tirgū pirms izņemšanas perioda beigām 
atbilstīgi 4. punktam, cukurbiešu 
audzētājiem maksā kārtējā tirdzniecības 
gada minimālo cenu.
6. Saskaņā ar šo pantu pieņemtos 
īstenošanas aktus pieņem atbilstīgi 
162. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.

Or. pl

Grozījums Nr. 1450
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
101.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.d pants
Cukura izņemšana no tirgus

1. Ņemot vērā to, ka ir jārisina 
pārprodukcijas situācijas, balstoties uz 
paredzamo piegāžu bilanci, un ņemot vērā 
Savienības pienākumus, kuri izriet no 
nolīgumiem, kas noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem var izlemt attiecīgajā 
tirdzniecības gadā no tirgus izņemt tādu 
kvotas cukura, kvotas izoglikozes vai 
kvotas inulīna sīrupa daudzumu, kas 
pārsniedz atbilstīgi šā panta 2. punktam 
aprēķināto robežlielumu.
Tādējādi no tirgus izņem baltā cukura un 
jēlcukura importu no visiem avotiem 
vienādā apmērā attiecīgajā tirdzniecības 
gadā.
2. Šā panta 1. punktā minēto izņemšanas 
robežlielumu aprēķina katram 
uzņēmumam, kam ir kvota, reizinot šo 
kvotu ar koeficientu, ko līdz iepriekšējā 
tirdzniecības gada 28. februārim ar 
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īstenošanas aktiem, kas pieņemti atbilstīgi 
162. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai, var noteikt Komisija, 
pamatojoties uz prognozētajām tirgus 
attīstības tendencēm.
Pamatojoties uz jaunāko informāciju par 
tirgus tendencēm, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var līdz attiecīgā tirdzniecības 
gada 31. oktobrim izlemt vai nu koriģēt 
koeficentu, vai arī, ja šāds lēmums 
saskaņā ar šā punkta pirmo daļu nav 
pieņemts, noteikt koeficientu.
3. Katrs uzņēmums, kuram ir piešķirta 
kvota, uz sava rēķina līdz nākamā 
tirdzniecības gada sākumam uzglabā 
saskaņā ar kvotu saražoto cukura 
daudzumu, kas pārsniedz atbilstīgi 
2. punktam aprēķināto robežlielumu. 
Tirdzniecības gadā no tirgus izņemtos 
cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
daudzumus uzskata par pirmajiem 
saskaņā ar kvotu saražotajiem 
daudzumiem nākamajā tirdzniecības 
gadā.
Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas un 
ņemot vērā prognozētās cukura tirgus 
tendences, Komisija ar īstenošanas aktiem 
var nolemt, ka kārtējā un/vai nākamajā 
tirdzniecības gadā visu izņemto cukuru, 
izoglikozi vai inulīna sīrupu vai daļu no tā 
uzskata par:
a) pārpalikuma cukuru, pārpalikuma 
izoglikozi vai pārpalikuma inulīna sīrupu, 
ko var pārvērst rūpnieciskajā cukurā, 
izoglikozē vai inulīna sīrupā;
b) saskaņā ar pagaidu kvotu saražotu 
produkciju, kuras daļu var rezervēt 
eksportam, ievērojot Savienības saistības, 
kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti 
saskaņā ar Līguma 218. pantu.
4. Ja cukura piegāde ES nav pietiekama, 
Komisija ar īstenošanas aktiem var 
nolemt, ka konkrētu daudzumu izņemtā 
cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
drīkst pārdot ES tirgū pirms izņemšanas 
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perioda beigām.
5. Ja izņemto cukuru uzskata par pirmo 
nākamajā tirdzniecības gadā saražoto 
cukura daudzumu, cukurbiešu 
audzētājiem maksā minētajā tirdzniecības 
gadā noteikto minimālo cenu.
Ja izņemtais cukurs kļūst par rūpniecisko 
cukuru vai to eksportē saskaņā ar šā 
panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu, 
101.g panta prasības attiecībā uz 
minimālo cenu nepiemēro.
Ja izņemto cukuru pārdod Savienības 
tirgū pirms izņemšanas perioda beigām 
atbilstīgi 4. punktam, cukurbiešu 
audzētājiem maksā kārtējā tirdzniecības 
gadā noteikto minimālo cenu.
6. Saskaņā ar šo pantu pieņemtos 
īstenošanas aktus pieņem atbilstīgi 
162. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.

Or. fr

Grozījums Nr. 1451
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
101.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.d pants
Cukura izņemšana no tirgus

1. Ņemot vērā to, ka ir jārisina 
pārpalikuma situācijas, balstoties uz 
paredzamo piegāžu bilanci, un ņemot vērā 
Savienības pienākumus, kuri izriet no 
nolīgumiem, kas noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem var izlemt attiecīgajā 
tirdzniecības gadā no tirgus izņemt tādu 
kvotas cukura, kvotas izoglikozes vai 
kvotas inulīna sīrupa daudzumu, kas 
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pārsniedz atbilstīgi šā panta 2. punktam 
aprēķināto robežlielumu.
Šādā gadījumā no tirgus izņem baltā 
cukura un jēlcukura importu no visiem 
avotiem vienādā apmērā attiecīgajā 
tirdzniecības gadā.
2. Šā panta 1. punktā minēto izņemšanas 
robežlielumu aprēķina katram 
uzņēmumam, kam ir kvota, reizinot šo 
kvotu ar koeficientu, ko līdz iepriekšējā 
tirdzniecības gada 28. februārim ar 
īstenošanas aktiem, kas pieņemti atbilstīgi 
162. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai, var noteikt Komisija, 
pamatojoties uz prognozētajām tirgus 
attīstības tendencēm.
Pamatojoties uz jaunāko informāciju par 
tirgus tendencēm, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var līdz attiecīgā tirdzniecības 
gada 31. oktobrim izlemt vai nu koriģēt 
koeficentu, vai arī, ja šāds lēmums 
saskaņā ar šā punkta pirmo daļu nav 
pieņemts, noteikt koeficientu.
3. Katrs uzņēmums, kuram ir piešķirta 
kvota vai importa licence, uz sava rēķina 
līdz nākamā tirdzniecības gada sākumam 
uzglabā saskaņā ar kvotu saražoto cukura 
daudzumu, kas pārsniedz atbilstīgi 
2. punktam aprēķināto robežlielumu. 
Tirdzniecības gadā no tirgus izņemtos 
cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
daudzumus uzskata par pirmajiem 
saskaņā ar kvotu saražotajiem 
daudzumiem nākamajā tirdzniecības 
gadā.
Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas un 
ņemot vērā prognozētās cukura tirgus 
tendences, Komisija ar īstenošanas aktiem 
var nolemt, ka kārtējā un/vai nākamajā 
tirdzniecības gadā visu izņemto cukuru, 
izoglikozi vai inulīna sīrupu vai daļu no tā 
uzskata par:
a) pārpalikuma cukuru, pārpalikuma 
izoglikozi vai pārpalikuma inulīna sīrupu, 
ko var pārvērst rūpnieciskajā cukurā, 



PE494.484v01-00 28/161 AM\909518LV.doc

LV

rūpnieciskajā izoglikozē vai rūpnieciskajā 
inulīna sīrupā;
b) saskaņā ar pagaidu kvotu saražotu 
produkciju, kuras daļu var rezervēt 
eksportam, ievērojot Savienības saistības, 
kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti 
saskaņā ar Līguma 218. pantu.
4. Ja cukura piegāde Savienībā nav 
pietiekama, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var nolemt, ka konkrētu 
daudzumu izņemtā cukura, izoglikozes vai 
inulīna sīrupa drīkst pārdot Savienības 
tirgū pirms izņemšanas perioda beigām.
5. Ja izņemto cukuru uzskata par pirmo 
nākamajā tirdzniecības gadā saražoto 
cukura daudzumu, cukurbiešu 
audzētājiem maksā minētā tirdzniecības 
gada minimālo cenu.
Ja izņemtais cukurs kļūst par rūpniecisko 
cukuru vai to eksportē saskaņā ar šā 
panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu, 
101.g panta prasības attiecībā uz 
minimālo cenu nepiemēro.
Ja izņemto cukuru pārdod Savienības 
tirgū pirms izņemšanas perioda beigām 
atbilstīgi 4. punktam, cukurbiešu 
audzētājiem maksā kārtējā tirdzniecības 
gada minimālo cenu.
6. Saskaņā ar šo pantu pieņemtos 
īstenošanas aktus pieņem atbilstīgi 
162. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.

Or. en

Pamatojums

COM(2010)799 45. pants. Pirmais punkts ir grozīts, jo tirgus strukturālais līdzsvars būtu 
jāaplūko saistībā ar daudzumiem (nevis cenām), ko nosaka pēc kvantitatīvo datu analīzes. 
Atbilstīgāk ir arī runāt par pārpalikumu un deficītu, nevis pārāk mazu produkcijas apjomu vai 
pārprodukciju. Visbeidzot, papildinājumu „vai importa licence” un „no visiem avotiem” 
mērķis ir nodrošināt, ka visi tirgus dalībnieki veic korekcijas, lai līdzsvarotu tirgu. Pašlaik 
izņemšanu no tirgus piemēro tikai cukurbiešu cukura ražotājiem.
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Grozījums Nr. 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.d pants
Cukura izņemšana no tirgus

2. Šā panta 1. punktā minēto izņemšanas 
robežlielumu aprēķina katram 
uzņēmumam, kam ir kvota, reizinot šo 
kvotu ar koeficientu, ko piemēro visā 
Savienībā un ko līdz iepriekšējā 
tirdzniecības gada 28. februārim ar 
īstenošanas aktiem, kas pieņemti atbilstīgi 
162. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai, var noteikt Komisija, 
pamatojoties uz prognozētajām tirgus 
attīstības tendencēm.
Pamatojoties uz jaunāko informāciju par 
tirgus tendencēm, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var līdz attiecīgā tirdzniecības 
gada 31. oktobrim izlemt vai nu koriģēt 
koeficentu, vai arī, ja šāds lēmums 
saskaņā ar šā punkta pirmo daļu nav 
pieņemts, noteikt koeficientu.
Šajā gadījumā tradicionālo piegādes 
nepieciešamību pēc importēta jēlcukura 
rafinēšanas vajadzībām samazina par 
tādu pašu procentuālo apmēru attiecīgajā 
tirdzniecības gadā.
3. Katrs uzņēmums, kuram ir piešķirta 
kvota, uz sava rēķina līdz nākamā 
tirdzniecības gada sākumam uzglabā 
saskaņā ar kvotu saražoto cukura 
daudzumu, kas pārsniedz atbilstīgi 
2. punktam aprēķināto robežlielumu. 
Tirdzniecības gadā no tirgus izņemtos 
cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
daudzumus uzskata par pirmajiem 
saskaņā ar kvotu saražotajiem 
daudzumiem nākamajā tirdzniecības 
gadā.
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Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas un 
ņemot vērā prognozētās cukura tirgus 
tendences, Komisija ar īstenošanas aktiem 
var nolemt, ka kārtējā un/vai nākamajā 
tirdzniecības gadā visu izņemto cukuru, 
izoglikozi vai inulīna sīrupu vai daļu no tā 
uzskata par:
a) pārpalikuma cukuru, pārpalikuma 
izoglikozi vai pārpalikuma inulīna sīrupu, 
ko var pārvērst rūpnieciskajā cukurā, 
rūpnieciskajā izoglikozē vai rūpnieciskajā 
inulīna sīrupā;
b) saskaņā ar pagaidu kvotu saražotu 
produkciju, kuras daļu var rezervēt 
eksportam, ievērojot Savienības saistības, 
kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti 
saskaņā ar Līguma 218. pantu.
4. Ja cukura piegāde Savienībā nav 
pietiekama, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var nolemt, ka konkrētu 
daudzumu izņemtā cukura, izoglikozes vai 
inulīna sīrupa drīkst pārdot Savienības 
tirgū pirms izņemšanas perioda beigām.
5. Ja izņemto cukuru uzskata par pirmo 
nākamajā tirdzniecības gadā saražoto 
cukura daudzumu, cukurbiešu 
audzētājiem maksā minētā tirdzniecības 
gada minimālo cenu.
Ja izņemtais cukurs kļūst par rūpniecisko 
cukuru vai to eksportē saskaņā ar šā 
panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu, 
101.g panta prasības attiecībā uz 
minimālo cenu nepiemēro.
Ja izņemto cukuru pārdod Savienības 
tirgū pirms izņemšanas perioda beigām 
atbilstīgi 4. punktam, cukurbiešu 
audzētājiem maksā kārtējā tirdzniecības 
gada minimālo cenu.
5.a Cukuram, ko uzglabā saskaņā ar šā 
panta noteikumiem, nav tiesības uz 
17. pantā noteikto privātas uzglabāšanas 
atbalstu.
6. Šajā pantā noteiktos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā 
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minēto pārbaudes procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.e pants
Deleģētās pilnvaras

Lai ņemtu vērā cukura nozares specifiku 
un nodrošinātu to, ka tiek pienācīgi 
ņemtas vērā visu personu intereses, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas 
pieņemti atbilstīgi 160. pantam, var 
pieņemt noteikumus par:
a) piegādes līgumiem un pirkšanas 
nosacījumiem, kas minēti 101. panta 
1. punktā;
b) kritērijiem, kas cukura ražošanas 
uzņēmumiem jāpiemēro, iedalot 
cukurbiešu pārdevējiem cukurbiešu 
daudzumus, uz kuriem jāattiecas 
pirmssējas piegādes līgumiem, kā minēts 
101. panta 2.b punktā.

Or. es

Grozījums Nr. 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.f pants
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Kvotas cukura nozarē
1. Cukuram, izoglikozei un inulīna 
sīrupam piemēro kvotu sistēmu.
2. Attiecībā uz šā panta 1. punktā minēto 
kvotu sistēmu, ja ražotājs pārsniedz 
attiecīgo kvotu un neizmanto papildu 
daudzumus, kā paredzēts 101.l pantā, par 
šo daudzumu jāmaksā papildu nodeva, 
ievērojot 101.l–101.o pantā paredzētos 
nosacījumus.

Or. es

Grozījums Nr. 1455
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
101.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.f pants
Kvotas cukura nozarē

Cukuram, izoglikozei un inulīna sīrupam 
piemēro kvotu sistēmu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.g pants
Minimālā cukurbiešu cena

1. Minimālā kvotas cukurbiešu cena līdz 
2019./2020. tirdzniecības gada beigām ir 
EUR 26,29 par tonnu.
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2. Minimālo cenu, kas minēta 1. punktā, 
piemēro cukurbietēm, kuru standarta 
kvalitāte atbilst III pielikuma B punktā 
definētajai kvalitātei.
3. Cukura ražošanas uzņēmumi, kuri 
iepērk kvotas cukurbietes, kas ir 
piemērotas pārstrādei cukurā un 
paredzētas pārstrādei kvotas cukurā, 
maksā vismaz minimālo cenu, ko koriģē, 
šo cenu paaugstinot vai pazeminot, lai 
ņemtu vērā atkāpes no standarta 
kvalitātes.
Lai koriģētu cenu, ja cukurbiešu faktiskā 
kvalitāte atšķiras no standarta kvalitātes, 
pirmajā daļā minētos cenu palielinājumus 
vai samazinājumus piemēro saskaņā ar 
noteikumiem, ko Komisija paredzējusi ar 
deleģētajiem aktiem atbilstīgi 101.p panta 
5. punktam.
4. Attiecībā uz cukurbiešu daudzumiem, 
kas atbilst rūpnieciskā cukura vai 
pārpalikuma cukura daudzumiem, kam 
piemēro 101.o pantā paredzēto papildu 
nodevu, attiecīgais cukura ražošanas 
uzņēmums koriģē pirkuma cenu tā, lai šī 
cena būtu vismaz vienāda ar kvotas 
cukurbiešu minimālo cenu.

Or. es

Grozījums Nr. 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
101.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.h pants
Kvotu piešķiršana

1. Pašreizējās cukura, izoglikozes un 
inulīna sīrupa ražošanas kvotas valsts vai 
reģiona līmenī ir noteiktas IIIb pielikumā. 
Pašreizējās kvotu sistēmas pārskatīto 
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versiju ir jāpagarina līdz 
2019./2020. tirdzniecības gada beigām, ja 
kvotas nebeigsies 2015. gadā, kā ir 
plānots. Pārskatītajai sistēmai jāļauj 
visām dalībvalstīm, kas to vēlas, izmantot 
cukura kvotas. Savienības atbalsts ir 
jāvērš uz ES cukura nozares 
paplašināšanu, un ir jāsniedz palīdzība 
saistībā ar cukura pārstrādes uzsākšanas 
izmaksām dalībvalstīs.
2. Dalībvalstis piešķir kvotas katram 
cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
ražošanas uzņēmumam, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un ir 
apstiprināts saskaņā ar 101.i pantu.
3. Ja kvotu piešķir cukura ražošanas 
uzņēmumam, kuram ir vairākas ražotnes, 
dalībvalstis paredz pasākumus, ko tās 
uzskata par vajadzīgiem, lai pienācīgi 
ņemtu vērā cukurbiešu un cukurniedru 
audzētāju intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 1458
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
101.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.h pants
Kvotu piešķiršana

1. Cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa 
ražošanas kvotas valsts vai reģiona līmenī 
ir noteiktas IIIb pielikumā.
2. Dalībvalstis piešķir kvotas katram 
cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
ražošanas uzņēmumam, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un ir 
apstiprināts saskaņā ar 101.i pantu.
Katram uzņēmumam piešķirtā kvota ir 
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vienāda ar kvotu, ko saskaņā ar 
IIIb pielikumu šim uzņēmumam piešķīra, 
sākot no 2010./2011. tirdzniecības gada.
3. Ja kvotu piešķir cukura ražošanas 
uzņēmumam, kuram ir vairākas ražotnes, 
dalībvalstis paredz pasākumus, ko tās 
uzskata par vajadzīgiem, lai pienācīgi 
ņemtu vērā cukurbiešu un cukurniedru 
audzētāju intereses.

Or. fr

Grozījums Nr. 1459
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
101.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.h pants
Kvotu piešķiršana

1. Cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa 
ražošanas kvotas valsts vai reģiona līmenī 
ir noteiktas IIIb pielikumā.
2. Dalībvalstis piešķir kvotas katram 
cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
ražošanas uzņēmumam, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un ir 
apstiprināts saskaņā ar 101.i pantu. 
Katram uzņēmumam piešķirtā kvota ir 
vienāda ar kvotu, ko saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 513/2010 IIIb pielikumu (jauns) 
šim uzņēmumam piešķīra 
2010./2011. tirdzniecības gadam.
3. Ja kvotu piešķir cukura ražošanas 
uzņēmumam, kuram ir vairākas ražotnes, 
dalībvalstis paredz pasākumus, ko tās 
uzskata par vajadzīgiem, lai pienācīgi 
ņemtu vērā cukurbiešu un cukurniedru 
audzētāju intereses.

Or. fr
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Pamatojums

Grozījums izriet no Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 56. panta. Tas ir tehnisks 
grozījums, jo Regula (EK) Nr. 513/2010 (no kuras izriet IIIb pielikums (jauns)) ir pati 
jaunākā regula, kas nosaka cukura kvotu piešķiršanu.

Grozījums Nr. 1460
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
101.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.h pants
Kvotu piešķiršana

1. Cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa 
ražošanas kvotas valsts vai reģiona līmenī 
ir noteiktas XX pielikumā.
2. Dalībvalstis piešķir kvotas katram 
cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
ražošanas uzņēmumam, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un ir 
apstiprināts saskaņā ar XX pantu.
Katram uzņēmumam piešķirtā kvota ir 
vienāda ar kvotu, ko saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 318/2006 šim uzņēmumam 
piešķīra 2005./2006. tirdzniecības gadam.
3. Ja kvotu piešķir cukura ražošanas 
uzņēmumam, kuram ir vairākas ražotnes, 
dalībvalstis paredz pasākumus, ko tās 
uzskata par vajadzīgiem, lai pienācīgi 
ņemtu vērā cukurbiešu un cukurniedru 
audzētāju intereses.

Or. fr

Grozījums Nr. 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.h pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.h pants
Kvotu piešķiršana

1. Cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa 
ražošanas kvotas valsts vai reģiona līmenī 
ir noteiktas IIIb pielikumā.
2. Dalībvalstis piešķir kvotas katram 
cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
ražošanas uzņēmumam, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un ir 
apstiprināts saskaņā ar 101.i pantu.
Katram uzņēmumam piešķirtā kvota ir 
vienāda ar kvotu, ko saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 513/2010 šim uzņēmumam 
piešķīra 2010./2011. tirdzniecības gadam.
3. Ja kvotu piešķir cukura ražošanas 
uzņēmumam, kuram ir vairākas ražotnes, 
dalībvalstis paredz pasākumus, ko tās 
uzskata par vajadzīgiem, lai pienācīgi 
ņemtu vērā cukurbiešu un cukurniedru 
audzētāju intereses.

Or. es

Grozījums Nr. 1462
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
101.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.h pants
Kvotu piešķiršana

1. Cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa 
ražošanas kvotas valsts vai reģiona līmenī 
ir noteiktas IIIb pielikumā.
2. Dalībvalstis piešķir kvotas katram 
cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
ražošanas uzņēmumam, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un ir 
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apstiprināts saskaņā ar 101.i pantu.
Katram uzņēmumam piešķirtā kvota ir 
vienāda ar kvotu, ko saskaņā ar 
IIIb pielikumu šim uzņēmumam piešķīra, 
sākot no 2010./2011. tirdzniecības gada.

Or. pl

Grozījums Nr. 1463
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
101.i pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.i pants
Apstiprināti uzņēmumi

1. Pēc pieprasījuma dalībvalstis apstiprina 
cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
ražošanas uzņēmumu vai uzņēmumu, kas 
šos produktus pārstrādā XX pantā 
minētajā sarakstā ietvertajos produktos, ja 
konkrētais uzņēmums:
a) pierāda savu profesionālās ražošanas 
spēju;
b) piekrīt sniegt jebkuru šajā regulā 
paredzēto informāciju un atļauj veikt šajā 
regulā paredzētās pārbaudes;
c) tam nav piemērota apstiprināšanas 
procedūras apturēšana vai atsaukšana.
2. Apstiprinātie uzņēmumi sniedz 
dalībvalstij, kuras teritorijā notiek 
cukurbiešu vai cukurniedru novākšana 
vai arī rafinēšana, šādu informāciju:
a) cukurbiešu vai cukurniedru daudzumi, 
par kuriem ir noslēgts piegādes līgums, kā 
arī atbilstīgā prognozētā cukurbiešu vai 
cukurniedru raža un attiecīgi iegūstamais 
cukura daudzums no hektāra;
b) dati par provizoriskajām un 
faktiskajām cukurbiešu, cukurniedru un 
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jēlcukura piegādēm, cukura ražošanu un 
cukura krājumiem;
c) pārdotā baltā cukura daudzumi un 
atbilstīgās cenas un nosacījumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.i pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.i pants
Apstiprināti uzņēmumi

1. Pēc pieprasījuma dalībvalstis apstiprina 
cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
ražošanas uzņēmumu vai uzņēmumu, kas 
šos produktus pārstrādā 101.m panta 
2. punktā minētajā sarakstā ietvertajos 
produktos, ja konkrētais uzņēmums:
a) pierāda savu profesionālās ražošanas 
spēju;
b) piekrīt sniegt jebkuru informāciju un 
atļauj veikt šajā regulā paredzētās 
pārbaudes;
c) tam nav piemērota apstiprināšanas 
procedūras apturēšana vai atsaukšana.
2. Apstiprinātie uzņēmumi sniedz 
dalībvalstij, kuras teritorijā notiek 
cukurbiešu vai cukurniedru novākšana 
vai arī rafinēšana, šādu informāciju:
a) cukurbiešu vai cukurniedru daudzumi, 
par kuriem ir noslēgts piegādes līgums, kā 
arī atbilstīgā prognozētā cukurbiešu vai 
cukurniedru raža un attiecīgi iegūstamais 
cukura daudzums no hektāra;
b) dati par provizoriskajām un 
faktiskajām cukurbiešu, cukurniedru un 
jēlcukura piegādēm, cukura ražošanu un 
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cukura krājumiem;
c) pārdotā baltā cukura daudzumi un 
atbilstīgās cenas un nosacījumi.

Or. es

Grozījums Nr. 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.j pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.j pants
Valsts kvotu koriģēšana

Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas 
pieņemti atbilstīgi 160. pantam, var 
koriģēt IIIb pielikumā noteiktās kvotas, 
ņemot vērā dalībvalstu lēmumus, kas 
pieņemti saskaņā ar 101.k pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 1466
Albert Deß

Regulas priekšlikums
101.k pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.k pants
Valsts kvotu pārdale

Dalībvalsts var samazināt vai samazināt 
un pārdalīt cukura, izoglikozes vai 
insulīna sīrupa kvotu, kas piešķirta 
uzņēmumam, kurš veic uzņēmējdarbību 
tās teritorijā:
a) par ne vairāk kā 10 %;
taču šāda iespēja ir izslēgta, ja uzņēmums 
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iepriekšējos tirdzniecības gados pilnībā 
saražoja savu kvotu;
vai
b) saskaņā ar noteikumiem, kas jāparedz 
x pielikumā.
Šajās darbībās dalībvalstis piemēro 
objektīvus un nediskriminējošus 
kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.k pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.k pants
Valsts kvotu pārdale un kvotu 

samazinājums
1. Dalībvalsts var samazināt cukura vai 
izoglikozes kvotu, kas piešķirta 
uzņēmumam, kurš veic uzņēmējdarbību 
tās teritorijā, par ne vairāk kā 10 %. Šajās 
darbībās dalībvalstis piemēro objektīvus 
un nediskriminējošus kritērijus.
2. Dalībvalstis var pārdalīt kvotas starp 
uzņēmumiem saskaņā ar IIIc pielikumā 
paredzētajiem noteikumiem un atbilstīgi 
visu iesaistīto personu, jo īpaši cukurbiešu 
un cukurniedru audzētāju, interesēm.
3. Daudzumus, kas samazināti saskaņā ar 
1. un 2. punktu, attiecīgā dalībvalsts 
piešķir vienam vai vairākiem tās teritorijā 
esošiem uzņēmumiem, kuriem kvota jau ir 
vai vēl nav piešķirta.

Or. es
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Grozījums Nr. 1468
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
101.k pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.k pants
Valsts kvotu pārdale un kvotu 

samazinājums
1. Dalībvalsts var samazināt cukura vai 
izoglikozes kvotu, kas piešķirta 
uzņēmumam, kurš veic uzņēmējdarbību 
tās teritorijā, par ne vairāk kā 10 %. Šajās 
darbībās dalībvalstis piemēro objektīvus 
un nediskriminējošus kritērijus.
2. Dalībvalstis var pārdalīt kvotas starp 
uzņēmumiem saskaņā ar XX pielikumā 
paredzētajiem noteikumiem un atbilstīgi 
visu iesaistīto personu, galvenokārt 
cukurbiešu un cukurniedru audzētāju, 
interesēm.
3. Daudzumus, kas samazināti saskaņā ar 
1. un 2. punktu, attiecīgā dalībvalsts 
piešķir vienam vai vairākiem tās teritorijā 
esošiem uzņēmumiem, kuriem kvota jau ir 
vai vēl nav piešķirta.

Or. fr

Grozījums Nr. 1469
Britta Reimers, George Lyon

Regulas priekšlikums
101.l pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.l pants
Ārpuskvotas produkcija

1. Tirdzniecības gadā saražoto cukura, 
izoglikozes vai inulīna sīrupa daudzumu, 
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kas pārsniedz 101.h pantā minēto kvotu, 
var:
a) izmantot konkrētu produktu apstrādei, 
kā minēts 101.m pantā;
b) pārnest uz nākamo tirdzniecības gadu 
kā kvotu produkciju saskaņā ar 
101.n pantu;
c) izmantot īpašajam piegādes režīmam 
attālākajiem reģioniem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
[Regulas ex (EK) Nr. 247/2006 
III nodaļu];
d) eksportēt atbilstoši daudzumam, ko ar 
īstenošanas aktiem noteikusi Komisija, 
ievērojot saistības, kas izriet no līgumiem, 
kuri noslēgti atbilstīgi Līguma 
218. pantam;
e) automātiski laist iekšējā tirgū kā kvotas 
cukuru, lai piegādi pielāgotu 
pieprasījuma izmaiņām, saistībā ar 
101. panta 1.b punktā aprakstīto pagaidu 
tirgus pārvaldības mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 1470
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
101.l pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.l pants
Kvotu pārsniegšana

Tirdzniecības gadā saražoto cukura, 
izoglikozes vai inulīna sīrupa daudzumu, 
kas pārsniedz XX pantā minēto kvotu, 
var:
a) izmantot konkrētu produktu apstrādei, 
kā minēts XX pantā;
b) pārnest uz nākamo tirdzniecības gadu 
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kā kvotu produkciju saskaņā ar 
XX pantu;
c) izmantot īpašajam piegādes režīmam 
attālākajiem reģioniem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
[Regulas ex (EK) Nr. 247/2006 
III nodaļu];
d) eksportēt atbilstoši daudzumam, ko ar 
īstenošanas aktiem noteikusi Komisija, 
ievērojot saistības, kas izriet no līgumiem, 
kuri noslēgti atbilstīgi Līguma 
218. pantam;
e) automātiski laist iekšējā tirgū kā kvotas 
cukuru, lai piegādi pielāgotu 
pieprasījuma izmaiņām, tādos daudzumos 
un ar tādiem nosacījumiem, ko ar 
deleģētajiem aktiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 101.p panta 6. punktam, 
noteikusi Komisija, kā arī balstoties uz 
paredzamo piegāžu bilanci.
Šajā pantā noteiktie pasākumi tiek īstenoti 
pirms 154. panta 1. punktā noteikto 
pasākumu tirgus traucējumu novēršanai 
uzsākšanas.
Pārējiem pārpalikuma daudzumiem 
piemēro XX pantā minēto papildu nodevu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.l pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.l pants
Ārpuskvotas produkcija

1. Tirdzniecības gadā saražoto cukura, 
izoglikozes vai inulīna sīrupa daudzumu, 
kas pārsniedz 101.h pantā minēto kvotu, 
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var:
a) izmantot konkrētu produktu apstrādei, 
kā minēts 101.m pantā;
b) pārnest uz nākamo tirdzniecības gadu 
kā kvotu produkciju saskaņā ar 
101.n pantu;
c) izmantot īpašajam piegādes režīmam 
attālākajiem reģioniem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
[Regulas ex (EK) Nr. 247/2006 
III nodaļu];
d) eksportēt atbilstoši īstenošanas aktiem 
un daudzumam, ko noteikusi Komisija, 
ievērojot saistības, kas izriet no līgumiem, 
kuri noslēgti atbilstīgi Līguma 
218. pantam;
e) automātiski laist iekšējā tirgū kā kvotas 
cukuru, lai piegādi pielāgotu 
pieprasījuma izmaiņām, tādos daudzumos 
un ar tādiem nosacījumiem, ko ar 
deleģētajiem aktiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 101.p panta 6. punktam, 
noteikusi Komisija, kā arī balstoties uz 
paredzamo piegāžu bilanci.
Šajā pantā noteiktie pasākumi tiek īstenoti 
pirms 154. panta 1. punktā noteikto 
pasākumu tirgus traucējumu novēršanai 
uzsākšanas.
Pārējiem daudzumiem piemēro 
101.o pantā minēto papildu nodevu.
2. Saskaņā ar šo pantu pieņemtie 
īstenošanas akti atbilst 162. panta 
2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.

Or. es

Grozījums Nr. 1472
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
101.l pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.l pants
Ārpuskvotas produkcija

1. Tirdzniecības gadā saražoto cukura, 
izoglikozes vai inulīna sīrupa daudzumu, 
kas pārsniedz 101.h pantā minēto kvotu, 
var:
a) izmantot konkrētu produktu apstrādei, 
kā minēts 101.m pantā;
b) pārnest uz nākamo tirdzniecības gadu 
kā kvotu produkciju saskaņā ar 
101.n pantu;
c) izmantot īpašajam piegādes režīmam 
attālākajiem reģioniem saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes 
[Regulas ex (EK) Nr. 247/2006 
III nodaļu];
d) eksportēt atbilstoši daudzumam, ko ar 
īstenošanas aktiem noteikusi Komisija, 
ievērojot saistības, kas izriet no līgumiem, 
kuri noslēgti atbilstīgi Līguma 
218. pantam;
e) automātiski laist iekšējā tirgū, 
balstoties uz paredzamo piegāžu bilanci, 
lai saglabātu tirgus strukturālo līdzsvaru; 
daudzumus un pasākumus, ar ko saskaņā 
to īsteno, nosaka Komisija.
Šajā pantā noteiktie pasākumi tiek īstenoti 
pirms 154. panta 1. punktā noteikto 
pasākumu tirgus traucējumu novēršanai 
uzsākšanas. Pārējiem daudzumiem 
piemēro 101.o pantā minēto papildu 
nodevu.
2. Saskaņā ar šo pantu pieņemtos 
īstenošanas aktus pieņem atbilstīgi 
162. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.

Or. pl
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Grozījums Nr. 1473
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
101.l pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.l pants
Ārpuskvotas produkcija

1. Tirdzniecības gadā saražoto cukura, 
izoglikozes vai inulīna sīrupa daudzumu, 
kas pārsniedz 101.h pantā minēto kvotu, 
var:
a) izmantot konkrētu produktu apstrādei, 
kā minēts 101.m pantā;
b) pārnest uz nākamo tirdzniecības gadu 
kā kvotu produkciju saskaņā ar 
101.n pantu;
c) izmantot īpašajam piegādes režīmam 
attālākajiem reģioniem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
[Regulas ex (EK) Nr. 247/2006 
III nodaļu];
d) eksportēt atbilstoši daudzumam, ko ar 
īstenošanas aktiem noteikusi Komisija, 
ievērojot saistības, kas izriet no līgumiem, 
kuri noslēgti atbilstīgi Līguma 
218. pantam;
e) automātiski laist iekšējā tirgū, 
balstoties uz paredzamo piegāžu bilanci, 
lai saglabātu tirgus strukturālo līdzsvaru; 
daudzumus un pasākumus, ar ko saskaņā 
to īsteno, nosaka Komisija.
Šajā pantā noteiktie pasākumi tiek īstenoti 
pirms 154. panta 1. punktā noteikto 
pasākumu tirgus traucējumu novēršanai 
uzsākšanas.
Pārējiem daudzumiem piemēro 
101.o pantā minēto papildu nodevu.
2. Saskaņā ar šo pantu pieņemtos 
īstenošanas aktus pieņem atbilstīgi 
162. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
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procedūrai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pašreizējai situācijai piešķir oficiālu raksturu, paredzot iespēju ES tirgū laist 
konkrētus daudzumus ārpuskvotas cukura. Grozījums ir sagatavots, lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību un tirgus stabilitāti. Lēmuma laist tirgū (nevis atkārtoti noteikt) ārpuskvotas cukuru 
pamatā būtu jābūt kvantitatīvo datu analīzei (un nevis „aizvien pastāvošam un 
neizsīkstošam” sasprindzinājumam, kas ir frāze, kam varētu būt dažāda interpretācija).

Grozījums Nr. 1474
Albert Deß

Regulas priekšlikums
101.l pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.l pants
Ārpuskvotas produkcija

1. Tirdzniecības gadā saražoto cukura, 
izoglikozes vai inulīna sīrupa daudzumu, 
kas pārsniedz 101. panta x) apakšpunktā 
minēto kvotu, var:
a) izmantot konkrētu produktu apstrādei, 
kā minēts 101. panta x) apakšpunktā;
b) pārnest uz nākamo tirdzniecības gadu 
kā kvotu produkciju saskaņā ar 
101. panta x) apakšpunktu;
c) izmantot īpašajam piegādes režīmam 
attālākajiem reģioniem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
[Regulas ex (EK) Nr. 247/2006 
III nodaļu];
d) eksportēt atbilstoši daudzumam, ko ar 
īstenošanas aktiem noteikusi Komisija, 
ievērojot saistības, kas izriet no līgumiem, 
kuri noslēgti atbilstīgi Līguma 
218. pantam;
e) automātiski laist iekšējā tirgū, 
balstoties uz paredzamo piegāžu bilanci, 
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lai saglabātu tirgus strukturālo līdzsvaru; 
daudzumus un pasākumus, ar ko saskaņā 
to īsteno, nosaka Komisija.
Šajā pantā noteiktie pasākumi tiek īstenoti 
pirms 154. panta 1. punktā noteikto 
pasākumu tirgus traucējumu novēršanai 
uzsākšanas.
Pārējiem daudzumiem piemēro 101. panta 
x) apakšpunktā minēto papildu nodevu.
2. Saskaņā ar šo pantu pieņemtos 
īstenošanas aktus pieņem atbilstīgi 
162. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 1475
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
101.l pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.l pants
Ārpuskvotas produkcija

1. Tirdzniecības gadā saražoto cukura, 
izoglikozes vai inulīna sīrupa daudzumu, 
kas pārsniedz 101.h pantā minēto kvotu, 
var:
a) izmantot konkrētu produktu apstrādei, 
kā minēts 101.m pantā;
b) pārnest uz nākamo tirdzniecības gadu 
kā kvotu produkciju saskaņā ar 
101.n pantu;
c) izmantot īpašajam piegādes režīmam 
attālākajiem reģioniem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
[Regulas ex (EK) Nr. 247/2006 
III nodaļu];
d) eksportēt atbilstoši daudzumam, ko ar 
īstenošanas aktiem noteikusi Komisija, 
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ievērojot saistības, kas izriet no līgumiem, 
kuri noslēgti atbilstīgi Līguma 
218. pantam;
e) automātiski laist iekšējā tirgū, 
balstoties uz paredzamo piegāžu bilanci, 
lai saglabātu tirgus strukturālo līdzsvaru; 
daudzumus un pasākumus, ar ko saskaņā 
to īsteno, nosaka Komisija.
Šajā pantā noteiktie pasākumi tiek īstenoti 
pirms 154. panta 1. punktā noteikto 
pasākumu tirgus traucējumu novēršanai 
uzsākšanas.
Pārējiem pārpalikuma daudzumiem 
piemēro 101.o pantā minēto papildu 
nodevu.
2. Saskaņā ar šo pantu pieņemtos 
īstenošanas aktus pieņem atbilstīgi 
162. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.

Or. fr

Grozījums Nr. 1476
Britta Reimers, George Lyon

Regulas priekšlikums
101.m pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.m pants
Pagaidu tirgus pārvaldības mehānisms

Līdz kvotu sistēmas darbības beigām 
pagaidu tirgus pārvaldības mehānismu 
izmantos, lai līdzsvarotu tirgu, 
automātiski uzsākot šādu pasākumu 
īstenošanu:
– ievedmuitas apturēšana, kā aprakstīts 
130.b pantā;
– ārpuskvotas produkcijas laišana tirgū, 
kā aprakstīts 101.l panta 1. punkta 
e) apakšpunktā; ja iespējams, tādā 
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daudzumā, kas salīdzināms ar daudzumu, 
kas piešķirts, apturot ievedmuitu, un 
piemērojot nulles nodevu.
Pagaidu tirgus pārvaldības mehānisms 
tiks iedarbināts automātiski tiklīdz 
Eiropas Komisijas dati par importēto 
jēlcukuru sasniedz 3,5 miljonus tonnu 
konkrētā tirdzniecības gadā. Šos 
novērtējumus katram tirdzniecības gadam 
sāks ne vēlāk kā 30. oktobrī.
Pirms 2014. gada 1. marta Eiropas 
Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 101. panta 
1.b punktu, noteiks visus vajadzīgos 
pasākumus, kuri nepieciešami šā panta 
īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Cukura produkcijas kvota ierobežo ES produkciju līdz 13,3 miljoniem tonnu baltā cukura, 
taču patēriņš atbilst aptuveni 16,8 miljoniem tonnu. Ja preferenciāls imports nenotiek
saskaņā ar plānoto, ir jāatļauj lielāka cukura piegāde no citiem avotiem, lai ES tirgū nebūtu 
cukura deficīta. Lai izvairītos no diskriminācijas starp visiem ķēdes dalībniekiem, tiem (ne 
tikai piegādātājiem) jābūt salīdzināmi vienādai piekļuvei šim pagaidu tirgus pārvaldības 
mehānismam.

Grozījums Nr. 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.m pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.m pants
Rūpnieciskais cukurs

1. Rūpniecisko cukuru, rūpniecisko 
izoglikozi vai rūpniecisko inulīna sīrupu 
rezervē kāda 2. punktā minēta produkta 
ražošanai, ja:
a) uz tiem attiecas piegādes līgums, ko 
pirms tirdzniecības gada beigām noslēguši 
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ražotājs un lietotājs, kuri abi ir 
apstiprināti saskaņā ar 101.i pantu;
b) tie ir piegādāti lietotājam vēlākais līdz 
nākamā tirdzniecības gada 
30. novembrim.
2. Lai ņemtu vērā tehnisko attīstību, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas 
pieņemti atbilstīgi 160. pantam, var 
izveidot to produktu sarakstu, kuru 
ražošanā var izmantot rūpniecisko 
cukuru, rūpniecisko izoglikozi vai 
rūpniecisko inulīna sīrupu.
Šajā sarakstā jo īpaši ietver:
a) bioetanolu, spirtu, rumu, dzīvo raugu, 
uzziežamo sīrupu daudzumus un to sīrupu 
daudzumus, ko paredzēts pārstrādāt 
produktā ar nosaukumu “Rinse 
appelstroop”;
b) dažus rūpnieciskos produktus, kuri 
nesatur cukuru, bet kuru apstrādē 
izmanto cukuru, izoglikozi vai inulīna 
sīrupu;
c) dažus ķīmiskās un farmaceitiskās 
rūpniecības produktus, kuru sastāvā ir 
cukurs, izoglikoze vai inulīna sīrups.

Or. es

Grozījums Nr. 1478
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
101.m pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.m pants
Rūpnieciskais cukurs

1. Rūpniecisko cukuru, rūpniecisko 
izoglikozi vai rūpniecisko inulīna sīrupu 
rezervē kāda 2. punktā minēta produkta 
ražošanai, ja:
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a) uz tiem attiecas piegādes līgums, ko 
pirms tirdzniecības gada beigām noslēguši 
ražotājs un lietotājs, kuri abi ir 
apstiprināti saskaņā ar XX pantu;
b) tie ir piegādāti lietotājam vēlākais līdz 
nākamā tirdzniecības gada 
30. novembrim.
2. Komisija var izveidot to produktu 
sarakstu, kuru ražošanā nepieciešams 
izmantot rūpniecisko cukuru, rūpniecisko 
izoglikozi vai rūpniecisko inulīna sīrupu.
Šajā sarakstā jo īpaši ietver:
a) bioetanolu, spirtu, rumu, dzīvo raugu, 
uzziežamo sīrupu daudzumus un to sīrupu 
daudzumus, ko paredzēts pārstrādāt 
produktā ar nosaukumu “Rinse 
appelstroop”;
b) dažus rūpnieciskos produktus, kuri 
nesatur cukuru, bet kuru apstrādē 
izmanto cukuru, izoglikozi vai inulīna 
sīrupu;
c) dažus ķīmiskās un farmaceitiskās 
rūpniecības produktus, kuru sastāvā ir 
cukurs, izoglikoze vai inulīna sīrups.

Or. fr

Grozījums Nr. 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.n pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.n pants
Pārpalikuma cukura pārnešana

1. Jebkurš uzņēmums var nolemt pārnest 
uz nākamo tirdzniecības gadu visu 
produkciju vai daļu produkcijas, kas 
saražota, pārsniedzot šim uzņēmumam 
piešķirto cukura, izoglikozes vai inulīna 
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sīrupa kvotu, un uzskatīt to par daļu no 
nākamajā tirdzniecības gadā saražotās 
produkcijas. Neskarot 3. punkta 
noteikumus, minētais lēmums ir 
neatsaucams.
2. Uzņēmumi, kas pieņem 1. punktā 
minēto lēmumu:
a) informē attiecīgo dalībvalsti pirms 
dienas, ko minētā dalībvalsts nosaka:
– no 1. februāra līdz 15. augustam kārtējā 
tirdzniecības gadā par pārnestajiem 
cukurniedru cukura daudzumiem,
– no 1. februāra līdz 15. augustam kārtējā 
tirdzniecības gadā par citiem pārnestajiem 
cukura vai inulīna sīrupa daudzumiem;
b) apņemas šādus daudzumus uz sava 
rēķina glabāt līdz kārtējā tirdzniecības 
gada beigām.
3. Ja attiecīgajā tirdzniecības gadā 
uzņēmuma galīgā produkcija bijusi 
mazāka nekā to aptuveni novērtēja laikā, 
kad pieņēma lēmumu saskaņā ar 
1. punktu, tad pārnesto daudzumu var 
koriģēt ar atpakaļejošu spēku vēlākais līdz 
nākamā tirdzniecības gada 31. oktobrim.
4. Pārnestos daudzumus uzskata par 
pirmajiem kvotas daudzumiem, kas 
saražoti nākamajā tirdzniecības gadā.
5. Cukuram, ko tirdzniecības gadā 
uzglabā saskaņā ar šo pantu, nedrīkst 
piemērot nekādus citus uzglabāšanas 
pasākumus, kas paredzēti 16. vai 
101.d pantā.

Or. es

Grozījums Nr. 1480
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
101.n pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.n pants
Pārpalikuma cukura pārnešana

1. Jebkurš uzņēmums var nolemt pārnest 
uz nākamo tirdzniecības gadu visu 
produkciju vai daļu produkcijas, kas 
saražota, pārsniedzot šim uzņēmumam 
piešķirto cukura, izoglikozes vai inulīna 
sīrupa kvotu, un uzskatīt to par daļu no 
nākamajā tirdzniecības gadā saražotās 
produkcijas. Neskarot 3. punkta 
noteikumus, minētais lēmums ir 
neatsaucams.
2. Uzņēmumi, kas pieņem 1. punktā 
minēto lēmumu:
a) informē attiecīgo dalībvalsti pirms 
dienas, ko minētā dalībvalsts nosaka:
– no 1. februāra līdz 15. augustam kārtējā 
tirdzniecības gadā par pārnestajiem 
cukurniedru cukura daudzumiem,
– no 1. februāra līdz 15. augustam kārtējā 
tirdzniecības gadā par citiem pārnestajiem 
cukura vai inulīna sīrupa daudzumiem;
b) apņemas šādus daudzumus uz sava 
rēķina glabāt līdz kārtējā tirdzniecības 
gada beigām.
3. Ja attiecīgajā tirdzniecības gadā 
uzņēmuma galīgā produkcija bijusi 
mazāka nekā to aptuveni novērtēja laikā, 
kad pieņēma lēmumu saskaņā ar 
1. punktu, tad pārnesto daudzumu var 
koriģēt ar atpakaļejošu spēku vēlākais līdz 
nākamā tirdzniecības gada 31. oktobrim.
4. Pārnestos daudzumus uzskata par 
pirmajiem kvotas daudzumiem, kas 
saražoti nākamajā tirdzniecības gadā.
5. Cukuram, ko tirdzniecības gadā 
uzglabā saskaņā ar šo pantu, nedrīkst 
piemērot nekādus citus uzglabāšanas 
pasākumus, kas paredzēti XX, XX vai 
XX pantā.



PE494.484v01-00 56/161 AM\909518LV.doc

LV

Or. fr

Grozījums Nr. 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.o pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.o pants
Papildu nodeva

1. Papildu nodevu piemēro daudzumiem, 
kas atbilst:
a) konkrētā tirdzniecības gadā saražotam 
pārpalikuma cukuram, pārpalikuma 
izoglikozei un pārpalikuma inulīna 
sīrupam, izņemot daudzumus, kas 
pārnesti uz nākamo tirdzniecības gadu kā 
kvotas produkcija un uzglabāti saskaņā ar 
101.n pantu, vai 101.l panta 1. punkta c), 
d) un e) apakšpunktā minētos 
daudzumus;
b) rūpnieciskajam cukuram, 
rūpnieciskajai izoglikozei un 
rūpnieciskajam inulīna sīrupam, attiecībā 
uz kuriem līdz datumam, kas Komisijai 
jānosaka ar īstenošanas aktiem, kuri 
pieņemti atbilstīgi 162. pantu, nav 
iesniegti pierādījumi par pārstrādi 
101.m panta 2. punktā minētajos 
produktos;
c) cukuram, izoglikozei un inulīna 
sīrupam, kas izņemti no tirgus saskaņā ar 
101.d pantu un attiecībā uz ko nav 
izpildīti 101.d panta 3. punktā paredzētie 
pienākumi.
2. Papildu nodevu Komisija ar 
īstenošanas aktiem, kas pieņemti atbilstīgi 
162. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai, nosaka pietiekami augstā 
līmenī, lai novērstu 1. punktā minēto 
daudzumu uzkrāšanos.
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3. Papildu nodevu, kas minēta 1. punktā, 
dalībvalsts tās teritorijā esošiem 
uzņēmumiem uzliek atbilstīgi 1. punktā 
minētajiem produktu daudzumiem, kas 
attiecīgajā tirdzniecības gadā konstatēti 
attiecīgajiem uzņēmumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 1482
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
101.o pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.o pants
Papildu nodeva

1. Papildu nodevu piemēro daudzumiem, 
kas atbilst:
a) konkrētā tirdzniecības gadā saražotam 
pārpalikuma cukuram, pārpalikuma 
izoglikozei un pārpalikuma inulīna 
sīrupam, izņemot daudzumus, kas 
pārnesti uz nākamo tirdzniecības gadu kā 
kvotas produkcija un uzglabāti saskaņā ar 
XX pantu, vai XX panta c), d) un 
e) apakšpunktā minētos daudzumus;
b) rūpnieciskajam cukuram, 
rūpnieciskajai izoglikozei un 
rūpnieciskajam inulīna sīrupam, attiecībā 
uz kuriem līdz datumam, kas Komisijai 
jānosaka ar īstenošanas aktiem, kuri 
pieņemti atbilstīgi 162. panta 2. punktā 
minētajai pārbaudes procedūrai, nav 
iesniegti pierādījumi par pārstrādi 
XX panta XX punktā minētajos 
produktos;
c) cukuram, izoglikozei un inulīna 
sīrupam, kas izņemti no tirgus saskaņā ar 
XX pantu un attiecībā uz ko nav izpildīti 
XX panta XX punktā paredzētie 



PE494.484v01-00 58/161 AM\909518LV.doc

LV

pienākumi.
2. Papildu nodevu Komisija ar 
īstenošanas aktiem, kas pieņemti atbilstīgi 
162. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai, nosaka pietiekami augstā 
līmenī, lai novērstu 1. punktā minēto 
daudzumu uzkrāšanos.
3. Papildu nodevu, kas minēta 1. punktā, 
dalībvalstis to teritorijā esošiem 
uzņēmumiem uzliek atbilstīgi 1. punktā 
minētajiem produktu daudzumiem, kas 
attiecīgajā tirdzniecības gadā konstatēti 
attiecīgajiem uzņēmumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.p pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.p pants
Deleģētās pilnvaras

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
paredzētu pasākumus, kuri minēti šā 
panta 2.–6. punktā.
2. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt, 
ka 101.i pantā minētie uzņēmumi pilda 
savas saistības, Komisija ar deleģētajiem 
aktiem var pieņemt noteikumus par 
apstiprinājuma piešķiršanu un 
atsaukšanu šādiem uzņēmumiem, kā arī 
kritērijus, kas piemērojami 
administratīvajām sankcijām.
3. Lai ņemtu vērā cukura nozares 
specifiku un nodrošinātu to, ka tiek 
pienācīgi ņemtas vērā visu ieinteresēto 
personu intereses, Komisija ar 
deleģētajiem aktiem var noteikt 
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turpmākas definīcijas, tostarp attiecībā uz 
cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa 
produkciju, uzņēmuma produkciju, un 
pārdošanas nosacījumus attālākajos 
reģionos.
4. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt, 
ka cukurbiešu audzētāji ir cieši saistīti ar 
lēmumu pārnest noteiktu produkcijas 
daļu, Komisija ar deleģētajiem aktiem var 
paredzēt noteikumus par cukura 
daudzumu pārnešanu.
5. Ņemot vērā nepieciešamību koriģēt 
cukurbiešu minimālo cenu, ja cukurbiešu 
faktiskā kvalitāte atšķiras no standarta 
kvalitātes, Komisija ar deleģētajiem 
aktiem var pieņemt noteikumus par 
101.g panta 3. punktā minētajiem cenu 
palielinājumiem vai samazinājumiem.
6. Ņemot vērā nepieciešamību novērst 
tirgus traucējumus, Komisija ar 
deleģētajiem aktiem var paredzēt 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
101.l panta 1. punkta e) apakšpunktā 
minētais ārpuskvotas cukurs tiek laists 
tirgū kā kvotas cukurs.

Or. es

Grozījums Nr. 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
101.p pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.p pants
Deleģētās pilnvaras

Lai ņemtu vērā cukura nozares specifiku 
un nodrošinātu to, ka tiek pienācīgi 
ņemtas vērā visu personu intereses, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem var 
pieņemt noteikumus, ko piemēro saskaņā 
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ar 101.g panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
101.q pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.q pants
Īstenošanas pilnvaras

Attiecībā uz 101.i pantā minētajiem 
uzņēmumiem Komisija ar īstenošanas 
aktiem, kas pieņemti atbilstīgi 162. panta 
2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai, var paredzēt noteikumus par:
a) uzņēmumu apstiprināšanas 
pieteikumiem, uzskaiti, kas jāveic 
apstiprinātajiem uzņēmumiem, un 
informāciju, kura jāiesniedz 
apstiprinātajiem uzņēmumiem;
b) to pārbaužu sistēmu, kuras dalībvalstīm 
jāveic attiecībā uz apstiprinātajiem 
uzņēmumiem;
c) dalībvalstu saziņu ar Komisiju un ar 
apstiprinātajiem uzņēmumiem;
d) izejvielu piegādi uzņēmumiem, tostarp 
par piegādes līgumiem un piegādes 
pavadzīmēm;
e) cukura līdzvērtību, kā minēts 
101.l panta 1. punkta a) apakšpunktā;
f) īpašo piegādes režīmu attālākajiem 
reģioniem;
g) 101.l panta 1. punkta d) apakšpunktā 
minēto eksportu;
h) dalībvalstu sadarbību, lai nodrošinātu 
efektīvas pārbaudes;
i) 101.n pantā noteikto datumu 
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grozījumiem;
j) pārpalikuma daudzuma noteikšanu, 
paziņojumiem un 101.o pantā minētās 
papildu nodevas maksājumu;
k) 101.l panta 1. punkta e) apakšpunktā 
minēto ārpuskvotas cukura automātisku 
laišanu tirgū kā kvotas cukuru.

Or. es

Grozījums Nr. 1486
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
101.q pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.q pants
Īstenošanas pilnvaras

Lai ņemtu vērā pilnas slodzes 
cukurniedru cukura rafinēšanas nozares 
specifiku, Komisijai jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt konkrētus īstenošanas aktus 
saskaņā ar Līguma 291. pantu attiecībā 
uz pilnas slodzes rafinēšanas uzņēmumu 
saraksta sagatavošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1487
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
II daļa – II sadaļa – II nodaļa – 1. iedaļa – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz konstatējumiem par 
piena kvotu sistēmu un par stādīšanas 
tiesību atcelšanu vīna nozarē, kurus 
izdarīs ietekmes novērtējumos, ko plānots 
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īstenot līdz 2012. gada 31. decembrim, 
Komisija ne vēlāk kā 2013. gada 
30. jūnijā iesniedz priekšlikumu par to 
kvotu procesu un stādīšanas tiesību 
turpināšanu vai pārskatīšanu piena, vīna 
un cukurbiešu nozarēs, kurām beigsies 
piemērošanas laiks.

Or. pt

Grozījums Nr. 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
102. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uztur vīna dārzu reģistru, 
kurā iekļauj atjauninātu informāciju par 
ražošanas potenciālu.

1. Dalībvalstis uztur vīna dārzu reģistru, 
kurā iekļauj atjauninātu informāciju par 
ražošanas potenciālu un kuru integrē 
zemes gabalu identifikācijas sistēmās, kas 
ietilpst kopējās lauksaimniecības politikas 
integrētajā administrācijas un kontroles 
sistēmā.

Or. pt

Grozījums Nr. 1489
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
102. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc 2016. gada 1. janvāra Komisija ar 
īstenošanas aktu var nolemt, ka šā panta 
1.−3. punktu vairs nepiemēro. Šo 
īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
II daļa – II sadaļa – II nodaļa – 1.b iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

RAŽOŠANAS IEROBEŽOJUMU 
SISTĒMA

Or. es

Grozījums Nr. 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
102.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

102.a pants
Par vīna nozari atbildīgās valsts iestādes

1. Neskarot nevienu citu šīs regulas 
noteikumu par kompetento valsts iestāžu 
noteikšanu, dalībvalstis ieceļ vienu vai 
vairākas iestādes, kas ir atbildīgas par 
atbilstības nodrošināšanu Savienības 
noteikumiem vīna nozarē. It sevišķi 
dalībvalstis ieceļ laboratorijas, kas ir 
pilnvarotas veikt oficiālas analīzes vīna 
nozarē. Ieceltās laboratorijas atbilst 
testēšanas laboratoriju darbības 
vispārīgajiem kritērijiem, kā noteikts 
ISO/IEC 17025.
2. Dalībvalstis sniedz Komisijai 
informāciju par 1. punktā minēto 
laboratoriju nosaukumiem un adresēm. 
Komisija šo informāciju publisko un to 
periodiski atjaunina.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
102.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

102.b pants
Novērtējumi vīna nozarē

Dalībvalstis paziņo par novērtējumiem 
vīna nozarē un sagatavo tos:
a) attiecībā uz nelikumīgu stādīšanu, kas 
īstenota pēc 1998. gada 31. augusta, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
85.a pantā, dalībvalstis Komisijai līdz 
katra gada 1. martam paziņo par 
platībām, kuras apstādītas ar 
vīnogulājiem bez atbilstīgām stādīšanas 
tiesībām pēc 1998. gada 31. augusta, kā 
arī par platībām, kas izartas saskaņā ar šā 
panta 1. punktu;
b) attiecībā uz tādu nelikumīgu stādu 
obligāto legalizēšanu, kas sastādīti pirms
1998. gada 1. septembra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1234/2007, dalībvalstis 
līdz katra attiecīgā gada 1. martam 
informē Komisiju par:
i) platībām, kas apstādītas ar 
vīnogulājiem bez atbilstīgām stādīšanas 
tiesībām pirms 1998. gada 1. septembra,
ii) legalizētajām platībām, paredzētajām 
maksām un reģionālo stādīšanas tiesību 
vidējo vērtību saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1234/2007;
c) dalībvalstis līdz katra gada 1. martam 
iesniedz Komisijai ziņojumu par to 
II daļas I sadaļas II nodaļas 4. iedaļā 
minēto atbalsta programmās paredzēto 
pasākumu īstenošanu iepriekšējā finanšu 
gada laikā;
ziņojumos uzskaita un apraksta 
pasākumus, kam ir piešķirta Savienības 
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palīdzība saskaņā ar atbalsta 
programmām, un it sevišķi sniedz 
informāciju par 43. pantā minēto 
veicināšanas pasāku īstenošanu;
d) dalībvalstis ne vēlāk kā 2014. gada 
1. martā iesniedz Komisijai novērtējumu 
par atbalsta programmu izmaksām un 
ieguvumiem, kā arī norādi, kā palielināt 
to efektivitāti;
e) Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt noteikumus par paziņojumiem un 
novērtējumu, lai nodrošinātu šā panta 
vienotu piemērošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
103. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vīna nozares produktus laiž apgrozībā 
Savienībā ar oficiāli apliecinātu 
pavaddokumentu.

1. Vīna nozares produktus laiž apgrozībā 
Savienībā ar oficiāli apliecinātu 
pavaddokumentu. Ņemot vērā 
nepieciešamību standartizēt un vienkāršot 
dalībvalstu izmantotos dokumentus, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 160. pantu, lai paredzētu 
noteikumus par cirkulācijas 
paraugdokumentu, kas būs jāizmanto.

Or. pt

Grozījums Nr. 1494
Maria do Céu Patrão Neves

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

2. Fiziskas vai juridiskas personas vai 
personu grupas, kuru rīcībā profesionālās 
darbības veikšanai ir vīna nozares produkti, 
jo īpaši ražotāji, pudeļu pildītāji un 
pārstrādātāji, kā arī tirgotāji, par šiem 
produktiem izdara ierakstus preču 
ievešanas un izvešanas reģistros.

2. Fiziskas vai juridiskas personas vai 
personu grupas, kuru rīcībā profesionālās 
darbības veikšanai ir vīna nozares produkti, 
ko paredzēts laist tirgū, jo īpaši ražotāji, 
pudeļu pildītāji un pārstrādātāji, kā arī 
tirgotāji, par šiem produktiem izdara 
ierakstus preču ievešanas un izvešanas 
reģistros.

Or. pt

Grozījums Nr. 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
103. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ņemot vērā vajadzību atvieglot vīna 
produktu transportēšanu un tās verifikāciju, 
ko veic dalībvalstis, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus par:

3. Ņemot vērā vajadzību atvieglot vīna 
produktu transportēšanu un tās verifikāciju, 
ko veic dalībvalstis, kā arī 1. punkta 
noteikumus, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus par:

Or. pt

Grozījums Nr. 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
103. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) reģistra vienkāršošanu un 
standartizāciju.

Or. pt
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Grozījums Nr. 1497
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
103. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) noteikumiem par reģistra struktūru, 
produktiem, kas tajā jāietver, termiņiem 
ierakstu izdarīšanai reģistrā un reģistru 
slēgšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 1498
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
103. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) noteikumus par reģistra struktūru, 
produktiem, kas tajā jāietver, termiņiem 
ierakstu izdarīšanai reģistrā un reģistru 
slēgšanu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.b pants
Jaunu vīnogulāju stādīšanas aizliegums
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1. Kopumā ir aizliegts stādīt jaunus 
vīnogulājus no vīna vīnogu šķirnēm, kas 
klasificējamas saskaņā ar Padomes 
2008. gada 29. aprīļa Regulas (EK) 
Nr. 479/2008 24. panta 1. punktu.
2. Aizliedz arī šā panta 1. punktā minēto 
vīna vīnogu šķirņu potēšanu ar starppoti 
uz šķirnēm, kas nav minētā panta vīna 
vīnogu šķirnes.
3. Neatkarīgi no 1. un 2. punkta šajos 
punktos minētā stādīšana un potēšana ar 
starppoti ir atļauta, ja uz to attiecas:
a) jaunas stādīšanas tiesības, kas 
piešķirtas saskaņā ar 103.c pantu;
b) atkārtotas stādīšanas tiesības, kas 
piešķirtas saskaņā ar 103.d pantu;
c) stādīšanas tiesības, kas piešķirtas no 
rezerves, kā paredzēts 103.e un 
103.f pantā.
4. Šā panta 3. punktā minētās stādīšanas 
tiesības piešķir attiecībā uz hektāriem.
5. Regulas 103.c un 103.f pantu piemēro 
vismaz līdz 2020. gada 31. decembrim.
6. Dalībvalstis var izlemt savā teritorijā 
pagarināt iepriekšējā punktā noteikto 
termiņu. Šādā gadījumā konkrētajā 
dalībvalstī piemēro noteikumus, kas 
reglamentē stādīšanas tiesību režīmu, kā 
noteikts šajā pantā.

Or. es

Grozījums Nr. 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
103.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.b pants
Jaunu vīnogulāju stādīšanas aizliegums
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1. Kopumā ir aizliegts stādīt jaunus 
vīnogulājus no vīna vīnogu šķirnēm, kas 
klasificējamas saskaņā ar Padomes 
2008. gada 29. aprīļa Regulas (EK) 
Nr. 479/2008 24. panta 1. punktu.
2. Aizliedz arī šā panta 1. punktā minēto 
vīna vīnogu šķirņu potēšanu ar starppoti 
uz šķirnēm, kas nav minētā panta vīna 
vīnogu šķirnes.
3. Neatkarīgi no 1. un 2. punkta šajos 
punktos minētā stādīšana un potēšana ar 
starppoti ir atļauta, ja uz to attiecas:
a) jaunas stādīšanas tiesības, kas 
piešķirtas saskaņā ar 103.c pantu;
b) atkārtotas stādīšanas tiesības, kas 
piešķirtas saskaņā ar 103.d pantu;
c) stādīšanas tiesības, kas piešķirtas no 
rezerves, kā paredzēts 103.e un 
103.f pantā.
4. Šā panta 3. punktā minētās stādīšanas 
tiesības piešķir attiecībā uz hektāriem.
5. Regulas 103.c un 103.f pantu piemēro 
vismaz līdz 2020. gada 31. decembrim.
6. Dalībvalstis var izlemt savā teritorijā 
pagarināt iepriekšējā punktā noteikto 
termiņu. Šādā gadījumā konkrētajā 
dalībvalstī piemēro noteikumus, kas 
reglamentē stādīšanas tiesību režīmu, kā 
noteikts šajā pantā.

Or. es

Pamatojums

Visu šā panta grozījumu mērķis ir saglabāt sistēmu, kura kontrolē ražošanas potenciālu un 
uzlabo cenas kvalitāti un stabilitāti, kas Kopienai neko nemaksā un ir apliecinājis savu 
efektivitāti.

Grozījums Nr. 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Regulas priekšlikums
103.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.c pants
Jaunas stādīšanas tiesības

1. Neskarot iepriekšējo pantu, dalībvalstis 
drīkst piešķirt jaunas stādīšanas tiesības 
ražotājiem attiecībā uz platībām, kuras:
a) ir paredzētas jauniem stādījumiem, ko 
ierīko, ievērojot zemes apvienošanas 
pasākumus vai pasākumus, kuri attiecas 
uz obligātajiem pirkumiem sabiedrības 
interesēs un kuri paredzēti saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem;
b) ir paredzētas eksperimentāliem 
mērķiem;
c) ir paredzētas potzaru audzētavām;
d) no kurām vīns vai vīna produkti 
paredzēti vienīgi patēriņam vīna ražotāja 
mājsaimniecībā.
2. Piešķirtās jaunās stādīšanas tiesības 
drīkst izmantot:
a) tikai ražotājs, kuram tās piešķirtas;
b) līdz otrā vīna gada beigām pēc tā gada, 
kurā tiesības piešķirtas;
c) tikai tiem mērķiem, kuriem tās 
piešķirtas.

Or. es

Grozījums Nr. 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
103.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.c pants
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Jaunas stādīšanas tiesības
1. Neskarot iepriekšējo pantu, dalībvalstis 
drīkst piešķirt jaunas stādīšanas tiesības 
ražotājiem attiecībā uz platībām, kuras:
a) ir paredzētas jauniem stādījumiem, ko 
ierīko, ievērojot zemes apvienošanas 
pasākumus vai pasākumus, kuri attiecas 
uz obligātajiem pirkumiem sabiedrības 
interesēs un kuri paredzēti saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem;
b) ir paredzētas eksperimentāliem 
mērķiem;
c) ir paredzētas potzaru audzētavām;
d) no kurām vīns vai vīna produkti 
paredzēti vienīgi patēriņam vīna ražotāja 
mājsaimniecībā.
2. Piešķirtās jaunās stādīšanas tiesības 
drīkst izmantot:
a) tikai ražotājs, kuram tās piešķirtas;
b) līdz otrā vīna gada beigām pēc tā gada, 
kurā tiesības piešķirtas;
c) tikai tiem mērķiem, kuriem tās 
piešķirtas.

Or. es

Grozījums Nr. 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.d pants
Atkārtotas stādīšanas tiesības

1. Dalībvalstis piešķir atkārtotas 
stādīšanas tiesības tiem ražotājiem, kuri 
izaruši likumīgi atzītas un reģistrētas 
platības, kas apstādītas ar vīnogulājiem. 
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Tomēr par izartām platībām, par kurām 
piešķirta izaršanas piemaksa, atkārtotas 
stādīšanas tiesības nepiešķir.
2. Dalībvalstis var piešķirt atkārtotās 
stādīšanas tiesības ražotājiem, kuri 
apņemas izart platību, kas apstādīta ar 
vīnogulājiem. Šādos gadījumos attiecīgās 
platības izaršanu veic vēlākais trešā gada 
beigās, pēc tam, kad ir iestādīti jaunie 
vīnogulāji, kuru stādīšanai tika piešķirtas 
atkārtotās stādīšanas tiesības.
3. Piešķirtās atkārtotās stādīšanas tiesības 
atbilst izartās platības ekvivalentam tīrās 
ražas izteiksmē.
4. Atkārtotās stādīšanas tiesības izmanto 
saimniecībā, kurai tās piešķirtas. 
Dalībvalstis vēlāk var noteikt, ka šādas 
atkārtotās stādīšanas tiesības drīkst 
izmantot tikai tajās platībās, kur 
vīnogulāji iepriekš ir izarti.
5. Atkāpjoties no 4. punkta, dalībvalsts var 
pieņemt lēmumu, ka atkārtotās stādīšanas 
tiesības pilnībā vai daļēji var nodot citai 
saimniecībai tajā pašā dalībvalstī šādos 
gadījumos:
a) daļa saimniecības tiek nodota 
attiecīgajai citai saimniecībai;
b) platības minētajā citā saimniecībā ir 
paredzētas, lai:
i) ražotu vīnu ar aizsargātu cilmes vietas 
nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi,
ii) izveidotu potzaru audzētavas.
Dalībvalstis nodrošina, ka pirmajā daļā 
paredzēto atkāpju izmantošana nerada 
vispārēju ražošanas potenciāla 
pieaugumu to teritorijā, jo īpaši, ja 
tiesības nodod no neapūdeņotām platībām 
uz apūdeņotām platībām.
6. Šā panta 1. līdz 5. punktu mutatis 
mutandis piemēro tādām tiesībām, kas ir 
līdzīgas atkārtotās stādīšanas tiesībām un 
iegūtas saskaņā ar iepriekšējiem Kopienas 
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vai valstu tiesību aktiem.
7. Atkārtotas stādīšanas tiesības, kas 
piešķirtas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1493/1999 4. panta 5. punktu, var 
izmantot minētajā regulā paredzētā 
termiņā.

Or. es

Grozījums Nr. 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
103.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.d pants
Atkārtotas stādīšanas tiesības

1. Dalībvalstis piešķir atkārtotas 
stādīšanas tiesības tiem ražotājiem, kuri 
izaruši likumīgi atzītas un reģistrētas 
platības, kas apstādītas ar vīnogulājiem.
Tomēr par izartām platībām, par kurām 
piešķirta izaršanas piemaksa, atkārtotas 
stādīšanas tiesības nepiešķir.
2. Dalībvalstis var piešķirt atkārtotās 
stādīšanas tiesības ražotājiem, kuri 
apņemas izart platību, kas apstādīta ar 
vīnogulājiem. Šādos gadījumos attiecīgās 
platības izaršanu veic vēlākais trešā gada 
beigās, pēc tam, kad ir iestādīti jaunie 
vīnogulāji, kuru stādīšanai tika piešķirtas 
atkārtotās stādīšanas tiesības.
3. Piešķirtās atkārtotās stādīšanas tiesības 
atbilst izartās platības ekvivalentam tīrās 
ražas izteiksmē.
4. Atkārtotās stādīšanas tiesības izmanto 
saimniecībā, kurai tās piešķirtas. 
Dalībvalstis vēlāk var noteikt, ka šādas 
atkārtotās stādīšanas tiesības drīkst 
izmantot tikai tajās platībās, kur 
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vīnogulāji iepriekš ir izarti.
5. Atkāpjoties no 4. punkta, dalībvalsts var 
pieņemt lēmumu, ka atkārtotās stādīšanas 
tiesības pilnībā vai daļēji var nodot citai 
saimniecībai tajā pašā dalībvalstī šādos 
gadījumos:
a) daļa saimniecības tiek nodota 
attiecīgajai citai saimniecībai;
b) platības minētajā citā saimniecībā ir 
paredzētas, lai:
i) ražotu vīnu ar aizsargātu cilmes vietas 
nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi,
ii) izveidotu potzaru audzētavas.
Dalībvalstis nodrošina, ka pirmajā daļā 
paredzēto atkāpju izmantošana nerada 
vispārēju ražošanas potenciāla 
pieaugumu to teritorijā, jo īpaši, ja 
tiesības nodod no neapūdeņotām platībām 
uz apūdeņotām platībām.
6. Šā panta 1. līdz 5. punktu mutatis 
mutandis piemēro tādām tiesībām, kas ir 
līdzīgas atkārtotās stādīšanas tiesībām un 
iegūtas saskaņā ar iepriekšējiem Kopienas 
vai valstu tiesību aktiem.
7. Atkārtotas stādīšanas tiesības, kas 
piešķirtas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1493/1999 4. panta 5. punktu, var 
izmantot minētajā regulā paredzētā 
termiņā.

Or. es

Grozījums Nr. 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.e pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.e pants
Stādīšanas tiesību valsts un reģionālā 

rezerve
1. Lai uzlabotu ražošanas potenciāla 
pārvaldību, dalībvalstis izveido stādīšanas 
tiesību valsts vai reģionālo rezervi.
2. Dalībvalstis, kuras ir izveidojušas 
stādīšanas tiesību valsts vai reģionālo 
rezervi saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1493/1999, šīs rezerves var saglabāt 
tik ilgi, kamēr tās saskaņā ar šo 
apakšiedaļu piemēro stādīšanas tiesību 
režīmu.
3. Valsts vai reģionālajā stādīšanas tiesību 
rezervē var iekļaut šādas tiesības, ja vien 
tās nav jau izmantotas paredzētajā 
laikposmā:
a) jaunas stādīšanas tiesības;
b) atkārtotas stādīšanas tiesības;
c) stādīšanas tiesības, kuras piešķir no 
rezerves.
4. Ražotāji atkārtotās stādīšanas tiesības 
var nodot valsts vai reģionālajā rezervē.
Šādas tiesību nodošanas nosacījumus, 
vajadzības gadījumā paredzot samaksu no 
valsts līdzekļiem, nosaka dalībvalstis, 
ņemot vērā personu likumīgās intereses.
5. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
neizveidot rezervju sistēmu, ja vien tās var 
pierādīt, ka visā attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā pastāv efektīva alternatīva 
sistēma stādīšanas tiesību pārvaldībai. 
Šādā alternatīvā sistēmā vajadzības 
gadījumā var atkāpties no šīs 
apakšiedaļas attiecīgajiem noteikumiem.

Or. es
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Grozījums Nr. 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
103.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.e pants
Stādīšanas tiesību rezerves

1. Lai uzlabotu ražošanas potenciāla 
pārvaldību, dalībvalstis izveido stādīšanas 
tiesību valsts vai reģionālo rezervi.
2. Dalībvalstis, kuras ir izveidojušas 
stādīšanas tiesību valsts vai reģionālo 
rezervi saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1493/1999, šīs rezerves var saglabāt 
tik ilgi, kamēr tās saskaņā ar šo 
apakšiedaļu piemēro stādīšanas tiesību 
režīmu.
3. Valsts vai reģionālajā stādīšanas tiesību 
rezervē var iekļaut šādas tiesības, ja vien 
tās nav jau izmantotas paredzētajā 
laikposmā:
a) jaunas stādīšanas tiesības;
b) atkārtotas stādīšanas tiesības;
c) stādīšanas tiesības, kuras piešķir no 
rezerves.
4. Ražotāji atkārtotās stādīšanas tiesības 
var nodot valsts vai reģionālajā rezervē. 
Šādas tiesību nodošanas nosacījumus, 
vajadzības gadījumā paredzot samaksu no 
valsts līdzekļiem, nosaka dalībvalstis, 
ņemot vērā personu likumīgās intereses.
5. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
neizveidot rezervju sistēmu, ja vien tās var 
pierādīt, ka visā attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā pastāv efektīva alternatīva 
sistēma stādīšanas tiesību pārvaldībai. 
Šādā alternatīvā sistēmā vajadzības 
gadījumā var atkāpties no šīs 
apakšiedaļas attiecīgajiem noteikumiem.
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Or. es

Grozījums Nr. 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.f pants
Stādīšanas tiesību piešķiršana no rezerves
1. Dalībvalstis var piešķirt tiesības no 
rezervēm:
a) bez maksas ražotājiem, kuri ir jaunāki 
par 40 gadiem, kuriem piemīt atbilstīgā 
profesionālā prasme un kompetence, kuri 
pirmo reizi veido uzņēmumu un kuri ir šīs 
saimniecības vadītāji;
b) par samaksu valsts un attiecīgā 
gadījumā reģionālajos fondos tiem 
ražotājiem, kuri paredz izmantot 
vīnogulāju stādīšanas tiesības un kuru 
saražotajai produkcijai ir nodrošināts 
noieta tirgus.
Dalībvalstis paredz kritērijus, lai noteiktu 
c) apakšpunktā minētā maksājuma 
summas, kas var mainīties atkarībā no 
plānotā galaprodukta attiecīgajā vīna 
dārzā, kā arī no nododamo tiesību 
atlikušā laika.
2. Ja tiek izmantotas stādīšanas tiesības, 
ko piešķir no rezervēm, dalībvalstis 
nodrošina, ka:
a) vieta, izmantotās šķirnes un 
audzēšanas metodes garantē ražošanas 
pielāgošanu tirgus pieprasījumam;
b) attiecīgās ražas ir tipiskas vidējās ražas 
reģionā, jo īpaši, ja stādīšanas tiesības 
neapūdeņotās platībās tiek nodotas 
izmantošanai apūdeņotās platībās.
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3. Ja stādīšanas tiesības, kas piešķirtas no 
rezerves, netiek izmantotas līdz otrā vīna 
gada beigām pēc gada, kad tās piešķirtas, 
tās tiek zaudētas, un šādas tiesības 
atkārtoti iedala rezervē.
4. Stādīšanas tiesības, kuras iekļautas 
rezervē un kuras netiek piešķirtas līdz 
piektā vīna gada beigām pēc gada, kad tās 
piešķirtas, anulē.
5. Ja dalībvalstī ir izveidota reģionālā 
rezerve, tad attiecīgā dalībvalsts drīkst 
izstrādāt noteikumus, kas ļauj nodot 
stādīšanas tiesības starp reģionālajām 
rezervēm. Ja dalībvalstī ir izveidotas gan 
valsts, gan reģionālās rezerves, dalībvalsts 
var atļaut arī nodot stādīšanas tiesības no 
vienas rezerves otrā. Tiesību nodošanai 
var piemērot samazinājuma koeficientu.

Or. es

Grozījums Nr. 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
103.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.f pants
Stādīšanas tiesības no rezerves

1. Dalībvalstis var piešķirt tiesības no 
rezervēm:
a) bez maksas ražotājiem, kuri ir jaunāki 
par 40 gadiem, kuriem piemīt atbilstīgā 
profesionālā prasme un kompetence, kuri 
pirmo reizi veido uzņēmumu un kuri ir šīs 
saimniecības vadītāji;
b) par samaksu valsts un attiecīgā 
gadījumā reģionālajos fondos tiem 
ražotājiem, kuri paredz izmantot 
vīnogulāju stādīšanas tiesības un kuru 
saražotajai produkcijai ir nodrošināts 
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noieta tirgus;
Dalībvalstis paredz kritērijus, lai noteiktu 
b) apakšpunktā minētā maksājuma 
summas, kas var mainīties atkarībā no 
plānotā galaprodukta attiecīgajā vīna 
dārzā, kā arī no nododamo tiesību 
atlikušā laika.
2. Ja tiek izmantotas stādīšanas tiesības, 
ko piešķir no rezervēm, dalībvalstis 
nodrošina, ka:
a) vieta, izmantotās šķirnes un 
audzēšanas metodes garantē ražošanas 
pielāgošanu tirgus pieprasījumam;
b) attiecīgās ražas ir tipiskas vidējās ražas 
reģionā, jo īpaši, ja stādīšanas tiesības 
neapūdeņotās platībās tiek nodotas 
izmantošanai apūdeņotās platībās.
3. Ja stādīšanas tiesības, kas piešķirtas no 
rezerves, netiek izmantotas līdz otrā vīna 
gada beigām pēc gada, kad tās piešķirtas, 
tās tiek zaudētas, un šādas tiesības 
atkārtoti iedala rezervē.
4. Stādīšanas tiesības, kuras iekļautas 
rezervē un kuras netiek piešķirtas līdz 
piektā vīna gada beigām pēc gada, kad tās 
piešķirtas, anulē.
5. Ja dalībvalstī ir izveidota reģionālā 
rezerve, tad attiecīgā dalībvalsts drīkst 
izstrādāt noteikumus, kas ļauj nodot 
stādīšanas tiesības starp reģionālajām 
rezervēm. Ja dalībvalstī ir izveidotas gan 
valsts, gan reģionālās rezerves, dalībvalsts 
var atļaut arī nodot stādīšanas tiesības no 
vienas rezerves otrā. Tiesību nodošanai 
var piemērot samazinājuma koeficientu.

Or. es

Grozījums Nr. 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Regulas priekšlikums
103.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.g pants
De minimis

Šo apakšiedaļu nepiemēro dalībvalstīs, 
kur Kopienas stādīšanas tiesību režīmu 
nepiemēroja līdz 2007. gada 
31. decembrim.

Or. es

Grozījums Nr. 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.h pants
Stingrāki valstu noteikumi

Dalībvalstis var pieņemt stingrākus valsts 
noteikumus par jaunu stādīšanas tiesību 
vai atkārtotas stādīšanas tiesību 
piešķiršanu.
Tās var arī pieprasīt, lai attiecīgajiem 
iesniegumiem un informācijai būtu 
pievienota papildu informācija, kas 
vajadzīga, lai uzraudzītu ražošanas 
potenciāla attīstību.

Or. es

Grozījums Nr. 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
103.i pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.j pants
Īstenošanas pasākumi

Pasākumus, kas vajadzīgi šīs apakšiedaļas 
īstenošanai, pieņem saskaņā ar šīs 
regulas 162. pantā minēto procedūru.
Šie pasākumi var ietvert jebko no turpmāk 
minētā:
a) noteikumus, lai izvairītos no 
pārmērīgām administratīvajām izmaksām, 
piemērojot minētos noteikumus;
b) vīnogulāju līdzāspastāvēšanu saskaņā 
ar 103.f panta 2. punktu;
c) samazināšanas koeficienta 
piemērošanu, kā minēts 103.f panta 
5. punktā.

Or. es

Grozījums Nr. 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.j pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.j pants
Īstenošanas pasākumi

Pasākumus, kas vajadzīgi šīs apakšiedaļas 
īstenošanai, pieņem saskaņā ar šīs 
regulas 162. pantā minēto procedūru.
Šie pasākumi var ietvert jebko no turpmāk 
minētā:
a) noteikumus, lai izvairītos no 
pārmērīgām administratīvajām izmaksām, 
piemērojot minētos noteikumus;
b) vīnogulāju līdzāspastāvēšanu saskaņā 
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ar 103.f panta 2. punktu;
c) samazināšanas koeficienta 
piemērošanu, kā minēts 103.f panta 
5. punktā.

Or. es

Grozījums Nr. 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
II daļa – II sadaļa – II nodaļa – 3. iedaļa – 1. apakšiedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. APAKŠIEDAĻA
RAŽOŠANAS IEROBEŽOJUMU 

SISTĒMA PIENA NOZARĒ
103.k pants
Definīcijas

1. Šajā iedaļā piemēro šādas definīcijas:
a) “piens” ir produkts, kas iegūts, slaucot 
vienu vai vairākas govis;
b) “citi piena produkti” ir jebkurš piena 
produkts, izņemot pienu, jo īpaši vājpiens, 
krējums, sviests, jogurts un siers, ko 
attiecīgā gadījumā var izteikt “piena 
ekvivalentos”, piemērojot koeficientus, 
kuri ar īstenošanas aktiem jānosaka 
Komisijai;
c) “ražotājs” ir lauksaimnieks, kura lauku 
saimniecība atrodas dalībvalsts 
ģeogrāfiskajā teritorijā un kurš ražo un 
pārdod pienu vai gatavojas to darīt 
tuvākajā nākotnē;
d) “saimniecība” ir saimniecība, kā 
noteikts ES Regulas par tiešajiem 
maksājumiem 4. pantā;
e) “pircējs” ir uzņēmums vai grupa, kas 
iepērk pienu no ražotājiem:
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– lai to savāktu, iepakotu, uzglabātu, 
atdzesētu vai pārstrādātu, tostarp uz 
līguma pamata,
– lai to pārdotu vienam vai vairākiem 
uzņēmumiem, kas apstrādā vai pārstrādā 
pienu vai citus piena produktus;
f) “piegāde” ir ražotāja veikta piena 
piegāde pircējam, neiekļaujot citus piena 
produktus, neatkarīgi no tā, vai 
transportēšanu veic ražotājs, pircējs, 
minēto produktu pārstrādes vai apstrādes 
uzņēmums vai trešā persona;
g) “tiešā tirdzniecība” ir piena pārdošana 
vai nodošana tieši patērētājam, kā arī citu 
piena produktu pārdošana vai nodošana, 
ja to veic ražotājs;
h) “realizācija” ir piena piegāde vai piena 
vai citu piena produktu tiešā tirdzniecība;
i) “individuālā kvota” ir ražotāja kvota 
jebkura divpadsmit mēnešu perioda 
1. aprīlī;
j) “valsts kvota” ir 103.l pantā minētā 
kvota, kas ir noteikta katrai dalībvalstij;
k) “pieejamā kvota” ir kvota, kas 
pieejama ražotājiem tā divpadsmit mēnešu 
perioda 31. martā, par kuru aprēķināta 
papildu nodeva, ņemot vērā visu 
attiecīgajā divpadsmit mēnešu periodā 
veikto nodošanu, pārdošanu, 
pārveidošanu un pagaidu pārdali, kā 
noteikts šajā regulā.
2. Attiecībā uz 1. punkta e) apakšpunktā 
norādīto definīciju par pircēju uzskata 
jebkuru tādu pircēju grupu vienā 
ģeogrāfiskajā apgabalā, kura veic 
administratīvas un uzskaites darbības 
papildu nodevas maksājumu veikšanai 
savu biedru vārdā. Šīs daļas pirmā 
teikuma kontekstā Grieķija ir vienots 
ģeogrāfisks apgabals, kura oficiālu iestādi 
var uzskatīt par pircēju grupu.
3. Lai jo īpaši nodrošinātu to, ka kvotu 
sistēma attiecas uz visu tirgotā piena vai 
citu piena produktu daudzumu, Komisija, 
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ievērojot f) apakšpunktā norādīto 
“piegādes” definīciju, ar deleģētajiem 
aktiem var koriģēt “tiešās tirdzniecības” 
definīciju.

103.l pants
Valsts kvotas

1. Valsts kvotas, kas paredzētas to piena 
un citu piena produktu ražošanai, kurus 
tirgo piecus divpadsmit mēnešu periodus 
pēc kārtas, kuri sākas 2015. gada 1. aprīlī 
(turpmāk “divpadsmit mēnešu periodi”), 
ir noteiktas [VIIIa] pielikumā.
2. Šā panta 1. punktā minētās kvotas 
sadala starp ražotājiem saskaņā ar 
103.m pantu, nošķirot piegādes un tiešo 
tirdzniecību. Jebkuru valsts kvotu 
pārsniegšanu katra dalībvalsts nosaka 
saskaņā ar šo iedaļu, nošķirot piegādes un 
tiešo tirdzniecību.
3. Valsts kvotas, kas minētas 
[VIIIa] pielikumā, nosaka, neskarot 
iespējamu pārskatīšanu un ņemot vērā 
vispārējo tirgus situāciju un īpašus 
apstākļus konkrētās dalībvalstīs.
4. Attiecībā uz Bulgāriju, Čehijas 
Republiku, Igauniju, Kipru, Latviju, 
Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, 
Rumāniju, Slovēniju un Slovākiju valsts 
kvotas ietver visu pienu vai piena 
ekvivalentu, kas piegādāts pircējiem vai 
tieši pārdots patēriņam, neatkarīgi no tā, 
vai tas ražots vai tirgots atbilstīgi pārejas
posma pasākumiem, ko piemēro šīm 
valstīm.
5. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
vajadzīgos noteikumus, kas vajadzīgi šā 
panta vienādai piemērošanai dalībvalstīs. 
Šajos noteikumos paredz procedūras, 
paziņojumus un tehniskos kritērijus.

103.m pants
Individuālās kvotas

1. Ražotāju individuālā kvota vai kvotas 
2015. gada 1. aprīlī ir vienādas ar viņu 
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individuālo atsauces daudzumu vai 
daudzumiem 2015. gada 31. martā, 
neskarot kvotu nodošanu, pārdošanu un 
pārveidošanu, kas stājas spēkā 2015. gada 
1. aprīlī.
2. Ražotājiem var būt viena vai divas 
individuālās kvotas: viena — piegādei, bet 
otra — tiešajai tirdzniecībai. Tikai 
dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārvietot ražotāja daudzumus no vienas 
kvotas uz otru pēc ražotāja pamatota 
pieprasījuma.
3. Ja ražotājam ir divas kvotas, viņa 
ieguldījumu katrā papildu nodevā 
aprēķina katrai kvotai atsevišķi.
4. Daļu no Somijas valsts kvotas, kas 
piešķirta 105.l pantā minētajām 
piegādēm, Komisija ar īstenošanas aktiem 
var palielināt līdz 200 000 tonnām, lai 
kompensētu Finnish SLOM ražotājus. Šī 
rezerve jāpiešķir saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem un jāizmanto vienīgi 
ražotājiem, kuru tiesības atsākt ražošanu 
ir ietekmējusi pievienošanās.
5. Individuālās kvotas vajadzības 
gadījumā maina katram attiecīgajam 
divpadsmit mēnešu periodam, lai katras 
dalībvalsts individuālo kvotu summa 
piegādei un tiešajai tirdzniecībai 
nepārsniegtu atbilstošo valsts kvotas daļu, 
kas koriģēta saskaņā ar 103.o pantu, 
ņemot vērā visus samazinājumus valsts 
rezervju piešķiršanai, kā paredzēts 
103.q pantā.

103.n pants
Kvotu piešķiršana no valsts rezervēm

Dalībvalstis pieņem noteikumus, kas ļauj 
piešķirt ražotājiem visu kvotu vai tās daļu 
no 103.q pantā minētajām valsts 
rezervēm, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kuri jāpaziņo Komisijai.

103.o pants
Kvotu pārvaldība
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1. Komisija ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 103.af pantam katrai dalībvalstij 
un katram periodam pirms tā beigām 
koriģē sadalījumu starp valsts kvotu 
“piegādēm” un “tiešajai tirdzniecībai”, 
ņemot vērā ražotāju pieprasīto 
pārvietošanu starp individuālajām kvotām 
piegādēm un tiešajai pārdošanai.
2. Dalībvalstis katru gadu līdz dienai, kas 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem, 
un saskaņā ar noteikumiem, kuri 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 162. pantam, nosūta Komisijai 
informāciju, kas vajadzīga, lai:
a) veiktu šā panta 1. punktā minēto 
korekciju;
b) aprēķinātu papildu nodevu, kas tām 
jāmaksā.

103.p pants
Tauku saturs

1. Katram ražotājam piešķir salīdzināmo 
tauku saturu, kas jāpiemēro ražotājam 
piešķirtajai individuālajai kvotai 
piegādēm.
2. Kvotām, kas piešķirtas ražotājiem 
2015. gada 31. martā saskaņā ar 
105.c panta 1. punktu, 1. punktā minētais 
salīdzināmais tauku saturs ir vienāds ar 
tajā dienā attiecīgajai kvotai piemērojamo 
salīdzināmo tauku saturu.
3. Salīdzināmo tauku saturu maina 
103.m panta 2. punktā minētās 
pārvietošanas laikā un tad, ja kvotas tiek 
iegūtas, nodotas vai nodotas uz laiku 
saskaņā ar noteikumiem, kas Komisijai 
jānosaka ar īstenošanas aktiem atbilstīgi
103.af panta b) apakšpunktam.
4. Jauniem ražotājiem, kuriem ir 
individuāla piegādes kvota, kas pilnībā 
piešķirta no valsts rezervēm, tauku saturu 
nosaka saskaņā ar noteikumiem, kuri 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 103.af panta b) apakšpunktam.
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5. Šā panta 1. punktā minēto individuālo 
salīdzināmo tauku saturu attiecīgā 
gadījumā koriģē, šai regulai stājoties 
spēkā, un pēc tam vajadzības gadījumā 
katra divpadsmit mēnešu perioda sākumā, 
lai katrai dalībvalstij vidējais svērtais 
individuālais reprezentatīvais tauku saturs 
[VIIIb] pielikumā noteikto salīdzināmo 
tauku saturu nepārsniegtu vairāk par 
0,1 gramu uz kilogramu.

103.q pants
Valsts rezerve

1. Katra dalībvalsts nosaka valsts rezervi 
kā daļu no [VIIIa] pielikumā noteiktajām 
valsts kvotām, jo īpaši lai veiktu 
103.l pantā paredzēto kvotu piešķiršanu. 
Valsts rezervi papildina, pēc vajadzības 
izņemot noteiktus daudzumus atbilstīgi 
103.r pantam, ieturot daļu nodoto kvotu 
atbilstīgi 103.w pantam vai veicot visu 
individuālo kvotu vispārēju 
samazinājumu. Attiecīgajām kvotām 
saglabājas to sākotnējais mērķis, t. i., 
piegādei vai tiešajai tirdzniecībai.
2. Ikvienu dalībvalstij piešķirtu papildu 
kvotu automātiski iekļauj valsts rezervē 
un sadala piegādei un tiešajai 
tirdzniecībai saskaņā ar paredzamajām 
vajadzībām.
3. Valsts rezervē iekļautajām kvotām nav 
salīdzināmā tauku satura.

103.r pants
Neaktivitātes gadījumi

1. Ja fiziska vai juridiska persona, kurai 
piešķirtas individuālās kvotas, divpadsmit 
mēnešu periodā vairs neatbilst 
103.ka panta c) apakšpunktā minētajiem 
nosacījumiem, atbilstošie daudzumi pāriet 
valsts rezervē ne vēlāk kā nākamā 
kalendārā gada 1. aprīlī, izņemot 
gadījumus, kad šī persona pirms minētās 
dienas atkal kļūst par ražotāju 103.l panta 
c) apakšpunkta nozīmē.
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Ja attiecīgā persona atkal kļūst par 
ražotāju ne vēlāk kā otrā divpadsmit 
mēnešu perioda beigās pēc kvotu 
atsaukšanas, visu atsaukto individuālo 
kvotu vai tās daļu atdod atpakaļ šai 
personai ne vēlāk kā 1. aprīlī pēc 
pieprasījuma iesniegšanas dienas.
2. Ja ražotāji vismaz viena divpadsmit 
mēnešu perioda laikā nerealizē 
daudzumu, kas līdzvērtīgs vismaz 85 % no 
to individuālās kvotas, dalībvalstis var 
lemt par to, vai visa neizmantotā kvota vai 
tās daļa pāriet atpakaļ valsts rezervē un 
saskaņā ar kādiem nosacījumiem tas 
notiek.
Dalībvalstis var noteikt, saskaņā ar 
kādiem nosacījumiem kvotu atdod atpakaļ 
attiecīgajam ražotājam, ja viņš atsāk 
realizāciju.
3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro 
nepārvaramas varas gadījumos un 
pienācīgi pamatotos gadījumos, kuri uz 
laiku ietekmē attiecīgo ražotāju ražošanas 
jaudu un kurus par tādiem atzīst 
kompetentā iestāde.

103.s pants
Pagaidu nodošana

1. Līdz katra divpadsmit mēnešu perioda 
beigām dalībvalstis par attiecīgo periodu 
atļauj to individuālo kvotu daļas pagaidu 
nodošanu, kuras ražotāji, kam uz kvotām 
ir tiesības, nav paredzējuši izmantot.
Dalībvalstis var reglamentēt nodošanu 
atbilstīgi attiecīgajām ražotāju 
kategorijām vai piena ražošanas 
struktūrām, var tās ierobežot līdz pircēja 
līmenim vai konkrētam reģionam, atļaut 
pilnīgu nodošanu 103.r panta 3. punktā 
minētajos gadījumos un noteikt, kādā 
apjomā kvotas nodevējs var atkārtot 
nodošanu.
2. Dalībvalsts var nolemt neīstenot 
1. punktu, pamatojoties uz vienu vai 
abiem šādiem kritērijiem:
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a) vajadzība veicināt strukturālas 
izmaiņas un korekcijas;
b) īpaši svarīgas administratīvās 
vajadzības.

103.t pants
Kvotu nodošana kopā ar zemi

1. Individuālās kvotas kopā ar 
saimniecību nodod ražotājiem, kas to 
pārņem gadījumā, ja saimniecību pārdod, 
iznomā, nodod faktiska vai paredzama 
mantojuma gadījumā vai ar jebkuriem 
citiem līdzekļiem, kuri rada līdzvērtīgas 
tiesiskās sekas ražotājiem, saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kas jānosaka 
dalībvalstīm, ņemot vērā piena produktu 
ražošanai izmantotos apgabalus vai citus 
objektīvus kritērijus un, attiecīgā 
gadījumā, pušu vienošanos. Kvotas daļu, 
kura attiecīgā gadījumā netiek nodota 
kopā ar saimniecību, pievieno valsts 
rezervei.
2. Ja kvotas ir nodotas vai ja tās nodod 
saskaņā ar 1. punktu, izmantojot lauku 
apvidus zemes nomu vai citus līdzekļus, 
kas rada līdzvērtīgas tiesiskās sekas, 
dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem un tiecoties nodrošināt to, lai 
kvotas attiecinātu vienīgi uz ražotājiem, 
var lemt par to, ka kvota netiek nodota 
kopā ar saimniecību.
3. Ja zemi nodod valsts iestādēm un/vai 
izmantošanai sabiedrības interesēs vai ja 
nodošana notiek nelauksaimnieciskos 
nolūkos, dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
veikti nepieciešamie pasākumi, lai 
aizsargātu pušu likumīgās intereses un jo 
īpaši lai ražotāji, atsakoties no minētās 
zemes, varētu turpināt piena ražošanu, ja 
viņi to vēlas.
4. Ja pušu starpā nepastāv vienošanās, 
tad gadījumā, kad beidzas nomas termiņš 
un nav iespējams turpināt nomu saskaņā 
ar līdzīgiem noteikumiem, vai gadījumos, 
kas rada līdzvērtīgas tiesiskās sekas, 
attiecīgās individuālās kvotas saskaņā ar 
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dalībvalstu pieņemtajiem noteikumiem, 
ņemot vērā pušu likumīgās intereses, 
pilnībā vai daļēji nodod tiem ražotājiem, 
kas kvotas pārņem.

103.u pants
Īpaši nodošanas pasākumi

1. Piena ražošanas sekmīgas 
pārstrukturēšanas vai vides uzlabošanas 
nolūkā dalībvalstis saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kurus tās 
paredz, ņemot vērā attiecīgo pušu 
likumīgās intereses, var:
a) vienā vai vairākos gada maksājumos 
piešķirt kompensāciju ražotājiem, kuri 
apņemas galīgi atteikties no visas piena 
ražošanas vai tās daļas, un tādā veidā 
atbrīvotās individuālās kvotas ieskaitīt 
valsts rezervē;
b) pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
ražotāji, veicot maksājumu, divpadsmit 
mēnešu perioda sākumā var panākt to, ka 
kompetentā iestāde vai struktūra, kuru 
izraudzījusies minētā iestāde, pārdala 
individuālās kvotas, ko galīgi atdevuši citi 
ražotāji iepriekšējā divpadsmit mēnešu 
perioda beigās, saņemot kompensāciju 
vienā vai vairākos gada maksājumos, kas 
līdzvērtīgi iepriekš minētajam 
maksājumam;
c) centralizēt un pārraudzīt kvotu 
nodošanu bez zemes;
d) gadījumā, kad zeme nodota, lai 
uzlabotu vidi, nodrošināt attiecīgās 
individuālās kvotas piešķiršanu 
ražotājam, kas atsakās no zemes, bet vēlas 
turpināt piena ražošanu;
e) pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
noteikt reģionus vai savākšanas 
apgabalus, kur atļauta galīga kvotu 
nodošana bez atbilstošās zemes 
nodošanas, lai uzlabotu piena ražošanas 
struktūru;
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f) pēc ražotāja pieprasījuma 
kompetentajai iestādei vai struktūrai, ko 
izraudzījusies minētā iestāde, atļaut kvotu 
galīgo nodošanu bez atbilstošās zemes 
nodošanas vai pretēji, lai uzlabotu piena 
ražošanas struktūru saimniecības līmenī 
vai lai būtu iespējama ražošanas 
ekstensifikācija.
2. Šā panta 1. punktu var īstenot valsts 
līmenī, atbilstošā teritoriālā līmenī vai 
noteiktos savākšanas apgabalos.

103.v pants
Kvotu saglabāšana

1. Šīs regulas 103.t un 103.u pantā 
minētās nodošanas gadījumā dalībvalstis, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
daļu no individuālajām kvotām var 
saglabāt attiecīgajā valsts rezervē.
2. Ja kvotas ir nodotas vai ja tās nodod 
saskaņā ar 103.t un 103.u pantu kopā ar 
attiecīgo zemi vai bez tās, izmantojot 
lauku apvidus zemes nomu vai citus 
līdzekļus, kas rada līdzvērtīgas tiesiskās 
sekas, dalībvalstis, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem un tiecoties 
nodrošināt kvotu attiecināšanu vienīgi uz 
ražotājiem, var lemt par to, vai nodotā 
kvota vai tās daļa nonāk atpakaļ valsts 
rezervē un saskaņā ar kādiem 
nosacījumiem tas notiek.

103.w pants
Atbalsts kvotu iegūšanai

Neviena valsts sektora iestāde nevar 
piešķirt finansiālu palīdzību, kas tieši 
saistīta ar kvotu iegūšanu, kvotu 
pārdošanai, nodošanai vai piešķiršanai 
saskaņā ar šo iedaļu.

103.x pants
Papildu nodeva

1. Papildu nodevu maksā par pienu un 
citiem piena produktiem, kas pārdoti, 
pārsniedzot valsts kvotu.
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Papildu nodeva ir EUR 27,83 par 
100 kilogramiem piena.
2. Dalībvalstis ir atbildīgas Kopienai par 
valsts kvotas pārsniegšanas rezultātā 
radušos papildu nodevu, kas valsts līmenī 
noteikta atsevišķi piegādēm un tiešajai 
tirdzniecībai, un laikposmā no 16. oktobra 
līdz 30. novembrim pēc attiecīgā 
divpadsmit mēnešu perioda beigām 99 % 
no maksājamās summas iemaksā ELGF.
3. Ja 1. punktā paredzētā papildu nodeva 
nav samaksāta noteiktajā termiņā, pēc 
apspriešanās ar Lauksaimniecības fondu 
komiteju Komisija no mēneša 
maksājumiem horizontālās Regulas (EK) 
xx panta un xx panta xx punkta nozīmē 
atskaita nesamaksātajai papildu nodevai 
līdzvērtīgu summu. Pirms lēmuma 
pieņemšanas Komisija brīdina attiecīgo 
dalībvalsti, kura savu nostāju dara 
zināmu vienas nedēļas laikā. Horizontālās 
Regulas (EK) xx pantu nepiemēro.

103.y pants
Ražotāju maksātās papildu nodevas

Saskaņā ar 103.x pantu un 103.ac pantu 
papildu nodevu pilnībā sadala starp 
ražotājiem, kas bijuši saistīti ar katru no 
103.l panta 2. punktā minētajiem valsts 
kvotas pārsniegšanas gadījumiem.
Neskarot 103.z pantu un 103.ac panta 
1. punktu, ražotāji ir atbildīgi dalībvalstij 
par savas saskaņā ar 103.o, 103.p un 
103.z pantu aprēķinātās iemaksas 
veikšanu aprēķinātai papildu nodevai vien 
tā fakta dēļ, ka viņi pārsnieguši savu 
pieejamo kvotu.

103.z pants
Papildu nodeva par piegādi

1. Lai sagatavotu galīgo pārskatu par 
papildu nodevu, katra ražotāja piegādātos 
daudzumus palielina vai samazina, lai 
atspoguļotu visas atšķirības starp faktisko 
tauku saturu un salīdzināmo tauku 
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saturu.
2. Katra ražotāja iemaksu papildu 
nodevas samaksai nosaka ar dalībvalsts 
lēmumu pēc tam, kad piegādēm piešķirtās 
valsts kvotas neizmantotā daļa ir pārdalīta 
vai nav pārdalīta proporcionāli katra 
ražotāja individuālajām kvotām vai 
saskaņā ar objektīviem kritērijiem, kas 
dalībvalstīm jānosaka:
a) vai nu valsts līmenī, pamatojoties uz 
daudzumu, par kādu pārsniegta katra 
ražotāja kvota;
b) vai vispirms pircēja līmenī un pēc tam 
attiecīgā gadījumā valsts līmenī.

103.aa pants
Pircēju nozīme

1. Pircēji ir atbildīgi par attiecīgo iemaksu 
iekasēšanu no ražotājiem atbilstīgi 
papildu nodevām, un tie pirms Komisijas 
noteiktā datuma un saskaņā ar kārtību, 
kas Komisijai jānosaka ar īstenošanas 
aktiem atbilstīgi 103.af panta d), f) un 
g) apakšpunktam, samaksā dalībvalsts 
kompetentajai iestādei attiecīgo iemaksu 
summu, kas atskaitīta no piena cenas, 
kura samaksāta par robežlieluma 
pārsniegšanu atbildīgajiem ražotājiem 
vai, ja tas nav iespējams, savākta ar 
jebkuriem citiem atbilstošiem līdzekļiem.
2. Ja pircējs pilnībā vai daļēji aizstāj 
vienu vai vairākus citus pircējus, 
ražotājiem pieejamo individuālo kvotu 
ņem vērā kārtējā divpadsmit mēnešu 
perioda atlikušajā daļā pēc jau piegādāto 
daudzumu atskaitīšanas, un ņemot vērā 
tauku saturu. Šo punktu piemēro arī tad, 
ja ražotājs pāriet no viena pircēja pie cita.
3. Ja atsauces periodā ražotāja piegādātie 
daudzumi pārsniedz minētā ražotāja 
pieejamo kvotu, attiecīgā dalībvalsts var 
nolemt, ka saskaņā ar dalībvalsts 
paredzētiem sīki izstrādātiem 
noteikumiem pircējs kā attiecīgā ražotāja 
iemaksas avansu ietur daļu no tā piena 
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cenas, ko ražotājs piegādājis, pārsniedzot 
kvotu. Dalībvalsts var veikt īpašus 
pasākumus, lai dotu iespēju pircējiem 
ieturēt minēto avansu, ja ražotāji piegādā 
pienu vairākiem pircējiem.

103.ab pants
Apstiprinājums

Pircēja statusu iepriekš apstiprina 
dalībvalsts saskaņā ar kritērijiem, kas 
Komisijai jānosaka ar deleģētajiem 
aktiem atbilstīgi 103.ae panta 
f) apakšpunktam, un saskaņā ar 
procedūru, kura noteikta īstenošanas 
aktos atbilstīgi 103.af pantam.

103.ac pants
Papildu nodeva par tiešo tirdzniecību

1. Tiešās tirdzniecības gadījumā katra 
ražotāja iemaksu papildu nodevas 
maksājumā nosaka ar dalībvalsts lēmumu 
atbilstošā teritoriālā vai valsts līmenī pēc 
tam, kad tiešajai tirdzniecībai atvēlētās 
valsts kvotas neizmantotā daļa ir pārdalīta 
vai nav pārdalīta.
2. Dalībvalstis nosaka to, kā aprēķināt 
ražotāja iemaksas daļu attiecīgajā papildu 
nodevā, kas jāmaksā par tā piena kopējo 
daudzumu, kurš pārdots, nodots vai 
izmantots pārdoto vai nodoto piena 
produktu ražošanai, piemērojot kritērijus, 
ko Komisija nosaka deleģētajos aktos 
saskaņā ar 103.ae panta b) apakšpunktu.
3. Lai sagatavotu galīgo pārskatu par 
papildu nodevu, netiek ņemti vērā ar 
tauku saturu saistīti labojumi.
4. Komisija, pieņemot īstenošanas aktus 
saskaņā ar 103.af panta d) un 
f) apakšpunktu, nosaka, kā un kad 
dalībvalsts kompetentajai iestādei 
samaksā papildu nodevu.

103.ad pants
Pārmaksātās vai nesamaksātās summas
1. Ja piegādes vai tiešās tirdzniecības 
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gadījumā izrādās, ka ir jāmaksā papildu 
nodeva un ka no ražotājiem iekasētā 
iemaksa ir lielāka nekā veicamais 
maksājums, dalībvalsts var:
a) daļēji vai pilnībā izmantot pārmaksāto 
summu, lai finansētu 103.u panta 
1. punkta a) apakšpunktā paredzētos 
pasākumus;
b) daļēji vai pilnībā to atkārtoti sadalīt:
– ražotājiem, kas pieder pie prioritārām 
kategorijām, kuras noteikusi dalībvalsts, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un 
termiņā, kas Komisijai jānosaka 
deleģētajos aktos saskaņā ar 103.ae panta 
g) apakšpunktu,
– ražotājiem, kurus ietekmējuši ārkārtas 
apstākļi, kas radušies, piemērojot valsts 
noteikumus, kuri nav saistīti ar šajā 
nodaļā noteikto piena un piena produktu 
kvotu sistēmu.
2. Ja noteikts, ka papildu nodeva nav 
jāmaksā, pircēju vai dalībvalsts iekasētais 
avanss jāatmaksā ne vēlāk kā līdz nākamā 
divpadsmit mēnešu perioda beigām.
3. Ja pircējs nepilda pienākumu un 
neiekasē ražotāju iemaksu papildu 
nodevas maksāšanai saskaņā ar 
103.aa pantu, dalībvalsts var iekasēt 
nesamaksāto summu tieši no ražotāja, 
neskarot sankcijas, ko tā var piemērot 
pircējam, kurš nav pildījis savas saistības.
4. Ja ražotājs vai pircējs neievēro 
maksājuma termiņu, dalībvalstij par 
nokavēto maksājumu tiek maksāti 
procenti, kas Komisijai jānosaka 
īstenošanas aktā saskaņā ar 103.af panta 
e) apakšpunktu.

103.ae pants
Deleģētie akti

Lai nodrošinātu to, ka piena kvotu 
sistēma sasniedz savu mērķi, jo īpaši 
individuālo kvotu efektīvu izmantošanu 
un nodevas pareizu aprēķināšanu, 
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iekasēšanu un izmantošanu, Komisija ar 
deleģētajiem aktiem pieņem noteikumus 
par:
a) kvotu pagaidu un galīgu pārveidošanu;
b) neizmantoto kvotu pārdalīšanu;
c) robežlielumu tauku satura korekcijas 
piemērošanai;
d) ražotāja pienākumu piegādāt 
apstiprinātiem pircējiem;
e) kritērijiem, ar ko saskaņā dalībvalstis 
apstiprina pircējus;
f) objektīviem kritērijiem pārmaksātās 
nodevas pārdalīšanai;
g) par “tiešās tirdzniecības” definīcijas 
pielāgošanu, ņemot vērā 103.k panta 
f) apakšpunktā norādīto “piegādes” 
definīciju.

103.af pants
Īstenošanas akti

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
visus noteikumus, kas vajadzīgi, lai 
piemērotu kvotu sistēmu, tostarp 
noteikumus par:
a) kvotu galīgo pārveidošanu un valsts 
kvotu sadali piegādēm un tiešajai 
tirdzniecībai;
b) koeficienta noteikšanu attiecībā uz 
individuālās kvotas tauku saturu un tauku 
satura korekciju;
c) piena ekvivalentu noteikšanu 
dalībvalstīs;
d) procedūru, termiņu un darbību 
attiecībā uz nodevas maksājumu, 
pārmaksātās nodevas pārdalīšanu un 
avansa maksājumu samazinājumu, kad ir 
jāievēro termiņš;
e) procentu piemērošanu par maksājuma 
kavējumiem un pareizu nodevas 
iekasēšanu;
f) ražotāju informēšanu par jaunām 
definīcijām, individuālo kvotu paziņošanu 
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un nodevas paziņošanu;
g) to, kā paziņojama informācija par 
kārtības piemērošanu saistībā ar 
pārmaksāto nodevu piena nozarē;
h) veidlapas izstrādi piegāžu un tiešās 
tirdzniecības deklarāciju sagatavošanai;
i) pircēju un ražotāju pienākumu 
sagatavot deklarācijas, kārtot uzskaiti un 
sniegt informāciju;
j) piegāžu un tiešās tirdzniecības 
pārbaudēm.

Or. es

Pamatojums

Kvotu sistēma piena nozarē būtu jāsaglabā vismaz līdz 2020. gadam, kas atbilst Parlamenta 
politikai attiecībā uz ražošanas ierobežojumu sistēmu paplašināšanu cukura un vīna nozarē. 
Piena nozarei vajadzīgs ilgāks laiks, lai tā pielāgotos tirgus liberalizācijai, un ir nedaudz 
jāmazina radītā ietekme.

Grozījums Nr. 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
II daļa – II sadaļa – II nodaļa – 3. iedaļa – 1. apakšiedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. APAKŠIEDAĻA
RAŽOŠANAS IEROBEŽOJUMU 

SISTĒMA PIENA NOZARĒ
103.k pants
Definīcijas

1. Šajā iedaļā piemēro šādas definīcijas:
a) “piens” ir produkts, kas iegūts, slaucot 
vienu vai vairākas govis;
b) “citi piena produkti” ir jebkurš piena 
produkts, izņemot pienu, jo īpaši vājpiens, 
krējums, sviests, jogurts un siers, ko 
attiecīgā gadījumā var izteikt “piena 
ekvivalentos”, piemērojot koeficientus, 
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kuri ar īstenošanas aktiem jānosaka 
Komisijai;
c) “ražotājs” ir lauksaimnieks, kura lauku 
saimniecība atrodas dalībvalsts 
ģeogrāfiskajā teritorijā un kurš ražo un 
pārdod pienu vai gatavojas to darīt 
tuvākajā nākotnē;
d) “saimniecība” ir saimniecība, kā 
noteikts ES Regulas par tiešajiem 
maksājumiem 4. pantā;
e) “pircējs” ir uzņēmums vai grupa, kas 
iepērk pienu no ražotājiem:
– lai to savāktu, iepakotu, uzglabātu, 
atdzesētu vai pārstrādātu, tostarp uz 
līguma pamata,
– lai to pārdotu vienam vai vairākiem 
uzņēmumiem, kas apstrādā vai pārstrādā 
pienu vai citus piena produktus;
f) “piegāde” ir ražotāja veikta piena 
piegāde pircējam, neiekļaujot citus piena 
produktus, neatkarīgi no tā, vai 
transportēšanu veic ražotājs, pircējs, 
minēto produktu pārstrādes vai apstrādes 
uzņēmums vai trešā persona;
g) “tiešā tirdzniecība” ir piena pārdošana 
vai nodošana tieši patērētājam, kā arī citu 
piena produktu pārdošana vai nodošana, 
ja to veic ražotājs;
h) “realizācija” ir piena piegāde vai piena 
vai citu piena produktu tiešā tirdzniecība;
i) “individuālā kvota” ir ražotāja kvota 
jebkura divpadsmit mēnešu perioda 
1. aprīlī;
j) “valsts kvota” ir 103.l pantā minētā 
kvota, kas ir noteikta katrai dalībvalstij;
k) “pieejamā kvota” ir kvota, kas 
pieejama ražotājiem tā divpadsmit mēnešu 
perioda 31. martā, par kuru aprēķināta 
papildu nodeva, ņemot vērā visu 
attiecīgajā divpadsmit mēnešu periodā 
veikto nodošanu, pārdošanu, 
pārveidošanu un pagaidu pārdali, kā 
noteikts šajā regulā.
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2. Attiecībā uz 1. punkta e) apakšpunktā 
norādīto definīciju par pircēju uzskata 
jebkuru tādu pircēju grupu vienā 
ģeogrāfiskajā apgabalā, kura veic 
administratīvas un uzskaites darbības 
papildu nodevas maksājumu veikšanai 
savu biedru vārdā. Šīs daļas pirmā 
teikuma kontekstā Grieķija ir vienots 
ģeogrāfisks apgabals, kura oficiālu iestādi 
var uzskatīt par pircēju grupu.
3. Lai jo īpaši nodrošinātu to, ka kvotu 
sistēma attiecas uz visu tirgotā piena vai 
citu piena produktu daudzumu, Komisija, 
ievērojot f) apakšpunktā norādīto
“piegādes” definīciju, ar deleģētajiem 
aktiem var koriģēt “tiešās tirdzniecības” 
definīciju.

103.l pants
Valstu kvotas

1. Valsts kvotas, kas paredzētas to piena 
un citu piena produktu ražošanai, kurus 
tirgo piecus divpadsmit mēnešu periodus 
pēc kārtas, kuri sākas 2015. gada 1. aprīlī 
(turpmāk “divpadsmit mēnešu periodi”), 
ir noteiktas [VIIIa] pielikumā.
2. Šā panta 1. punktā minētās kvotas 
sadala starp ražotājiem saskaņā ar 
103.m pantu, nošķirot piegādes un tiešo 
tirdzniecību. Jebkuru valsts kvotu 
pārsniegšanu katra dalībvalsts nosaka 
saskaņā ar šo iedaļu, nošķirot piegādes un 
tiešo tirdzniecību.
3. Valsts kvotas, kas minētas 
[VIIIa] pielikumā, nosaka, neskarot 
iespējamu pārskatīšanu un ņemot vērā 
vispārējo tirgus situāciju un īpašus 
apstākļus konkrētās dalībvalstīs.
4. Attiecībā uz Bulgāriju, Čehijas 
Republiku, Igauniju, Kipru, Latviju, 
Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, 
Rumāniju, Slovēniju un Slovākiju valsts 
kvotas ietver visu pienu vai piena 
ekvivalentu, kas piegādāts pircējiem vai 
tieši pārdots patēriņam, neatkarīgi no tā, 
vai tas ražots vai tirgots atbilstīgi pārejas 
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posma pasākumiem, ko piemēro šīm 
valstīm.
5. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
vajadzīgos noteikumus, kas vajadzīgi šā 
panta vienādai piemērošanai dalībvalstīs. 
Šajos noteikumos paredz procedūras, 
paziņojumus un tehniskos kritērijus.

103.m pants
Individuālās kvotas

1. Ražotāju individuālā kvota vai kvotas 
2015. gada 1. aprīlī ir vienādas ar viņu 
individuālo atsauces daudzumu vai 
daudzumiem 2015. gada 31. martā, 
neskarot kvotu nodošanu, pārdošanu un 
pārveidošanu, kas stājas spēkā 2015. gada 
1. aprīlī.
2. Ražotājiem var būt viena vai divas 
individuālās kvotas: viena — piegādei, bet 
otra — tiešajai tirdzniecībai. Tikai 
dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārvietot ražotāja daudzumus no vienas 
kvotas uz otru pēc ražotāja pamatota 
pieprasījuma.
3. Ja ražotājam ir divas kvotas, viņa 
ieguldījumu katrā papildu nodevā 
aprēķina katrai kvotai atsevišķi.
4. Daļu no Somijas valsts kvotas, kas 
piešķirta 105.l pantā minētajām 
piegādēm, Komisija ar īstenošanas aktiem 
var palielināt līdz 200 000 tonnām, lai 
kompensētu Finnish SLOM ražotājus. Šī 
rezerve jāpiešķir saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem un jāizmanto vienīgi 
ražotājiem, kuru tiesības atsākt ražošanu 
ir ietekmējusi pievienošanās.
5. Individuālās kvotas vajadzības 
gadījumā maina katram attiecīgajam 
divpadsmit mēnešu periodam, lai katras 
dalībvalsts individuālo kvotu summa 
piegādei un tiešajai tirdzniecībai 
nepārsniegtu atbilstošo valsts kvotas daļu, 
kas koriģēta saskaņā ar 103.o pantu, 
ņemot vērā visus samazinājumus valsts 
rezervju piešķiršanai, kā paredzēts 
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103.q pantā.
103.n pants

Kvotu piešķiršana no valsts rezervēm
Dalībvalstis pieņem noteikumus, kas ļauj 
piešķirt ražotājiem visu kvotu vai tās daļu 
no 103.q pantā minētajām valsts 
rezervēm, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kuri jāpaziņo Komisijai.

103.o pants
Kvotu pārvaldība

1. Komisija ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 103.af pantam katrai dalībvalstij 
un katram periodam pirms tā beigām 
koriģē sadalījumu starp valsts kvotu 
“piegādēm” un “tiešajai tirdzniecībai”, 
ņemot vērā ražotāju pieprasīto 
pārvietošanu starp individuālajām kvotām 
piegādēm un tiešajai pārdošanai.
2. Dalībvalstis katru gadu līdz dienai, kas 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem, 
un saskaņā ar noteikumiem, kuri 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 162. pantam, nosūta Komisijai 
informāciju, kas vajadzīga, lai:
a) veiktu šā panta 1. punktā minēto 
korekciju;
b) aprēķinātu papildu nodevu, kas tām 
jāmaksā.

103.p pants
Tauku saturs

1. Katram ražotājam piešķir salīdzināmo 
tauku saturu, kas jāpiemēro ražotājam 
piešķirtajai individuālajai kvotai 
piegādēm.
2. Kvotām, kas piešķirtas ražotājiem 
2015. gada 31. martā saskaņā ar 
105.c panta 1. punktu, 1. punktā minētais 
salīdzināmais tauku saturs ir vienāds ar 
tajā dienā attiecīgajai kvotai piemērojamo 
salīdzināmo tauku saturu.
3. Salīdzināmo tauku saturu maina 
103.m panta 2. punktā minētās 
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pārvietošanas laikā un tad, ja kvotas tiek 
iegūtas, nodotas vai nodotas uz laiku 
saskaņā ar noteikumiem, kas Komisijai 
jānosaka ar īstenošanas aktiem atbilstīgi 
103.af panta b) apakšpunktam.
4. Jauniem ražotājiem, kuriem ir 
individuāla piegādes kvota, kas pilnībā 
piešķirta no valsts rezervēm, tauku saturu 
nosaka saskaņā ar noteikumiem, kuri 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 103.af panta b) apakšpunktam.
5. Šā panta 1. punktā minēto individuālo 
salīdzināmo tauku saturu attiecīgā 
gadījumā koriģē, šai regulai stājoties 
spēkā, un pēc tam vajadzības gadījumā 
katra divpadsmit mēnešu perioda sākumā, 
lai katrai dalībvalstij vidējais svērtais 
individuālais reprezentatīvais tauku saturs 
[VIIIb] pielikumā noteikto salīdzināmo 
tauku saturu nepārsniegtu vairāk par 
0,1 gramu uz kilogramu.

103.q pants
Valsts rezerve

1. Katra dalībvalsts nosaka valsts rezervi 
kā daļu no [VIIIa] pielikumā noteiktajām 
valsts kvotām, jo īpaši lai veiktu 
103.l pantā paredzēto kvotu piešķiršanu. 
Valsts rezervi papildina, pēc vajadzības 
izņemot noteiktus daudzumus atbilstīgi 
103.r pantam, ieturot daļu nodoto kvotu 
atbilstīgi 103.w pantam vai veicot visu 
individuālo kvotu vispārēju 
samazinājumu. Attiecīgajām kvotām 
saglabājas to sākotnējais mērķis, t. i., 
piegādei vai tiešajai tirdzniecībai.
2. Ikvienu dalībvalstij piešķirtu papildu 
kvotu automātiski iekļauj valsts rezervē 
un sadala piegādei un tiešajai 
tirdzniecībai saskaņā ar paredzamajām 
vajadzībām.
3. Valsts rezervē iekļautajām kvotām nav 
salīdzināmā tauku satura.

103.r pants
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Neaktivitātes gadījumi
1. Ja fiziska vai juridiska persona, kurai
piešķirtas individuālās kvotas, divpadsmit 
mēnešu periodā vairs neatbilst 
103.ka panta c) apakšpunktā minētajiem 
nosacījumiem, atbilstošie daudzumi pāriet 
valsts rezervē ne vēlāk kā nākamā 
kalendārā gada 1. aprīlī, izņemot 
gadījumus, kad šī persona pirms minētās 
dienas atkal kļūst par ražotāju 103.l panta 
c) apakšpunkta nozīmē.
Ja attiecīgā persona atkal kļūst par 
ražotāju ne vēlāk kā otrā divpadsmit 
mēnešu perioda beigās pēc kvotu 
atsaukšanas, visu atsaukto individuālo 
kvotu vai tās daļu atdod atpakaļ šai 
personai ne vēlāk kā 1. aprīlī pēc 
pieprasījuma iesniegšanas dienas.
2. Ja ražotāji vismaz viena divpadsmit 
mēnešu perioda laikā nerealizē 
daudzumu, kas līdzvērtīgs vismaz 85 % no 
to individuālās kvotas, dalībvalstis var 
lemt par to, vai visa neizmantotā kvota vai 
tās daļa pāriet atpakaļ valsts rezervē un 
saskaņā ar kādiem nosacījumiem tas 
notiek.
Dalībvalstis var noteikt, saskaņā ar 
kādiem nosacījumiem kvotu atdod atpakaļ 
attiecīgajam ražotājam, ja viņš atsāk 
realizāciju.
3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro 
nepārvaramas varas gadījumos un 
pienācīgi pamatotos gadījumos, kuri uz 
laiku ietekmē attiecīgo ražotāju ražošanas 
jaudu un kurus par tādiem atzīst 
kompetentā iestāde.

103.s pants
Pagaidu nodošana

1. Līdz katra divpadsmit mēnešu perioda 
beigām dalībvalstis par attiecīgo periodu 
atļauj to individuālo kvotu daļas pagaidu 
nodošanu, kuras ražotāji, kam uz kvotām 
ir tiesības, nav paredzējuši izmantot.
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Dalībvalstis var reglamentēt nodošanu 
atbilstīgi attiecīgajām ražotāju 
kategorijām vai piena ražošanas 
struktūrām, var tās ierobežot līdz pircēja 
līmenim vai konkrētam reģionam, atļaut 
pilnīgu nodošanu 103.r panta 3. punktā 
minētajos gadījumos un noteikt, kādā 
apjomā kvotas nodevējs var atkārtot 
nodošanu.
2. Dalībvalsts var nolemt neīstenot 
1. punktu, pamatojoties uz vienu vai 
abiem šādiem kritērijiem:
a) vajadzība veicināt strukturālas 
izmaiņas un korekcijas;
b) īpaši svarīgas administratīvās 
vajadzības.

103.t pants
Kvotu nodošana kopā ar zemi

1. Individuālās kvotas kopā ar 
saimniecību nodod ražotājiem, kas to 
pārņem gadījumā, ja saimniecību pārdod, 
iznomā, nodod faktiska vai paredzama 
mantojuma gadījumā vai ar jebkuriem 
citiem līdzekļiem, kuri rada līdzvērtīgas 
tiesiskās sekas ražotājiem, saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kas jānosaka 
dalībvalstīm, ņemot vērā piena produktu 
ražošanai izmantotos apgabalus vai citus 
objektīvus kritērijus un, attiecīgā 
gadījumā, pušu vienošanos. Kvotas daļu, 
kura attiecīgā gadījumā netiek nodota 
kopā ar saimniecību, pievieno valsts 
rezervei.
2. Ja kvotas ir nodotas vai ja tās nodod 
saskaņā ar 1. punktu, izmantojot lauku 
apvidus zemes nomu vai citus līdzekļus, 
kas rada līdzvērtīgas tiesiskās sekas, 
dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem un tiecoties nodrošināt to, lai 
kvotas attiecinātu vienīgi uz ražotājiem, 
var lemt par to, ka kvota netiek nodota 
kopā ar saimniecību.
3. Ja zemi nodod valsts iestādēm un/vai 
izmantošanai sabiedrības interesēs vai ja 
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nodošana notiek nelauksaimnieciskos 
nolūkos, dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
veikti nepieciešamie pasākumi, lai 
aizsargātu pušu likumīgās intereses un jo 
īpaši lai ražotāji, atsakoties no minētās 
zemes, varētu turpināt piena ražošanu, ja 
viņi to vēlas.
4. Ja pušu starpā nepastāv vienošanās, 
tad gadījumā, kad beidzas nomas termiņš 
un nav iespējams turpināt nomu saskaņā 
ar līdzīgiem noteikumiem, vai gadījumos, 
kas rada līdzvērtīgas tiesiskās sekas, 
attiecīgās individuālās kvotas saskaņā ar 
dalībvalstu pieņemtajiem noteikumiem, 
ņemot vērā pušu likumīgās intereses, 
pilnībā vai daļēji nodod tiem ražotājiem, 
kas kvotas pārņem.

103.u pants
Īpaši nodošanas pasākumi

1. Piena ražošanas sekmīgas 
pārstrukturēšanas vai vides uzlabošanas 
nolūkā dalībvalstis saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kurus tās 
paredz, ņemot vērā attiecīgo pušu 
likumīgās intereses, var:
a) vienā vai vairākos gada maksājumos 
piešķirt kompensāciju ražotājiem, kuri 
apņemas galīgi atteikties no visas piena 
ražošanas vai tās daļas, un tādā veidā 
atbrīvotās individuālās kvotas ieskaitīt 
valsts rezervē;
b) pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
ražotāji, veicot maksājumu, divpadsmit 
mēnešu perioda sākumā var panākt to, ka 
kompetentā iestāde vai struktūra, kuru 
izraudzījusies minētā iestāde, pārdala 
individuālās kvotas, ko galīgi atdevuši citi 
ražotāji iepriekšējā divpadsmit mēnešu 
perioda beigās, saņemot kompensāciju 
vienā vai vairākos gada maksājumos, kas 
līdzvērtīgi iepriekš minētajam 
maksājumam;
c) centralizēt un pārraudzīt kvotu 
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nodošanu bez zemes;
d) gadījumā, kad zeme nodota, lai 
uzlabotu vidi, nodrošināt attiecīgās 
individuālās kvotas piešķiršanu 
ražotājam, kas atsakās no zemes, bet vēlas 
turpināt piena ražošanu;
e) pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
noteikt reģionus vai savākšanas 
apgabalus, kur atļauta galīga kvotu 
nodošana bez atbilstošās zemes 
nodošanas, lai uzlabotu piena ražošanas 
struktūru;
f) pēc ražotāja pieprasījuma 
kompetentajai iestādei vai struktūrai, ko 
izraudzījusies minētā iestāde, atļaut kvotu 
galīgo nodošanu bez atbilstošās zemes 
nodošanas vai pretēji, lai uzlabotu piena 
ražošanas struktūru saimniecības līmenī 
vai lai būtu iespējama ražošanas 
ekstensifikācija.
2. Šā panta 1. punktu var īstenot valsts 
līmenī, atbilstošā teritoriālā līmenī vai 
noteiktos savākšanas apgabalos.

103.v pants
Kvotu saglabāšana

1. Šīs regulas 103.t un 103.u pantā 
minētās nodošanas gadījumā dalībvalstis, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
daļu no individuālajām kvotām var 
saglabāt attiecīgajā valsts rezervē.
2. Ja kvotas ir nodotas vai ja tās nodod 
saskaņā ar 103.t un 103.u pantu kopā ar 
attiecīgo zemi vai bez tās, izmantojot 
lauku apvidus zemes nomu vai citus 
līdzekļus, kas rada līdzvērtīgas tiesiskās 
sekas, dalībvalstis, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem un tiecoties 
nodrošināt kvotu attiecināšanu vienīgi uz 
ražotājiem, var lemt par to, vai nodotā 
kvota vai tās daļa nonāk atpakaļ valsts 
rezervē un saskaņā ar kādiem 
nosacījumiem tas notiek.

103.w pants
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Atbalsts kvotu iegūšanai
Neviena valsts sektora iestāde nevar 
piešķirt finansiālu palīdzību, kas tieši 
saistīta ar kvotu iegūšanu, kvotu 
pārdošanai, nodošanai vai piešķiršanai 
saskaņā ar šo iedaļu.

103.x pants
Papildu nodeva

1. Papildu nodevu maksā par pienu un 
citiem piena produktiem, kas pārdoti, 
pārsniedzot valsts kvotu.
Papildu nodeva ir EUR 27,83 par 
100 kilogramiem piena.
2. Dalībvalstis ir atbildīgas Kopienai par 
valsts kvotas pārsniegšanas rezultātā 
radušos papildu nodevu, kas valsts līmenī 
noteikta atsevišķi piegādēm un tiešajai 
tirdzniecībai, un laikposmā no 16. oktobra 
līdz 30. novembrim pēc attiecīgā 
divpadsmit mēnešu perioda beigām 99 % 
no maksājamās summas iemaksā ELGF.
3. Ja 1. punktā paredzētā papildu nodeva 
nav samaksāta noteiktajā termiņā, pēc 
apspriešanās ar Lauksaimniecības fondu 
komiteju Komisija no mēneša 
maksājumiem horizontālās Regulas (EK) 
xx panta un xx panta xx punkta nozīmē 
atskaita nesamaksātajai papildu nodevai 
līdzvērtīgu summu. Pirms lēmuma 
pieņemšanas Komisija brīdina attiecīgo 
dalībvalsti, kura savu nostāju dara 
zināmu vienas nedēļas laikā. Horizontālās 
Regulas (EK) xx pantu nepiemēro.

103.y pants
Ražotāju maksātās papildu nodevas

Saskaņā ar 103.x pantu un 103.ac pantu 
papildu nodevu pilnībā sadala starp 
ražotājiem, kas bijuši saistīti ar katru no 
103.l panta 2. punktā minētajiem valsts 
kvotas pārsniegšanas gadījumiem.
Neskarot 103.z pantu un 103.ac panta 
1. punktu, ražotāji ir atbildīgi dalībvalstij 
par savas saskaņā ar 103.o, 103.p un 
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103.z pantu aprēķinātās iemaksas 
veikšanu aprēķinātai papildu nodevai vien 
tā fakta dēļ, ka viņi pārsnieguši savu 
pieejamo kvotu.

103.z pants
Papildu nodeva par piegādi

1. Lai sagatavotu galīgo pārskatu par 
papildu nodevu, katra ražotāja piegādātos 
daudzumus palielina vai samazina, lai 
atspoguļotu visas atšķirības starp faktisko 
tauku saturu un salīdzināmo tauku 
saturu.
2. Katra ražotāja iemaksu papildu 
nodevas samaksai nosaka ar dalībvalsts 
lēmumu pēc tam, kad piegādēm piešķirtās 
valsts kvotas neizmantotā daļa ir pārdalīta 
vai nav pārdalīta proporcionāli katra 
ražotāja individuālajām kvotām vai 
saskaņā ar objektīviem kritērijiem, kas 
dalībvalstīm jānosaka:
a) vai nu valsts līmenī, pamatojoties uz 
daudzumu, par kādu pārsniegta katra 
ražotāja kvota;
b) vai vispirms pircēja līmenī un pēc tam 
attiecīgā gadījumā valsts līmenī.

103.aa pants
Pircēju nozīme

1. Pircēji ir atbildīgi par attiecīgo iemaksu 
iekasēšanu no ražotājiem atbilstīgi 
papildu nodevām, un tie pirms Komisijas 
noteiktā datuma un saskaņā ar kārtību, 
kas Komisijai jānosaka ar īstenošanas 
aktiem atbilstīgi 103.af panta d), f) un 
g) apakšpunktam, samaksā dalībvalsts 
kompetentajai iestādei attiecīgo iemaksu 
summu, kas atskaitīta no piena cenas, 
kura samaksāta par robežlieluma 
pārsniegšanu atbildīgajiem ražotājiem 
vai, ja tas nav iespējams, savākta ar 
jebkuriem citiem atbilstošiem līdzekļiem.
2. Ja pircējs pilnībā vai daļēji aizstāj 
vienu vai vairākus citus pircējus, 
ražotājiem pieejamo individuālo kvotu 
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ņem vērā kārtējā divpadsmit mēnešu 
perioda atlikušajā daļā pēc jau piegādāto 
daudzumu atskaitīšanas, un ņemot vērā 
tauku saturu. Šo punktu piemēro arī tad, 
ja ražotājs pāriet no viena pircēja pie cita.
3. Ja atsauces periodā ražotāja piegādātie 
daudzumi pārsniedz minētā ražotāja 
pieejamo kvotu, attiecīgā dalībvalsts var 
nolemt, ka saskaņā ar dalībvalsts 
paredzētiem sīki izstrādātiem 
noteikumiem pircējs kā attiecīgā ražotāja 
iemaksas avansu ietur daļu no tā piena 
cenas, ko ražotājs piegādājis, pārsniedzot 
kvotu. Dalībvalsts var veikt īpašus 
pasākumus, lai dotu iespēju pircējiem 
ieturēt minēto avansu, ja ražotāji piegādā 
pienu vairākiem pircējiem.

103.ab pants
Apstiprinājums

Pircēja statusu iepriekš apstiprina 
dalībvalsts saskaņā ar kritērijiem, kas 
Komisijai jānosaka ar deleģētajiem 
aktiem atbilstīgi 103.ae panta 
f) apakšpunktam, un saskaņā ar 
procedūru, kura noteikta īstenošanas 
aktos atbilstīgi 103.af pantam.

103.ac pants
Papildu nodeva par tiešo tirdzniecību

1. Tiešās tirdzniecības gadījumā katra 
ražotāja iemaksu papildu nodevas 
maksājumā nosaka ar dalībvalsts lēmumu 
atbilstošā teritoriālā vai valsts līmenī pēc 
tam, kad tiešajai tirdzniecībai atvēlētās 
valsts kvotas neizmantotā daļa ir pārdalīta 
vai nav pārdalīta.
2. Dalībvalstis nosaka to, kā aprēķināt 
ražotāja iemaksas daļu attiecīgajā papildu 
nodevā, kas jāmaksā par tā piena kopējo 
daudzumu, kurš pārdots, nodots vai 
izmantots pārdoto vai nodoto piena 
produktu ražošanai, piemērojot kritērijus, 
ko Komisija nosaka deleģētajos aktos 
saskaņā ar 103.ae panta b) apakšpunktu.
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3. Lai sagatavotu galīgo pārskatu par 
papildu nodevu, netiek ņemti vērā ar 
tauku saturu saistīti labojumi.
4. Komisija, pieņemot īstenošanas aktus 
saskaņā ar 103.af panta d) un 
f) apakšpunktu, nosaka, kā un kad 
dalībvalsts kompetentajai iestādei 
samaksā papildu nodevu.

103.ad pants
Pārmaksātās vai nesamaksātās summas
1. Ja piegādes vai tiešās tirdzniecības 
gadījumā izrādās, ka ir jāmaksā papildu 
nodeva un ka no ražotājiem iekasētā 
iemaksa ir lielāka nekā veicamais 
maksājums, dalībvalsts var:
a) daļēji vai pilnībā izmantot pārmaksāto 
summu, lai finansētu 103.u panta 
1. punkta a) apakšpunktā paredzētos 
pasākumus;
b) daļēji vai pilnībā to atkārtoti sadalīt:
– ražotājiem, kas pieder pie prioritārām 
kategorijām, kuras noteikusi dalībvalsts, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un 
termiņā, kas Komisijai jānosaka 
deleģētajos aktos saskaņā ar 103.ae panta 
g) apakšpunktu,
– ražotājiem, kurus ietekmējuši ārkārtas 
apstākļi, kas radušies, piemērojot valsts 
noteikumus, kuri nav saistīti ar šajā 
nodaļā noteikto piena un piena produktu 
kvotu sistēmu.
2. Ja noteikts, ka papildu nodeva nav 
jāmaksā, pircēju vai dalībvalsts iekasētais 
avanss jāatmaksā ne vēlāk kā līdz nākamā 
divpadsmit mēnešu perioda beigām.
3. Ja pircējs nepilda pienākumu un 
neiekasē ražotāju iemaksu papildu 
nodevas maksāšanai saskaņā ar 
103.aa pantu, dalībvalsts var iekasēt 
nesamaksāto summu tieši no ražotāja, 
neskarot sankcijas, ko tā var piemērot 
pircējam, kurš nav pildījis savas saistības.
4. Ja ražotājs vai pircējs neievēro 
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maksājuma termiņu, dalībvalstij par 
nokavēto maksājumu tiek maksāti 
procenti, kas Komisijai jānosaka 
īstenošanas aktā saskaņā ar 103.af panta 
e) apakšpunktu.

103.ae pants
Deleģētie akti

Lai nodrošinātu to, ka piena kvotu 
sistēma sasniedz savu mērķi, jo īpaši 
individuālo kvotu efektīvu izmantošanu 
un nodevas pareizu aprēķināšanu, 
iekasēšanu un izmantošanu, Komisija ar 
deleģētajiem aktiem pieņem noteikumus 
par:
a) kvotu pagaidu un galīgu pārveidošanu;
b) neizmantoto kvotu pārdalīšanu;
c) robežlielumu tauku satura korekcijas 
piemērošanai;
d) ražotāja pienākumu piegādāt 
apstiprinātiem pircējiem;
e) kritērijiem, ar ko saskaņā dalībvalstis 
apstiprina pircējus;
f) objektīviem kritērijiem pārmaksātās 
nodevas pārdalīšanai;
g) par “tiešās tirdzniecības” definīcijas 
pielāgošanu, ņemot vērā 103.k panta 
f) apakšpunktā norādīto “piegādes” 
definīciju.

103.af pants
Īstenošanas akti

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
visus noteikumus, kas vajadzīgi, lai 
piemērotu kvotu sistēmu, tostarp 
noteikumus par:
a) kvotu galīgo pārveidošanu un valsts 
kvotu sadali piegādēm un tiešajai 
tirdzniecībai;
b) koeficienta noteikšanu attiecībā uz 
individuālās kvotas tauku saturu un tauku 
satura korekciju;
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c) piena ekvivalentu noteikšanu 
dalībvalstīs;
d) procedūru, termiņu un darbību 
attiecībā uz nodevas maksājumu, 
pārmaksātās nodevas pārdalīšanu un 
avansa maksājumu samazinājumu, kad ir 
jāievēro termiņš;
e) procentu piemērošanu par maksājuma 
kavējumiem un pareizu nodevas 
iekasēšanu;
f) ražotāju informēšanu par jaunām 
definīcijām, individuālo kvotu paziņošanu 
un nodevas paziņošanu;
g) to, kā paziņojama informācija par 
kārtības piemērošanu saistībā ar 
pārmaksāto nodevu piena nozarē;
h) veidlapas izstrādi piegāžu un tiešās 
tirdzniecības deklarāciju sagatavošanai;
i) pircēju un ražotāju pienākumu 
sagatavot deklarācijas, kārtot uzskaiti un 
sniegt informāciju;
j) piegāžu un tiešās tirdzniecības 
pārbaudēm.

Or. es

Grozījums Nr. 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
II daļa – II sadaļa – II nodaļa – 3. iedaļa – 1. apakšiedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. APAKŠIEDAĻA
RAŽOŠANAS IEROBEŽOJUMU 

SISTĒMA PIENA NOZARĒ
103.k pants
Definīcijas

1. Šajā iedaļā piemēro šādas definīcijas:
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a) “piens” ir produkts, kas iegūts, slaucot 
vienu vai vairākas govis;
b) “citi piena produkti” ir jebkurš piena 
produkts, izņemot pienu, jo īpaši vājpiens, 
krējums, sviests, jogurts un siers, ko 
attiecīgā gadījumā var izteikt “piena 
ekvivalentos”, piemērojot koeficientus, 
kuri ar īstenošanas aktiem jānosaka 
Komisijai;
c) “ražotājs” ir lauksaimnieks, kura lauku 
saimniecība atrodas dalībvalsts 
ģeogrāfiskajā teritorijā un kurš ražo un 
pārdod pienu vai gatavojas to darīt 
tuvākajā nākotnē;
d) “saimniecība” ir saimniecība, kā 
noteikts ES Regulas par tiešajiem 
maksājumiem 4. pantā;
e) “pircējs” ir uzņēmums vai grupa, kas 
iepērk pienu no ražotājiem:
– lai to savāktu, iepakotu, uzglabātu, 
atdzesētu vai pārstrādātu, tostarp uz 
līguma pamata,
– lai to pārdotu vienam vai vairākiem 
uzņēmumiem, kas apstrādā vai pārstrādā 
pienu vai citus piena produktus;
f) “piegāde” ir ražotāja veikta piena 
piegāde pircējam, neiekļaujot citus piena 
produktus, neatkarīgi no tā, vai
transportēšanu veic ražotājs, pircējs, 
minēto produktu pārstrādes vai apstrādes 
uzņēmums vai trešā persona;
g) “tiešā tirdzniecība” ir piena pārdošana 
vai nodošana tieši patērētājam, kā arī citu 
piena produktu pārdošana vai nodošana, 
ja to veic ražotājs;
h) “realizācija” ir piena piegāde vai piena 
vai citu piena produktu tiešā tirdzniecība;
i) “individuālā kvota” ir ražotāja kvota 
jebkura divpadsmit mēnešu perioda 
1. aprīlī;
j) “valsts kvota” ir 103.l pantā minētā 
kvota, kas ir noteikta katrai dalībvalstij;
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k) “pieejamā kvota” ir kvota, kas 
pieejama ražotājiem tā divpadsmit mēnešu 
perioda 31. martā, par kuru aprēķināta 
papildu nodeva, ņemot vērā visu 
attiecīgajā divpadsmit mēnešu periodā 
veikto nodošanu, pārdošanu, 
pārveidošanu un pagaidu pārdali, kā 
noteikts šajā regulā.
2. Attiecībā uz 1. punkta e) apakšpunktā 
norādīto definīciju par pircēju uzskata 
jebkuru tādu pircēju grupu vienā 
ģeogrāfiskajā apgabalā, kura veic 
administratīvas un uzskaites darbības 
papildu nodevas maksājumu veikšanai 
savu biedru vārdā. Šīs daļas pirmā 
teikuma kontekstā Grieķija ir vienots 
ģeogrāfisks apgabals, kura oficiālu iestādi 
var uzskatīt par pircēju grupu.
3. Lai jo īpaši nodrošinātu to, ka kvotu 
sistēma attiecas uz visu tirgotā piena vai 
citu piena produktu daudzumu, Komisija, 
ievērojot f) apakšpunktā norādīto 
“piegādes” definīciju, ar deleģētajiem 
aktiem var koriģēt “tiešās tirdzniecības” 
definīciju.

103.l pants
Valstu kvotas

1. Valsts kvotas, kas paredzētas to piena 
un citu piena produktu ražošanai, kurus 
tirgo piecus divpadsmit mēnešu periodus 
pēc kārtas, kuri sākas 2015. gada 1. aprīlī 
(turpmāk “divpadsmit mēnešu periodi”), 
ir noteiktas [VIIIa] pielikumā.
2. Šā panta 1. punktā minētās kvotas 
sadala starp ražotājiem saskaņā ar 
103.m pantu, nošķirot piegādes un tiešo 
tirdzniecību. Jebkuru valsts kvotu 
pārsniegšanu katra dalībvalsts nosaka 
saskaņā ar šo iedaļu, nošķirot piegādes un 
tiešo tirdzniecību.
3. Valsts kvotas, kas minētas 
[VIIIa] pielikumā, nosaka, neskarot 
iespējamu pārskatīšanu un ņemot vērā 
vispārējo tirgus situāciju un īpašus 
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apstākļus konkrētās dalībvalstīs.
4. Attiecībā uz Bulgāriju, Čehijas 
Republiku, Igauniju, Kipru, Latviju, 
Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, 
Rumāniju, Slovēniju un Slovākiju valsts 
kvotas ietver visu pienu vai piena 
ekvivalentu, kas piegādāts pircējiem vai 
tieši pārdots patēriņam, neatkarīgi no tā, 
vai tas ražots vai tirgots atbilstīgi pārejas 
posma pasākumiem, ko piemēro šīm 
valstīm.
5. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
vajadzīgos noteikumus, kas vajadzīgi šā 
panta vienādai piemērošanai dalībvalstīs. 
Šajos noteikumos paredz procedūras, 
paziņojumus un tehniskos kritērijus.

103.m pants
Individuālās kvotas

1. Ražotāju individuālā kvota vai kvotas 
2015. gada 1. aprīlī ir vienādas ar viņu 
individuālo atsauces daudzumu vai 
daudzumiem 2015. gada 31. martā, 
neskarot kvotu nodošanu, pārdošanu un 
pārveidošanu, kas stājas spēkā 2015. gada 
1. aprīlī.
2. Ražotājiem var būt viena vai divas 
individuālās kvotas: viena — piegādei, bet 
otra — tiešajai tirdzniecībai. Tikai 
dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārvietot ražotāja daudzumus no vienas 
kvotas uz otru pēc ražotāja pamatota 
pieprasījuma.
3. Ja ražotājam ir divas kvotas, viņa 
ieguldījumu katrā papildu nodevā 
aprēķina katrai kvotai atsevišķi.
4. Daļu no Somijas valsts kvotas, kas 
piešķirta 105.l pantā minētajām 
piegādēm, Komisija ar īstenošanas aktiem 
var palielināt līdz 200 000 tonnām, lai 
kompensētu Finnish SLOM ražotājus. Šī 
rezerve jāpiešķir saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem un jāizmanto vienīgi 
ražotājiem, kuru tiesības atsākt ražošanu 
ir ietekmējusi pievienošanās.
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5. Individuālās kvotas vajadzības 
gadījumā maina katram attiecīgajam 
divpadsmit mēnešu periodam, lai katras 
dalībvalsts individuālo kvotu summa 
piegādei un tiešajai tirdzniecībai 
nepārsniegtu atbilstošo valsts kvotas daļu, 
kas koriģēta saskaņā ar 103.o pantu, 
ņemot vērā visus samazinājumus valsts 
rezervju piešķiršanai, kā paredzēts 
103.q pantā.

103.n pants
Kvotu piešķiršana no valsts rezervēm

Dalībvalstis pieņem noteikumus, kas ļauj 
piešķirt ražotājiem visu kvotu vai tās daļu 
no 103.q pantā minētajām valsts 
rezervēm, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kuri jāpaziņo Komisijai.

103.o pants
Kvotu pārvaldība

1. Komisija ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 103.af pantam katrai dalībvalstij 
un katram periodam pirms tā beigām 
koriģē sadalījumu starp valsts kvotu 
“piegādēm” un “tiešajai tirdzniecībai”, 
ņemot vērā ražotāju pieprasīto 
pārvietošanu starp individuālajām kvotām 
piegādēm un tiešajai pārdošanai.
2. Dalībvalstis katru gadu līdz dienai, kas
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem, 
un saskaņā ar noteikumiem, kuri 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 162. pantam, nosūta Komisijai 
informāciju, kas vajadzīga, lai:
a) veiktu šā panta 1. punktā minēto 
korekciju;
b) aprēķinātu papildu nodevu, kas tām 
jāmaksā.

103.p pants
Tauku saturs

1. Katram ražotājam piešķir salīdzināmo 
tauku saturu, kas jāpiemēro ražotājam 
piešķirtajai individuālajai kvotai 
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piegādēm.
2. Kvotām, kas piešķirtas ražotājiem 
2015. gada 31. martā saskaņā ar
105.c panta 1. punktu, 1. punktā minētais 
salīdzināmais tauku saturs ir vienāds ar 
tajā dienā attiecīgajai kvotai piemērojamo 
salīdzināmo tauku saturu.
3. Salīdzināmo tauku saturu maina 
103.m panta 2. punktā minētās 
pārvietošanas laikā un tad, ja kvotas tiek 
iegūtas, nodotas vai nodotas uz laiku 
saskaņā ar noteikumiem, kas Komisijai 
jānosaka ar īstenošanas aktiem atbilstīgi 
103.afpanta b) apakšpunktam.
4. Jauniem ražotājiem, kuriem ir 
individuāla piegādes kvota, kas pilnībā 
piešķirta no valsts rezervēm, tauku saturu 
nosaka saskaņā ar noteikumiem, kuri 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 103.af panta b) apakšpunktam.
5. Šā panta 1. punktā minēto individuālo 
salīdzināmo tauku saturu attiecīgā 
gadījumā koriģē, šai regulai stājoties 
spēkā, un pēc tam vajadzības gadījumā 
katra divpadsmit mēnešu perioda sākumā, 
lai katrai dalībvalstij vidējais svērtais 
individuālais reprezentatīvais tauku saturs 
[VIIIb] pielikumā noteikto salīdzināmo 
tauku saturu nepārsniegtu vairāk par 
0,1 gramu uz kilogramu.

103.q pants
Valsts rezerve

1. Katra dalībvalsts nosaka valsts rezervi 
kā daļu no [VIIIa] pielikumā noteiktajām 
valsts kvotām, jo īpaši lai veiktu 
103.l pantā paredzēto kvotu piešķiršanu. 
Valsts rezervi papildina, pēc vajadzības 
izņemot noteiktus daudzumus atbilstīgi 
103.r pantam, ieturot daļu nodoto kvotu 
atbilstīgi 103.w pantam vai veicot visu 
individuālo kvotu vispārēju 
samazinājumu. Attiecīgajām kvotām 
saglabājas to sākotnējais mērķis, t. i., 
piegādei vai tiešajai tirdzniecībai.
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2. Ikvienu dalībvalstij piešķirtu papildu 
kvotu automātiski iekļauj valsts rezervē 
un sadala piegādei un tiešajai 
tirdzniecībai saskaņā ar paredzamajām 
vajadzībām.
3. Valsts rezervē iekļautajām kvotām nav 
salīdzināmā tauku satura.

103.r pants
Neaktivitātes gadījumi

1. Ja fiziska vai juridiska persona, kurai 
piešķirtas individuālās kvotas, divpadsmit 
mēnešu periodā vairs neatbilst 
103.ka panta c) apakšpunktā minētajiem 
nosacījumiem, atbilstošie daudzumi pāriet 
valsts rezervē ne vēlāk kā nākamā 
kalendārā gada 1. aprīlī, izņemot 
gadījumus, kad šī persona pirms minētās 
dienas atkal kļūst par ražotāju 103.l panta 
c) apakšpunkta nozīmē.
Ja attiecīgā persona atkal kļūst par 
ražotāju ne vēlāk kā otrā divpadsmit 
mēnešu perioda beigās pēc kvotu 
atsaukšanas, visu atsaukto individuālo 
kvotu vai tās daļu atdod atpakaļ šai 
personai ne vēlāk kā 1. aprīlī pēc 
pieprasījuma iesniegšanas dienas.
2. Ja ražotāji vismaz viena divpadsmit 
mēnešu perioda laikā nerealizē 
daudzumu, kas līdzvērtīgs vismaz 85 % no 
to individuālās kvotas, dalībvalstis var 
lemt par to, vai visa neizmantotā kvota vai 
tās daļa pāriet atpakaļ valsts rezervē un 
saskaņā ar kādiem nosacījumiem tas 
notiek.
Dalībvalstis var noteikt, saskaņā ar 
kādiem nosacījumiem kvotu atdod atpakaļ 
attiecīgajam ražotājam, ja viņš atsāk 
realizāciju.
3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro 
nepārvaramas varas gadījumos un 
pienācīgi pamatotos gadījumos, kuri uz 
laiku ietekmē attiecīgo ražotāju ražošanas 
jaudu un kurus par tādiem atzīst 
kompetentā iestāde.
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103.s pants
Pagaidu nodošana

1. Līdz katra divpadsmit mēnešu perioda 
beigām dalībvalstis par attiecīgo periodu 
atļauj to individuālo kvotu daļas pagaidu 
nodošanu, kuras ražotāji, kam uz kvotām 
ir tiesības, nav paredzējuši izmantot.
Dalībvalstis var reglamentēt nodošanu 
atbilstīgi attiecīgajām ražotāju 
kategorijām vai piena ražošanas 
struktūrām, var tās ierobežot līdz pircēja 
līmenim vai konkrētam reģionam, atļaut 
pilnīgu nodošanu 103.r panta 3. punktā 
minētajos gadījumos un noteikt, kādā 
apjomā kvotas nodevējs var atkārtot 
nodošanu.
2. Dalībvalsts var nolemt neīstenot 
1. punktu, pamatojoties uz vienu vai 
abiem šādiem kritērijiem:
a) vajadzība veicināt strukturālas 
izmaiņas un korekcijas;
b) īpaši svarīgas administratīvās 
vajadzības.

103.t pants
Kvotu nodošana kopā ar zemi

1. Individuālās kvotas kopā ar 
saimniecību nodod ražotājiem, kas to 
pārņem gadījumā, ja saimniecību pārdod, 
iznomā, nodod faktiska vai paredzama 
mantojuma gadījumā vai ar jebkuriem 
citiem līdzekļiem, kuri rada līdzvērtīgas 
tiesiskās sekas ražotājiem, saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kas jānosaka 
dalībvalstīm, ņemot vērā piena produktu 
ražošanai izmantotos apgabalus vai citus 
objektīvus kritērijus un, attiecīgā 
gadījumā, pušu vienošanos. Kvotas daļu, 
kura attiecīgā gadījumā netiek nodota 
kopā ar saimniecību, pievieno valsts 
rezervei.
2. Ja kvotas ir nodotas vai ja tās nodod 
saskaņā ar 1. punktu, izmantojot lauku 
apvidus zemes nomu vai citus līdzekļus, 
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kas rada līdzvērtīgas tiesiskās sekas, 
dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem un tiecoties nodrošināt to, lai 
kvotas attiecinātu vienīgi uz ražotājiem, 
var lemt par to, ka kvota netiek nodota 
kopā ar saimniecību.
3. Ja zemi nodod valsts iestādēm un/vai 
izmantošanai sabiedrības interesēs vai ja 
nodošana notiek nelauksaimnieciskos 
nolūkos, dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
veikti nepieciešamie pasākumi, lai 
aizsargātu pušu likumīgās intereses un jo 
īpaši lai ražotāji, atsakoties no minētās 
zemes, varētu turpināt piena ražošanu, ja 
viņi to vēlas.
4. Ja pušu starpā nepastāv vienošanās, 
tad gadījumā, kad beidzas nomas termiņš 
un nav iespējams turpināt nomu saskaņā 
ar līdzīgiem noteikumiem, vai gadījumos, 
kas rada līdzvērtīgas tiesiskās sekas, 
attiecīgās individuālās kvotas saskaņā ar 
dalībvalstu pieņemtajiem noteikumiem, 
ņemot vērā pušu likumīgās intereses, 
pilnībā vai daļēji nodod tiem ražotājiem, 
kas kvotas pārņem.

103.u pants
Īpaši nodošanas pasākumi

1. Piena ražošanas sekmīgas 
pārstrukturēšanas vai vides uzlabošanas 
nolūkā dalībvalstis saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kurus tās 
paredz, ņemot vērā attiecīgo pušu 
likumīgās intereses, var:
a) vienā vai vairākos gada maksājumos 
piešķirt kompensāciju ražotājiem, kuri 
apņemas galīgi atteikties no visas piena 
ražošanas vai tās daļas, un tādā veidā 
atbrīvotās individuālās kvotas ieskaitīt 
valsts rezervē;
b) pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
ražotāji, veicot maksājumu, divpadsmit 
mēnešu perioda sākumā var panākt to, ka 
kompetentā iestāde vai struktūra, kuru 
izraudzījusies minētā iestāde, pārdala 
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individuālās kvotas, ko galīgi atdevuši citi 
ražotāji iepriekšējā divpadsmit mēnešu 
perioda beigās, saņemot kompensāciju 
vienā vai vairākos gada maksājumos, kas 
līdzvērtīgi iepriekš minētajam 
maksājumam;
c) centralizēt un pārraudzīt kvotu 
nodošanu bez zemes;
d) gadījumā, kad zeme nodota, lai 
uzlabotu vidi, nodrošināt attiecīgās 
individuālās kvotas piešķiršanu 
ražotājam, kas atsakās no zemes, bet vēlas 
turpināt piena ražošanu;
e) pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
noteikt reģionus vai savākšanas 
apgabalus, kur atļauta galīga kvotu 
nodošana bez atbilstošās zemes 
nodošanas, lai uzlabotu piena ražošanas 
struktūru;
f) pēc ražotāja pieprasījuma 
kompetentajai iestādei vai struktūrai, ko 
izraudzījusies minētā iestāde, atļaut kvotu 
galīgo nodošanu bez atbilstošās zemes 
nodošanas vai pretēji, lai uzlabotu piena 
ražošanas struktūru saimniecības līmenī 
vai lai būtu iespējama ražošanas 
ekstensifikācija.
2. Šā panta 1. punktu var īstenot valsts 
līmenī, atbilstošā teritoriālā līmenī vai 
noteiktos savākšanas apgabalos.

103.v pants
Kvotu saglabāšana

1. Šīs regulas 103.t un 103.u pantā 
minētās nodošanas gadījumā dalībvalstis, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
daļu no individuālajām kvotām var 
saglabāt attiecīgajā valsts rezervē.
2. Ja kvotas ir nodotas vai ja tās nodod 
saskaņā ar 103.t un 103.u pantu kopā ar 
attiecīgo zemi vai bez tās, izmantojot 
lauku apvidus zemes nomu vai citus 
līdzekļus, kas rada līdzvērtīgas tiesiskās 
sekas, dalībvalstis, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem un tiecoties 
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nodrošināt kvotu attiecināšanu vienīgi uz 
ražotājiem, var lemt par to, vai nodotā 
kvota vai tās daļa nonāk atpakaļ valsts 
rezervē un saskaņā ar kādiem 
nosacījumiem tas notiek.

103.w pants
Atbalsts kvotu iegūšanai

Neviena valsts sektora iestāde nevar 
piešķirt finansiālu palīdzību, kas tieši 
saistīta ar kvotu iegūšanu, kvotu 
pārdošanai, nodošanai vai piešķiršanai 
saskaņā ar šo iedaļu.

103.x pants
Papildu nodeva

1. Papildu nodevu maksā par pienu un 
citiem piena produktiem, kas pārdoti,
pārsniedzot valsts kvotu.
Papildu nodeva ir EUR 27,83 par 
100 kilogramiem piena.
2. Dalībvalstis ir atbildīgas Kopienai par 
valsts kvotas pārsniegšanas rezultātā 
radušos papildu nodevu, kas valsts līmenī 
noteikta atsevišķi piegādēm un tiešajai 
tirdzniecībai, un laikposmā no 16. oktobra 
līdz 30. novembrim pēc attiecīgā 
divpadsmit mēnešu perioda beigām 99 % 
no maksājamās summas iemaksā ELGF.
3. Ja 1. punktā paredzētā papildu nodeva 
nav samaksāta noteiktajā termiņā, pēc 
apspriešanās ar Lauksaimniecības fondu 
komiteju Komisija no mēneša 
maksājumiem horizontālās Regulas (EK) 
xx panta un xx panta xx punkta nozīmē 
atskaita nesamaksātajai papildu nodevai 
līdzvērtīgu summu. Pirms lēmuma 
pieņemšanas Komisija brīdina attiecīgo 
dalībvalsti, kura savu nostāju dara
zināmu vienas nedēļas laikā. Horizontālās 
Regulas (EK) xx pantu nepiemēro.

103.y pants
Ražotāju maksātās papildu nodevas

Saskaņā ar 103.x pantu un 103.ac pantu 
papildu nodevu pilnībā sadala starp 
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ražotājiem, kas bijuši saistīti ar katru no 
103.l panta 2. punktā minētajiem valsts 
kvotas pārsniegšanas gadījumiem.
Neskarot 103.z pantu un 103.ac panta 
1. punktu, ražotāji ir atbildīgi dalībvalstij 
par savas saskaņā ar 103.o, 103.p un 
103.z pantu aprēķinātās iemaksas 
veikšanu aprēķinātai papildu nodevai vien 
tā fakta dēļ, ka viņi pārsnieguši savu 
pieejamo kvotu.

103.z pants
Papildu nodeva par piegādi

1. Lai sagatavotu galīgo pārskatu par 
papildu nodevu, katra ražotāja piegādātos 
daudzumus palielina vai samazina, lai 
atspoguļotu visas atšķirības starp faktisko 
tauku saturu un salīdzināmo tauku 
saturu.
2. Katra ražotāja iemaksu papildu 
nodevas samaksai nosaka ar dalībvalsts 
lēmumu pēc tam, kad piegādēm piešķirtās 
valsts kvotas neizmantotā daļa ir pārdalīta 
vai nav pārdalīta proporcionāli katra 
ražotāja individuālajām kvotām vai 
saskaņā ar objektīviem kritērijiem, kas 
dalībvalstīm jānosaka:
a) vai nu valsts līmenī, pamatojoties uz 
daudzumu, par kādu pārsniegta katra 
ražotāja kvota;
b) vai vispirms pircēja līmenī un pēc tam 
attiecīgā gadījumā valsts līmenī.

103.aa pants
Pircēju nozīme

1. Pircēji ir atbildīgi par attiecīgo iemaksu 
iekasēšanu no ražotājiem atbilstīgi 
papildu nodevām, un tie pirms Komisijas 
noteiktā datuma un saskaņā ar kārtību, 
kas Komisijai jānosaka ar īstenošanas 
aktiem atbilstīgi 103.af panta d), f) un 
g) apakšpunktam, samaksā dalībvalsts 
kompetentajai iestādei attiecīgo iemaksu 
summu, kas atskaitīta no piena cenas, 
kura samaksāta par robežlieluma 
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pārsniegšanu atbildīgajiem ražotājiem 
vai, ja tas nav iespējams, savākta ar 
jebkuriem citiem atbilstošiem līdzekļiem.
2. Ja pircējs pilnībā vai daļēji aizstāj 
vienu vai vairākus citus pircējus, 
ražotājiem pieejamo individuālo kvotu 
ņem vērā kārtējā divpadsmit mēnešu 
perioda atlikušajā daļā pēc jau piegādāto 
daudzumu atskaitīšanas, un ņemot vērā 
tauku saturu. Šo punktu piemēro arī tad, 
ja ražotājs pāriet no viena pircēja pie cita.
3. Ja atsauces periodā ražotāja piegādātie 
daudzumi pārsniedz minētā ražotāja 
pieejamo kvotu, attiecīgā dalībvalsts var 
nolemt, ka saskaņā ar dalībvalsts 
paredzētiem sīki izstrādātiem 
noteikumiem pircējs kā attiecīgā ražotāja 
iemaksas avansu ietur daļu no tā piena 
cenas, ko ražotājs piegādājis, pārsniedzot 
kvotu. Dalībvalsts var veikt īpašus 
pasākumus, lai dotu iespēju pircējiem 
ieturēt minēto avansu, ja ražotāji piegādā 
pienu vairākiem pircējiem.

103.ab pants
Apstiprinājums

Pircēja statusu iepriekš apstiprina 
dalībvalsts saskaņā ar kritērijiem, kas 
Komisijai jānosaka ar deleģētajiem 
aktiem atbilstīgi 103.ae panta 
f) apakšpunktam, un saskaņā ar 
procedūru, kura noteikta īstenošanas 
aktos atbilstīgi 103.af pantam.

103.ac pants
Papildu nodeva par tiešo tirdzniecību

1. Tiešās tirdzniecības gadījumā katra 
ražotāja iemaksu papildu nodevas 
maksājumā nosaka ar dalībvalsts lēmumu 
atbilstošā teritoriālā vai valsts līmenī pēc 
tam, kad tiešajai tirdzniecībai atvēlētās 
valsts kvotas neizmantotā daļa ir pārdalīta 
vai nav pārdalīta.
2. Dalībvalstis nosaka to, kā aprēķināt 
ražotāja iemaksas daļu attiecīgajā papildu 
nodevā, kas jāmaksā par tā piena kopējo 
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daudzumu, kurš pārdots, nodots vai 
izmantots pārdoto vai nodoto piena 
produktu ražošanai, piemērojot kritērijus, 
ko Komisija nosaka deleģētajos aktos 
saskaņā ar 103.ae panta b) apakšpunktu.
3. Lai sagatavotu galīgo pārskatu par 
papildu nodevu, netiek ņemti vērā ar 
tauku saturu saistīti labojumi.
4. Komisija, pieņemot īstenošanas aktus 
saskaņā ar 103.af panta d) un 
f) apakšpunktu, nosaka, kā un kad 
dalībvalsts kompetentajai iestādei 
samaksā papildu nodevu.

103.ad pants
Pārmaksātās vai nesamaksātās summas
1. Ja piegādes vai tiešās tirdzniecības 
gadījumā izrādās, ka ir jāmaksā papildu 
nodeva un ka no ražotājiem iekasētā 
iemaksa ir lielāka nekā veicamais 
maksājums, dalībvalsts var:
a) daļēji vai pilnībā izmantot pārmaksāto 
summu, lai finansētu 103.u panta 
1. punkta a) apakšpunktā paredzētos 
pasākumus;
b) daļēji vai pilnībā to atkārtoti sadalīt:
– ražotājiem, kas pieder pie prioritārām 
kategorijām, kuras noteikusi dalībvalsts, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un 
termiņā, kas Komisijai jānosaka 
deleģētajos aktos saskaņā ar 103.ae panta 
g) apakšpunktu,
– ražotājiem, kurus ietekmējuši ārkārtas 
apstākļi, kas radušies, piemērojot valsts 
noteikumus, kuri nav saistīti ar šajā 
nodaļā noteikto piena un piena produktu 
kvotu sistēmu.
2. Ja noteikts, ka papildu nodeva nav 
jāmaksā, pircēju vai dalībvalsts iekasētais 
avanss jāatmaksā ne vēlāk kā līdz nākamā 
divpadsmit mēnešu perioda beigām.
3. Ja pircējs nepilda pienākumu un 
neiekasē ražotāju iemaksu papildu 
nodevas maksāšanai saskaņā ar 
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103.aa pantu, dalībvalsts var iekasēt 
nesamaksāto summu tieši no ražotāja, 
neskarot sankcijas, ko tā var piemērot 
pircējam, kurš nav pildījis savas saistības.
4. Ja ražotājs vai pircējs neievēro 
maksājuma termiņu, dalībvalstij par 
nokavēto maksājumu tiek maksāti 
procenti, kas Komisijai jānosaka 
īstenošanas aktā saskaņā ar 103.af panta 
e) apakšpunktu.

103.ae pants
Deleģētie akti

Lai nodrošinātu to, ka piena kvotu 
sistēma sasniedz savu mērķi, jo īpaši 
individuālo kvotu efektīvu izmantošanu 
un nodevas pareizu aprēķināšanu,
iekasēšanu un izmantošanu, Komisija ar 
deleģētajiem aktiem pieņem noteikumus 
par:
a) kvotu pagaidu un galīgu pārveidošanu;
b) neizmantoto kvotu pārdalīšanu;
c) robežlielumu tauku satura korekcijas 
piemērošanai;
d) ražotāja pienākumu piegādāt 
apstiprinātiem pircējiem;
e) kritērijiem, ar ko saskaņā dalībvalstis 
apstiprina pircējus;
f) objektīviem kritērijiem pārmaksātās 
nodevas pārdalīšanai;
g) par “tiešās tirdzniecības” definīcijas 
pielāgošanu, ņemot vērā 103.k panta 
f) apakšpunktā norādīto “piegādes” 
definīciju.

103.af pants
Īstenošanas akti

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
visus noteikumus, kas vajadzīgi, lai 
piemērotu kvotu sistēmu, tostarp 
noteikumus par:
a) kvotu galīgo pārveidošanu un valsts 
kvotu sadali piegādēm un tiešajai 



AM\909518LV.doc 127/161 PE494.484v01-00

LV

tirdzniecībai;
b) koeficienta noteikšanu attiecībā uz 
individuālās kvotas tauku saturu un tauku 
satura korekciju;
c) piena ekvivalentu noteikšanu 
dalībvalstīs;
d) procedūru, termiņu un darbību 
attiecībā uz nodevas maksājumu, 
pārmaksātās nodevas pārdalīšanu un 
avansa maksājumu samazinājumu, kad ir 
jāievēro termiņš;
e) procentu piemērošanu par maksājuma 
kavējumiem un pareizu nodevas 
iekasēšanu;
f) ražotāju informēšanu par jaunām 
definīcijām, individuālo kvotu paziņošanu 
un nodevas paziņošanu;
g) to, kā paziņojama informācija par 
kārtības piemērošanu saistībā ar 
pārmaksāto nodevu piena nozarē;
h) veidlapas izstrādi piegāžu un tiešās 
tirdzniecības deklarāciju sagatavošanai;
i) pircēju un ražotāju pienākumu 
sagatavot deklarācijas, kārtot uzskaiti un 
sniegt informāciju;
j) piegāžu un tiešās tirdzniecības 
pārbaudēm.

Or. es

Grozījums Nr. 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
103.k pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.k pants
IV iedaļa
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Definīcijas
1. Šajā iedaļā:
a) “piens” ir produkts, kas iegūts, slaucot 
vienu vai vairākas govis;
b) “citi piena produkti” ir jebkurš piena 
produkts, izņemot pienu, jo īpaši vājpiens, 
krējums, sviests, jogurts un siers, ko 
attiecīgā gadījumā var izteikt “piena 
ekvivalentos”, piemērojot koeficientus, 
kuri ar īstenošanas aktiem jānosaka 
Komisijai;
c) “ražotājs” ir lauksaimnieks, kura lauku 
saimniecība atrodas dalībvalsts 
ģeogrāfiskajā teritorijā un kurš ražo un 
pārdod pienu vai gatavojas to darīt 
tuvākajā nākotnē;
d) “saimniecība” ir saimniecība, kā 
noteikts COM(2011)0625/3 4. panta 
b) apakšpunktā;
e) “pircējs” ir uzņēmumi vai grupas, kas 
iepērk pienu no ražotājiem:
– lai to savāktu, iepakotu, uzglabātu, 
atdzesētu vai pārstrādātu, tostarp uz 
līguma pamata,
– lai to pārdotu vienam vai vairākiem 
uzņēmumiem, kas apstrādā vai pārstrādā 
pienu vai citus piena produktus;
f) “piegāde” ir ražotāja veikta piena 
piegāde pircējam, neiekļaujot citus piena 
produktus, neatkarīgi no tā, vai 
transportēšanu veic ražotājs, pircējs, 
minēto produktu pārstrādes vai apstrādes
uzņēmums vai trešā persona;
g) “tiešā tirdzniecība” ir piena pārdošana 
vai nodošana tieši patērētājam, kā arī citu 
piena produktu pārdošana vai nodošana, 
ja to veic ražotājs;
h) “realizācija” ir piena piegāde vai piena 
vai citu piena produktu tiešā tirdzniecība;
i) “individuālā kvota” ir ražotāja kvota 
jebkura divpadsmit mēnešu perioda 
1. aprīlī;
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j) “valsts kvota” ir 105.c pantā minētā 
kvota, kas ir noteikta katrai dalībvalstij;
k) “pieejamā kvota” ir kvota, kas 
pieejama ražotājiem tā divpadsmit mēnešu 
perioda 31. martā, par kuru aprēķināta 
papildu nodeva, ņemot vērā visu 
attiecīgajā divpadsmit mēnešu periodā 
veikto nodošanu, pārdošanu, 
pārveidošanu un pagaidu pārdali, kā 
noteikts šajā regulā.
2. Attiecībā uz 1. punkta e) apakšpunktā 
norādīto definīciju par pircēju uzskata 
jebkuru pircēju grupu vienā ģeogrāfiskajā 
apgabalā, kura veic administratīvas un 
uzskaites darbības papildu nodevas 
maksājumu veikšanai savu biedru vārdā. 
Šajā kontekstā Grieķija ir vienots 
ģeogrāfisks apgabals, kura oficiālu iestādi 
var uzskatīt par pircēju grupu.
3. Lai jo īpaši nodrošinātu to, ka kvotu 
sistēma attiecas uz visu tirgotā piena vai 
citu piena produktu daudzumu, Komisija, 
ievērojot 1. punkta f) apakšpunktā 
norādīto “piegādes” definīciju, ar 
deleģētajiem aktiem atbilstīgi 105.x panta 
c) apakšpunktam var koriģēt “tiešās 
tirdzniecības” definīciju.

Or. pl

Grozījums Nr. 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
103.k pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. APAKŠIEDAĻA (jauna)
PRODUKCIJAS KONTROLES 

SISTĒMA
103.k pants
Definīcijas
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Šajā apakšiedaļā:
a) “piens” ir produkts, kas iegūts, slaucot 
vienu vai vairākas govis;
b) “citi piena produkti” ir jebkurš piena 
produkts, izņemot pienu, ietverot vājpiena 
pulveri, krējumu, sviestu, jogurtu un 
sieru, ko attiecīgā gadījumā izsaka “piena 
ekvivalentos”, piemērojot koeficientus, 
kuri jānosaka Komisijai;
c) “ražotājs” ir lauksaimnieks, kura lauku 
saimniecība atrodas dalībvalsts 
ģeogrāfiskajā teritorijā un kurš ražo un 
pārdod pienu vai gatavojas to darīt 
tuvākajā nākotnē;
d) “saimniecība” ir saimniecība, kā 
noteikts Regulas (ES) Nr. (XXX) 4. pantā;
e) “pircējs” ir uzņēmums vai grupa, kas 
iepērk pienu no ražotājiem:
– lai to savāktu, iepakotu, uzglabātu, 
atdzesētu vai pārstrādātu, tostarp uz 
līguma pamata,
– lai to pārdotu vienam vai vairākiem 
uzņēmumiem, kas apstrādā vai pārstrādā 
pienu vai citus piena produktus.
Tomēr par pircēju uzskata jebkuru pircēju 
grupu vienā ģeogrāfiskajā apgabalā, kura 
veic administratīvas un uzskaites darbības 
papildu nodevas maksājumu veikšanai 
savu biedru vārdā. Šīs daļas pirmā 
teikuma kontekstā Grieķija ir vienots 
ģeogrāfisks apgabals, kura oficiālu iestādi 
var uzskatīt par pircēju grupu.
f) “piegāde” ir ražotāja veikta piena 
piegāde pircējam, neiekļaujot citus piena 
produktus, neatkarīgi no tā, vai 
transportēšanu veic ražotājs, pircējs, 
minēto produktu pārstrādes vai apstrādes 
uzņēmums vai trešā persona;
g) “tiešā tirdzniecība” ir piena pārdošana 
vai nodošana tieši patērētājam, kā arī citu 
piena produktu pārdošana vai nodošana, 
ja to veic ražotājs. Lai jo īpaši 
nodrošinātu to, ka kvotu sistēma attiecas 
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uz visu tirgotā piena vai citu piena 
produktu daudzumu, Komisija, ievērojot 
f) apakšpunktā norādīto “piegādes” 
definīciju, ar deleģētajiem aktiem 
atbilstīgi 160. pantam var koriģēt “tiešās 
tirdzniecības” definīciju;
h) “realizācija” ir piena piegāde vai piena 
vai citu piena produktu tiešā tirdzniecība;
i) “individuālā kvota” ir ražotāja kvota 
jebkura divpadsmit mēnešu perioda 
1. aprīlī;
j) “valsts kvota” ir 105.b pantā minētā 
kvota, kas ir noteikta katrai dalībvalstij;
k) “pieejamā kvota” ir kvota, kas 
pieejama ražotājiem tā divpadsmit mēnešu 
perioda 31. martā, par kuru aprēķināta 
papildu nodeva, ņemot vērā visu 
attiecīgajā divpadsmit mēnešu periodā 
veikto nodošanu, pārdošanu, 
pārveidošanu un pagaidu pārdali, kā 
noteikts šajā regulā.

Or. pt

Grozījums Nr. 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
103.l pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.l pants
II apakšiedaļa
Valstu kvotas

1. Valsts kvotas, kas paredzētas to piena 
un citu piena produktu ražošanai, kurus 
tirgo septiņus divpadsmit mēnešu 
periodus pēc kārtas, kuri sākas 
2014. gada 1. aprīlī (turpmāk “divpadsmit 
mēnešu periodi”), ir noteiktas 
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VIIa pielikumā.
2. Šā panta 1. punktā minētās kvotas 
sadala starp ražotājiem saskaņā ar 
105.d pantu, nošķirot piegādes un tiešo 
tirdzniecību. Jebkuru valsts kvotu 
pārsniegšanu katra dalībvalsts nosaka 
saskaņā ar šo iedaļu, nošķirot piegādes un 
tiešo tirdzniecību.
3. Valsts kvotas, kas minētas 
VIIa pielikumā, nosaka, neskarot 
iespējamu pārskatīšanu un ņemot vērā 
vispārējo tirgus situāciju un īpašus 
apstākļus konkrētās dalībvalstīs.
4. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
visus vajadzīgos noteikumus, kas vajadzīgi 
šā panta vienādai īstenošanai dalībvalstīs. 
Minētie noteikumi var attiekties uz 
procedūrām, paziņojumiem un 
tehniskajiem kritērijiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
103.l pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.l pants
Valsts kvotas piena nozarē

1. Valsts kvotas, kas paredzētas to piena 
un citu piena produktu ražošanai, kurus 
tirgo septiņus divpadsmit mēnešu 
periodus pēc kārtas, kuri sākas 
2015. gada 1. aprīlī (turpmāk “divpadsmit 
mēnešu periodi”), ir noteiktas jaunajā 
VIb pielikumā.
2. Šā panta 1. punktā minētās kvotas 
sadala starp ražotājiem saskaņā ar 
105.c pantu, nošķirot piegādes un tiešo 
tirdzniecību. Jebkuru valsts kvotu 
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pārsniegšanu katra dalībvalsts nosaka 
saskaņā ar šo iedaļu, nošķirot piegādes un 
tiešo tirdzniecību.
3. Valsts kvotas, kas noteiktas jaunajā 
VIb pielikumā, nosaka, neskarot 
iespējamu pārskatīšanu un ņemot vērā 
vispārējo tirgus situāciju un īpašus 
apstākļus konkrētās dalībvalstīs.
4. Attiecībā uz Bulgāriju, Čehijas 
Republiku, Igauniju, Kipru, Latviju, 
Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, 
Rumāniju, Slovēniju un Slovākiju valsts 
kvotas ietver visu pienu vai piena 
ekvivalentu, kas piegādāts pircējiem vai 
tieši pārdots patēriņam, neatkarīgi no tā, 
vai tas ražots vai tirgots atbilstīgi pārejas 
posma pasākumiem, ko piemēro šīm 
valstīm.
5. Komisija ar īstenošanas aktiem, ko 
pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru, paredz 
noteikumus, kas vajadzīgi šā panta 
vienādai īstenošanai dalībvalstīs.

Or. pt

Grozījums Nr. 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.l pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.l pants
Valstu kvotas

1. Valsts kvotas, kas paredzētas to piena 
un citu piena produktu ražošanai, kurus 
tirgo septiņus divpadsmit mēnešu 
periodus pēc kārtas, kuri sākas 
2014. gada 1. aprīlī (turpmāk “divpadsmit 
mēnešu periodi”), ir noteiktas 
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XX pielikumā.
2. Šā panta 1. punktā minētās kvotas 
sadala starp ražotājiem saskaņā ar 
101.b pantu, nošķirot piegādes un tiešo 
tirdzniecību. Jebkuru valsts kvotu 
pārsniegšanu katra dalībvalsts nosaka 
saskaņā ar šo iedaļu, nošķirot piegādes un 
tiešo tirdzniecību.
3. Valsts kvotas, kas minētas 
XX pielikumā, nosaka, neskarot 
iespējamu pārskatīšanu un ņemot vērā 
vispārējo tirgus situāciju un īpašus 
apstākļus konkrētās dalībvalstīs.

Or. es

Grozījums Nr. 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
103.m pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.m pants
Individuālās kvotas

1. Ražotāju individuālā kvota vai kvotas 
2014. gada 1. aprīlī ir vienādas ar viņu 
individuālajām kvotām 2014. gada 
31. martā, neskarot kvotu nodošanu, 
pārdošanu un pārveidošanu, kas stājas 
spēkā 2014. gada 1. aprīlī.
2. Ražotājiem var būt viena vai divas 
individuālās kvotas: viena — piegādei, bet 
otra — tiešajai tirdzniecībai. Tikai 
dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārvietot ražotāja daudzumus no vienas 
kvotas uz otru pēc ražotāja pamatota 
pieprasījuma.
3. Ja ražotājam ir divas kvotas, viņa 
ieguldījumu katrā papildu nodevā 
aprēķina katrai kvotai atsevišķi.
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4. Individuālās kvotas vajadzības 
gadījumā maina katram attiecīgajam 
divpadsmit mēnešu periodam, lai katras 
dalībvalsts individuālo kvotu summa 
piegādei un tiešajai tirdzniecībai 
nepārsniegtu atbilstošo valsts kvotas daļu, 
kas koriģēta saskaņā ar 105.f pantu, 
ņemot vērā visus samazinājumus valsts 
rezervju piešķiršanai, kā paredzēts 
105.h pantā.

Or. pl

Grozījums Nr. 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
103.m pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.m pants
Individuālās kvotas piena nozarē

1. Ražotāju kvotas 2015. gada 1. aprīlī ir 
vienādas ar viņu individuālajiem atsauces 
daudzumiem 2015. gada 31. martā, 
neskarot kvotu nodošanu, pārdošanu un 
pārveidošanu, kas stājas spēkā 2015. gada 
1. aprīlī.
2. Ražotājiem var būt viena vai divas 
individuālās kvotas: viena — piegādei, bet 
otra — tiešajai tirdzniecībai. Tikai 
dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārvietot ražotāja daudzumus no vienas 
kvotas uz otru pēc ražotāja pamatota 
pieprasījuma.
3. Ja ražotājam ir divas kvotas, viņa 
ieguldījumu katrā papildu nodevā 
aprēķina katrai kvotai atsevišķi.
4. Komisija ar īstenošanas aktiem var līdz 
200 000 tonnām palielināt daļu no 
Somijas valsts kvotas, kas rezervēta 
105.b pantā minētajām piegādēm, lai 
kompensētu Finnish SLOM ražotājus. Šī 
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rezerve jāpiešķir saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem un jāizmanto vienīgi 
ražotājiem, kuru tiesības atsākt ražošanu 
ir ietekmējusi pievienošanās.
5. Individuālās kvotas vajadzības 
gadījumā maina katram attiecīgajam 
divpadsmit mēnešu periodam, lai katras 
dalībvalsts individuālo kvotu summa 
piegādei un tiešajai tirdzniecībai 
nepārsniegtu atbilstošo valsts kvotas daļu, 
kas koriģēta saskaņā ar 105.e pantu, 
ņemot vērā visus samazinājumus valsts 
rezervju piešķiršanai, kā paredzēts 
105.g pantā.

Or. pt

Grozījums Nr. 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.m pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.m pants
Individuālās kvotas

1. Ražotāju individuālā kvota vai kvotas 
2014. gada 1. aprīlī ir vienādas ar viņu 
individuālo atsauces daudzumu vai 
daudzumiem 2014. gada 31. martā, 
neskarot kvotu nodošanu, pārdošanu un 
pārveidošanu, kas stājas spēkā 2014. gada 
1. aprīlī.
2. Ražotājiem var būt viena vai divas 
individuālās kvotas: viena — piegādei, bet 
otra — tiešajai tirdzniecībai. Tikai 
dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārvietot ražotāja daudzumus no vienas 
kvotas uz otru pēc ražotāja pamatota 
pieprasījuma.
3. Ja ražotājam ir divas kvotas, viņa 
ieguldījumu katrā papildu nodevā 
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aprēķina katrai kvotai atsevišķi.
4. Individuālās kvotas vajadzības 
gadījumā maina katram attiecīgajam 
divpadsmit mēnešu periodam, lai katras 
dalībvalsts individuālo kvotu summa 
piegādei un tiešajai tirdzniecībai 
nepārsniegtu atbilstošo valsts kvotas daļu, 
kas koriģēta saskaņā ar 101.d pantu, 
ņemot vērā visus samazinājumus valsts 
rezervju piešķiršanai, kā paredzēts 
101.f pantā.

Or. es

Grozījums Nr. 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
103.m pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.m pants
Kvotu piešķiršana no valsts rezervēm

Dalībvalstis pieņem noteikumus, kas ļauj 
piešķirt ražotājiem visu kvotu vai tās daļu 
no 105.h pantā minētajām valsts 
rezervēm, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kuri jāpaziņo Komisijai.

Or. pl

Grozījums Nr. 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
103.n pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.n pants
Kvotu piešķiršana no valsts rezervēm

Dalībvalstis pieņem noteikumus, kas ļauj 
piešķirt ražotājiem visu kvotu vai tās daļu 
no 105.g pantā minētajām valsts 
rezervēm, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kuri jāpaziņo Komisijai.

Or. pt

Grozījums Nr. 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.n pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.n pants
Kvotu piešķiršana no valsts rezervēm

Dalībvalstis pieņem noteikumus, kas ļauj 
piešķirt ražotājiem visu kvotu vai tās daļu 
no 101.f pantā minētajām valsts rezervēm, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kuri jāpaziņo Komisijai.

Or. es

Grozījums Nr. 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
103.o pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.o pants
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Kvotu pārvaldība
1. Komisija ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 105.y panta a) apakšpunktam 
katrai dalībvalstij un katram periodam 
pirms tā beigām koriģē sadalījumu starp 
valsts kvotu “piegādēm” un “tiešajai 
tirdzniecībai”, ņemot vērā ražotāju 
pieprasīto pārvietošanu starp 
individuālajām kvotām piegādēm un 
tiešajai pārdošanai.
2. Dalībvalstis katru gadu līdz dienai, kas 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem, 
un saskaņā ar noteikumiem, kas 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 157. panta 3. punktam, nosūta 
Komisijai informāciju, kas vajadzīga, lai:
a) veiktu šā panta 1. punktā minēto 
korekciju;
b) aprēķinātu papildu nodevu, kas tām 
jāmaksā.
3. Šā panta piemērošanas noteikumus 
pieņem ar īstenošanas aktiem atbilstīgi 
105.y panta g) apakšpunktam.

Or. pl

Grozījums Nr. 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
103.o pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.o pants
Kvotu pārvaldība

1. Komisija ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 162. panta 2. punktam katrai 
dalībvalstij un katram periodam pirms tā 
beigām koriģē sadalījumu starp valsts 
kvotu “piegādēm” un “tiešajai 
tirdzniecībai”, ņemot vērā ražotāju 
pieprasīto pārvietošanu starp 
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individuālajām kvotām piegādēm un 
tiešajai pārdošanai.
2. Dalībvalstis katru gadu līdz dienai, kas 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem, 
un saskaņā ar noteikumiem, kas 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 162. panta 2. punktam, nosūta 
Komisijai informāciju, kas vajadzīga, lai:
a) veiktu šā panta 1. punktā minēto 
korekciju;
b) aprēķinātu papildu nodevu, kas tām 
jāmaksā.

Or. pt

Grozījums Nr. 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.o pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.o pants
Kvotu pārvaldība

1. Komisija katrai dalībvalstij un katram 
periodam pirms tā beigām koriģē 
sadalījumu starp valsts kvotu “piegādēm” 
un “tiešajai tirdzniecībai”, ņemot vērā 
ražotāju pieprasīto pārvietošanu starp 
individuālajām kvotām piegādēm un 
tiešajai pārdošanai.
2. Dalībvalstis katru gadu līdz dienai, kas 
Komisijai jānosaka, nosūta Komisijai 
informāciju, kas vajadzīga, lai:
a) veiktu šā panta 1. punktā minēto 
korekciju;
b) aprēķinātu papildu nodevu, kas tām 
jāmaksā.

Or. es
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Grozījums Nr. 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
103.p pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.p pants
Tauku saturs

1. Katram ražotājam piešķir salīdzināmo 
tauku saturu, kas jāpiemēro ražotājam 
piešķirtajai individuālajai kvotai 
piegādēm.
2. Kvotām, kas piešķirtas ražotājiem 
2014. gada 31. martā saskaņā ar 
105.c panta 1. punktu, 1. punktā minētais 
salīdzināmais tauku saturs ir vienāds ar 
tajā dienā attiecīgajai kvotai piemērojamo 
salīdzināmo tauku saturu.
3. Salīdzināmo tauku saturu maina 
105.c panta 2. punktā minētās 
pārvietošanas laikā un tad, ja kvotas tiek 
iegūtas, nodotas vai nodotas uz laiku
saskaņā ar noteikumiem, kas Komisijai 
jānosaka ar īstenošanas aktiem atbilstīgi 
105.y panta b) apakšpunktam.
4. Jauniem ražotājiem, kuriem ir 
individuāla piegādes kvota, kas pilnībā 
piešķirta no valsts rezervēm, tauku saturu 
nosaka saskaņā ar noteikumiem, kuri 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 105.y panta b) apakšpunktam.
5. Šā panta 1. punktā minēto individuālo 
salīdzināmo tauku saturu attiecīgā 
gadījumā koriģē, šai regulai stājoties 
spēkā, un pēc tam vajadzības gadījumā 
katra divpadsmit mēnešu perioda sākumā, 
lai katrai dalībvalstij vidējais svērtais 
individuālais reprezentatīvais tauku saturs 
VIIb pielikumā noteikto salīdzināmo 
tauku saturu nepārsniegtu vairāk par 
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0,1 gramu uz kilogramu.

Or. pl

Grozījums Nr. 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
103.p pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.p pants
Tauku saturs

1. Katram ražotājam piešķir salīdzināmo 
tauku saturu, kas jāpiemēro ražotājam 
piešķirtajai individuālajai kvotai 
piegādēm.
2. Kvotām, kas piešķirtas ražotājiem 
2015. gada 31. martā saskaņā ar 
105.c panta 1. punktu, 1. punktā minētais 
salīdzināmais tauku saturs ir vienāds ar 
tajā dienā attiecīgajai kvotai piemērojamo 
salīdzināmo tauku saturu.
3. Salīdzināmo tauku saturu maina 
105.c panta 2. punktā minētās 
pārvietošanas laikā un tad, ja kvotas tiek 
iegūtas, nodotas vai nodotas uz laiku 
saskaņā ar noteikumiem, kas Komisijai 
jānosaka ar īstenošanas aktiem atbilstīgi 
162. panta 2. punktam.
4. Jauniem ražotājiem, kuriem ir 
individuāla piegādes kvota, kas pilnībā 
piešķirta no valsts rezervēm, tauku saturu 
nosaka saskaņā ar noteikumiem, kuri 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 162. panta 2. punktam.
5. Šā panta 1. punktā minēto individuālo 
salīdzināmo tauku saturu attiecīgā 
gadījumā koriģē, šai regulai stājoties 
spēkā, un pēc tam vajadzības gadījumā 
katra divpadsmit mēnešu perioda sākumā, 
lai katrai dalībvalstij vidējais svērtais 
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individuālais reprezentatīvais tauku saturs 
jaunajā VIa pielikumā noteikto 
salīdzināmo tauku saturu nepārsniegtu 
vairāk par 0,1 gramu uz kilogramu.

Or. pt

Grozījums Nr. 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.p pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.p pants
Tauku saturs

1. Katram ražotājam piešķir salīdzināmo 
tauku saturu, kas jāpiemēro ražotājam 
piešķirtajai individuālajai kvotai 
piegādēm.
2. Kvotām, kas piešķirtas ražotājiem 
2014. gada 31. martā saskaņā ar 
101.b panta 1. punktu, 1. punktā minētais 
salīdzināmais tauku saturs ir vienāds ar 
tajā dienā attiecīgajai kvotai piemērojamo 
salīdzināmo tauku saturu.
3. Salīdzināmo tauku saturu maina 
101.b panta 2. punktā minētās 
pārvietošanas laikā un tad, ja kvotas tiek 
iegūtas, nodotas vai nodotas uz laiku 
saskaņā ar noteikumiem, kas jānosaka 
Komisijai.
4. Jauniem ražotājiem, kuriem ir 
individuāla piegādes kvota, kas pilnībā 
piešķirta no valsts rezervēm, tauku saturu 
nosaka saskaņā ar noteikumiem, kuri 
jānosaka Komisijai.
5. Šā panta 1. punktā minēto individuālo 
salīdzināmo tauku saturu attiecīgā 
gadījumā koriģē, šai regulai stājoties 
spēkā, un pēc tam vajadzības gadījumā 
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katra divpadsmit mēnešu perioda sākumā, 
lai katrai dalībvalstij vidējais svērtais 
individuālais reprezentatīvais tauku saturs 
[X] pielikumā noteikto salīdzināmo tauku 
saturu nepārsniegtu vairāk par 0,1 gramu 
uz kilogramu.

Or. es

Grozījums Nr. 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
103.q pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.q pants
Valsts rezerve

1. Katra dalībvalsts nosaka valsts rezervi 
kā daļu no VIIb pielikumā noteiktajām 
valsts kvotām, jo īpaši lai veiktu 
105.e pantā paredzēto kvotu piešķiršanu. 
Valsts rezervi papildina, pēc vajadzības 
izņemot noteiktus daudzumus atbilstīgi 
105.i pantam, ieturot daļu nodoto kvotu 
atbilstīgi 105.m pantam vai veicot visu 
individuālo kvotu vispārēju 
samazinājumu. Attiecīgajām kvotām 
saglabājas to sākotnējais mērķis, t. i., 
piegādei vai tiešajai tirdzniecībai.
2. Ikvienu dalībvalstij piešķirtu papildu 
kvotu automātiski iekļauj valsts rezervē 
un sadala piegādei un tiešajai 
tirdzniecībai saskaņā ar paredzamajām 
vajadzībām.
3. Valsts rezervē iekļautajām kvotām nav 
salīdzināmā tauku satura.

Or. pl
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Grozījums Nr. 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
103.q pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.q pants
Valsts rezerve

1. Katra dalībvalsts nosaka valsts rezervi 
kā daļu no jaunajā VIb pielikumā 
noteiktajām valsts kvotām, lai veiktu 
105.d pantā paredzēto kvotu piešķiršanu. 
Valsts rezervi atkarībā no gadījuma veido
daudzumi, kas izņemti atbilstīgi 
105.h pantam, ieturējumi no kvotu 
nodošanas, kā minēts 105.l pantā, vai 
kvotas, kuras atbrīvotas pēc visu 
individuālo kvotu vispārēja 
samazinājuma. Attiecīgajām kvotām 
saglabājas to sākotnējais mērķis, t. i., 
piegādei vai tiešajai tirdzniecībai.
2. Ikvienu dalībvalstij piešķirtu papildu 
kvotu automātiski iekļauj valsts rezervē 
un sadala piegādei un tiešajai 
tirdzniecībai saskaņā ar paredzamajām 
vajadzībām.
3. Valsts rezervē iekļautajām kvotām nav 
salīdzināmā tauku satura.

Or. pt

Grozījums Nr. 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.q pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.q pants
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Valsts rezerve
1. Katra dalībvalsts nosaka valsts rezervi 
kā daļu no .. pielikumā noteiktajām valsts 
kvotām, jo īpaši lai veiktu 101.c pantā 
paredzēto kvotu piešķiršanu.
Valsts rezervi papildina, pēc vajadzības 
izņemot noteiktus daudzumus atbilstīgi 
101.g pantam, ieturot daļu nodoto kvotu 
atbilstīgi 101.k pantam vai veicot visu 
individuālo kvotu vispārēju 
samazinājumu. Attiecīgajām kvotām 
saglabājas to sākotnējais mērķis, t. i., 
piegādei vai tiešajai tirdzniecībai.
2. Ikvienu dalībvalstij piešķirtu papildu 
kvotu automātiski iekļauj valsts rezervē 
un sadala piegādei un tiešajai 
tirdzniecībai saskaņā ar paredzamajām 
vajadzībām.
3. Valsts rezervē iekļautajām kvotām nav 
salīdzināmā tauku satura.

Or. es

Grozījums Nr. 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
103.r pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.r pants
Neaktivitātes gadījumi

1. Ja fiziska vai juridiska persona, kurai 
piešķirtas individuālās kvotas, divpadsmit 
mēnešu periodā vairs neatbilst 
105.b panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, atbilstošie 
daudzumi pāriet valsts rezervē ne vēlāk kā 
nākamā kalendārā gada 1. aprīlī, izņemot 
gadījumus, kad šī persona pirms minētās 
dienas atkal kļūst par ražotāju 
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105.b panta 1. punkta c) apakšpunkta 
nozīmē.
Ja attiecīgā persona atkal kļūst par 
ražotāju ne vēlāk kā otrā divpadsmit 
mēnešu perioda beigās pēc kvotu 
atsaukšanas, visu atsaukto individuālo 
kvotu vai tās daļu atdod atpakaļ šai 
personai ne vēlāk kā 1. aprīlī pēc 
pieprasījuma iesniegšanas dienas.
2. Ja ražotāji vismaz viena divpadsmit 
mēnešu perioda laikā nerealizē 
daudzumu, kas līdzvērtīgs vismaz 85 % no 
to individuālās kvotas, dalībvalstis var 
lemt par to, vai visa neizmantotā kvota vai 
tās daļa pāriet atpakaļ valsts rezervē un 
saskaņā ar kādiem nosacījumiem tas 
notiek.
Dalībvalstis var noteikt, saskaņā ar 
kādiem nosacījumiem kvotu atdod atpakaļ 
attiecīgajam ražotājam, ja viņš atsāk 
realizāciju.
3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro 
nepārvaramas varas gadījumos un 
pienācīgi pamatotos gadījumos, kuri uz 
laiku ietekmē attiecīgo ražotāju ražošanas 
jaudu un kurus par tādiem atzīst 
kompetentā iestāde.

Or. pl

Grozījums Nr. 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
103.r pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.r pants
Neaktivitātes gadījumi

1. Ja fiziska vai juridiska persona, kurai 
piešķirtas individuālās kvotas, divpadsmit 
mēnešu periodā vairs neatbilst 
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105.a panta c) apakšpunktā minētajiem 
nosacījumiem, atbilstošie daudzumi pāriet 
valsts rezervē ne vēlāk kā nākamā 
kalendārā gada 1. aprīlī, izņemot 
gadījumus, kad šī persona pirms minētās 
dienas atkal kļūst par ražotāju 
105.a panta c) apakšpunkta nozīmē. Ja 
attiecīgā persona atkal kļūst par ražotāju 
ne vēlāk kā otrā divpadsmit mēnešu 
perioda beigās pēc kvotu atsaukšanas, 
visu atsaukto individuālo kvotu vai tās 
daļu atdod atpakaļ šai personai ne vēlāk 
kā 1. aprīlī pēc pieprasījuma iesniegšanas 
dienas.
2. Ja ražotāji vismaz viena divpadsmit 
mēnešu perioda laikā nerealizē 
daudzumu, kas līdzvērtīgs vismaz 85 % no 
to individuālās kvotas, dalībvalstis var 
lemt par to, vai visa neizmantotā kvota vai 
tās daļa pāriet atpakaļ valsts rezervē un 
saskaņā ar kādiem nosacījumiem tas 
notiek. Dalībvalsts var noteikt, saskaņā ar 
kādiem nosacījumiem kvotu atdod atpakaļ 
attiecīgajam ražotājam, ja viņš atsāk 
realizāciju.
3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro 
nepārvaramas varas gadījumos un 
pienācīgi pamatotos gadījumos, kuri uz 
laiku ietekmē attiecīgo ražotāju ražošanas 
jaudu un kurus par tādiem atzīst 
kompetentā iestāde.

Or. pt

Grozījums Nr. 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.r pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.r pants
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Neaktivitātes gadījumi
1. Ja fiziska vai juridiska persona, kurai 
piešķirtas individuālās kvotas, pārstāj 
ražot un realizēt pienu divpadsmit mēnešu 
periodā, atbilstošie daudzumi pāriet valsts 
rezervē ne vēlāk kā nākamā kalendārā 
gada 1. aprīlī, izņemot gadījumus, kad šī 
persona pirms minētās dienas atkal kļūst 
par ražotāju.
Ja attiecīgā persona atkal kļūst par 
ražotāju ne vēlāk kā otrā divpadsmit 
mēnešu perioda beigās pēc kvotu 
atsaukšanas, visu atsaukto individuālo 
kvotu vai tās daļu atdod atpakaļ šai 
personai ne vēlāk kā 1. aprīlī pēc 
pieprasījuma iesniegšanas dienas.
2. Ja ražotāji vismaz viena divpadsmit 
mēnešu perioda laikā nerealizē 
daudzumu, kas līdzvērtīgs vismaz 85 % no 
to individuālās kvotas, dalībvalstis var 
lemt par to, vai visa neizmantotā kvota vai 
tās daļa pāriet atpakaļ valsts rezervē un 
saskaņā ar kādiem nosacījumiem tas 
notiek. Dalībvalstis var noteikt, saskaņā 
ar kādiem nosacījumiem kvotu atdod 
atpakaļ attiecīgajam ražotājam, ja viņš 
atsāk realizāciju.
3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro 
nepārvaramas varas gadījumos un 
pienācīgi pamatotos gadījumos, kuri uz 
laiku ietekmē attiecīgo ražotāju ražošanas 
jaudu un kurus par tādiem atzīst 
kompetentā iestāde.

Or. es

Grozījums Nr. 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
103.s pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.s pants
Pagaidu nodošana

1. Līdz katra divpadsmit mēnešu perioda 
beigām dalībvalstis par attiecīgo periodu 
atļauj to individuālo kvotu daļas pagaidu 
nodošanu, kuras ražotāji, kam uz kvotām 
ir tiesības, nav paredzējuši izmantot.
Dalībvalstis var reglamentēt nodošanu 
atbilstīgi attiecīgajām ražotāju 
kategorijām vai piena ražošanas 
struktūrām, var tās ierobežot līdz pircēja 
līmenim vai konkrētam reģionam, atļaut 
pilnīgu nodošanu 105.i panta 3. punktā 
minētajos gadījumos un noteikt, kādā 
apjomā kvotas nodevējs var atkārtot 
nodošanu.
2. Dalībvalsts var nolemt neīstenot 
1. punktu, pamatojoties uz vienu vai 
abiem šādiem kritērijiem:
a) vajadzība veicināt strukturālas 
izmaiņas un korekcijas;
b) īpaši svarīgas administratīvās 
vajadzības.

Or. pl

Grozījums Nr. 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
103.s pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.s pants
Pagaidu nodošana

1. Līdz katra divpadsmit mēnešu perioda 
beigām dalībvalstis par attiecīgo periodu 
atļauj to individuālo kvotu daļas pagaidu 
nodošanu, kuras ražotāji, kam uz kvotām 
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ir tiesības, nav paredzējuši izmantot. 
Dalībvalstis var reglamentēt nodošanu 
atbilstīgi attiecīgajām ražotāju 
kategorijām vai piena ražošanas 
struktūrām, var tās ierobežot līdz pircēja 
līmenim vai konkrētam reģionam, atļaut 
pilnīgu nodošanu 105.h panta 3. punktā 
minētajos gadījumos un noteikt, kādā 
apjomā kvotas nodevējs var atkārtot 
nodošanu.
2. Dalībvalstis var nolemt neīstenot 
1. punktu, pamatojoties uz vienu vai 
abiem šādiem kritērijiem:
a) vajadzība veicināt strukturālas 
izmaiņas un korekcijas;
b) īpaši svarīgas administratīvās 
vajadzības.

Or. pt

Grozījums Nr. 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.s pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.s pants
Pagaidu nodošana

1. Līdz katra divpadsmit mēnešu perioda 
beigām dalībvalstis par attiecīgo periodu 
atļauj to individuālo kvotu daļas pagaidu 
nodošanu, kuras ražotāji, kam uz kvotām 
ir tiesības, nav paredzējuši izmantot. 
Dalībvalstis var reglamentēt nodošanu 
atbilstīgi attiecīgajām ražotāju 
kategorijām vai piena ražošanas 
struktūrām, var tās ierobežot līdz pircēja 
līmenim vai konkrētam reģionam, atļaut 
pilnīgu nodošanu 101.g panta 3. punktā 
minētajos gadījumos un noteikt, kādā 
apjomā kvotas nodevējs var atkārtot 
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nodošanu.
2. Dalībvalsts var nolemt neīstenot 
1. punktu, pamatojoties uz vienu vai 
abiem šādiem kritērijiem:
a) vajadzība veicināt strukturālas 
izmaiņas un korekcijas;
b) īpaši svarīgas administratīvās 
vajadzības.

Or. es

Grozījums Nr. 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
103.t pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.t pants
Kvotu nodošana kopā ar zemi

1. Individuālās kvotas kopā ar 
saimniecību nodod ražotājiem, kas to 
pārņem gadījumā, ja saimniecību pārdod, 
iznomā, nodod faktiska vai paredzama 
mantojuma gadījumā vai ar jebkuriem 
citiem līdzekļiem, kuri rada līdzvērtīgas 
tiesiskās sekas ražotājiem, saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kas jānosaka 
dalībvalstīm, ņemot vērā piena produktu 
ražošanai izmantotos apgabalus vai citus 
objektīvus kritērijus un, attiecīgā 
gadījumā, pušu vienošanos. Kvotas daļu, 
kura attiecīgā gadījumā netiek nodota 
kopā ar saimniecību, pievieno valsts 
rezervei.
2. Ja kvotas ir nodotas vai ja tās nodod 
saskaņā ar 1. punktu, izmantojot lauku 
apvidus zemes nomu vai citus līdzekļus, 
kas rada līdzvērtīgas tiesiskās sekas, 
dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem un tiecoties nodrošināt to, lai 
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kvotas attiecinātu vienīgi uz ražotājiem, 
var lemt par to, ka kvota netiek nodota 
kopā ar saimniecību.
3. Ja zemi nodod valsts iestādēm un/vai 
izmantošanai sabiedrības interesēs vai ja 
nodošana notiek nelauksaimnieciskos 
nolūkos, dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
veikti nepieciešamie pasākumi, lai 
aizsargātu pušu likumīgās intereses un jo 
īpaši lai ražotāji, atsakoties no minētās 
zemes, varētu turpināt piena ražošanu, ja 
viņi to vēlas.
4. Ja pušu starpā nepastāv vienošanās, 
tad gadījumā, kad beidzas nomas termiņš 
un nav iespējams turpināt nomu saskaņā 
ar līdzīgiem noteikumiem, vai gadījumos, 
kas rada līdzvērtīgas tiesiskās sekas, 
attiecīgās individuālās kvotas saskaņā ar 
dalībvalstu pieņemtajiem noteikumiem, 
ņemot vērā pušu likumīgās intereses, 
pilnībā vai daļēji nodod tiem ražotājiem, 
kas kvotas pārņem.

Or. pl

Grozījums Nr. 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
103.t pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.t pants
Kvotu nodošana kopā ar zemi

1. Individuālās kvotas kopā ar 
saimniecību nodod ražotājiem, kas to 
pārņem gadījumā, ja saimniecību pārdod, 
iznomā, nodod faktiska vai paredzama 
mantojuma gadījumā vai ar jebkuriem 
citiem līdzekļiem, kuri rada līdzvērtīgas 
tiesiskās sekas ražotājiem, saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kas jānosaka 
dalībvalstīm, ņemot vērā piena produktu 
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ražošanai izmantotos apgabalus vai citus 
objektīvus kritērijus un, attiecīgā 
gadījumā, pušu vienošanos. Kvotas daļu, 
kura attiecīgā gadījumā netiek nodota 
kopā ar saimniecību, pievieno valsts 
rezervei.
2. Ja kvotas ir nodotas vai ja tās nodod 
saskaņā ar 1. punktu, izmantojot lauku 
apvidus zemes nomu vai citus līdzekļus, 
kas rada līdzvērtīgas tiesiskās sekas, 
dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem un tiecoties nodrošināt to, lai 
kvotas attiecinātu vienīgi uz ražotājiem, 
var lemt par to, ka kvota netiek nodota 
kopā ar saimniecību.
3. Ja zemi nodod valsts iestādēm un/vai 
izmantošanai sabiedrības interesēs vai ja 
nodošana notiek nelauksaimnieciskos 
nolūkos, dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
veikti nepieciešamie pasākumi, lai 
aizsargātu pušu likumīgās intereses un jo 
īpaši lai ražotāji, atsakoties no minētās 
zemes, varētu turpināt piena ražošanu, ja 
viņi to vēlas.
4. Ja pušu starpā nepastāv vienošanās, 
tad gadījumā, kad beidzas nomas termiņš 
un nav iespējams turpināt nomu saskaņā 
ar līdzīgiem noteikumiem, vai gadījumos, 
kas rada līdzvērtīgas tiesiskās sekas, 
attiecīgās individuālās kvotas saskaņā ar 
dalībvalstu pieņemtajiem noteikumiem, 
ņemot vērā pušu likumīgās intereses, 
pilnībā vai daļēji nodod tiem ražotājiem, 
kas kvotas pārņem.

Or. pt

Grozījums Nr. 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.t pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.t pants
Kvotu nodošana kopā ar zemi

1. Individuālās kvotas kopā ar 
saimniecību nodod ražotājiem, kas to 
pārņem gadījumā, ja saimniecību pārdod, 
iznomā, nodod faktiska vai paredzama 
mantojuma gadījumā vai ar jebkuriem 
citiem līdzekļiem, kuri rada līdzvērtīgas 
tiesiskās sekas ražotājiem, saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kas jānosaka 
dalībvalstīm, ņemot vērā piena produktu 
ražošanai izmantotos apgabalus vai citus 
objektīvus kritērijus un, attiecīgā 
gadījumā, pušu vienošanos. Kvotas daļu, 
kura attiecīgā gadījumā netiek nodota 
kopā ar saimniecību, pievieno valsts 
rezervei.
2. Ja kvotas ir nodotas vai ja tās nodod 
saskaņā ar 1. punktu, izmantojot lauku 
apvidus zemes nomu vai citus līdzekļus, 
kas rada līdzvērtīgas tiesiskās sekas, 
dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem un tiecoties nodrošināt to, lai 
kvotas attiecinātu vienīgi uz ražotājiem, 
var lemt par to, ka kvota netiek nodota 
kopā ar saimniecību.
3. Ja zemi nodod valsts iestādēm un/vai 
izmantošanai sabiedrības interesēs vai ja 
nodošana notiek nelauksaimnieciskos 
nolūkos, dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
veikti nepieciešamie pasākumi, lai 
aizsargātu pušu likumīgās intereses un jo 
īpaši lai ražotāji, atsakoties no minētās 
zemes, varētu turpināt piena ražošanu, ja 
viņi to vēlas.
4. Ja pušu starpā nepastāv vienošanās, 
tad gadījumā, kad beidzas nomas termiņš 
un nav iespējams turpināt nomu saskaņā 
ar līdzīgiem noteikumiem, vai gadījumos, 
kas rada līdzvērtīgas tiesiskās sekas, 
attiecīgās individuālās kvotas saskaņā ar 
dalībvalstu pieņemtajiem noteikumiem, 
ņemot vērā pušu likumīgās intereses, 
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pilnībā vai daļēji nodod tiem ražotājiem, 
kas kvotas pārņem.

Or. es

Grozījums Nr. 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
103.u pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.u pants
Īpaši nodošanas pasākumi

1. Piena ražošanas sekmīgas 
pārstrukturēšanas vai vides uzlabošanas 
nolūkā dalībvalstis saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kurus tās 
paredz, ņemot vērā attiecīgo pušu 
likumīgās intereses, var:
a) vienā vai vairākos gada maksājumos 
piešķirt kompensāciju ražotājiem, kuri 
apņemas galīgi atteikties no visas piena 
ražošanas vai tās daļas, un tādā veidā 
atbrīvotās individuālās kvotas ieskaitīt 
valsts rezervē;
b) pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
ražotāji, veicot maksājumu, divpadsmit 
mēnešu perioda sākumā var panākt to, ka 
kompetentā iestāde vai struktūra, kuru 
izraudzījusies minētā iestāde, pārdala 
individuālās kvotas, ko galīgi atdevuši citi 
ražotāji iepriekšējā divpadsmit mēnešu 
perioda beigās, saņemot kompensāciju 
vienā vai vairākos gada maksājumos, kas 
līdzvērtīgi iepriekš minētajam 
maksājumam;
c) centralizēt un pārraudzīt kvotu 
nodošanu bez zemes;
d) gadījumā, kad zeme nodota, lai 
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uzlabotu vidi, nodrošināt attiecīgās 
individuālās kvotas piešķiršanu 
ražotājam, kas atsakās no zemes, bet vēlas 
turpināt piena ražošanu;
e) pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
noteikt reģionus vai savākšanas 
apgabalus, kur atļauta galīga kvotu 
nodošana bez atbilstošās zemes 
nodošanas, lai uzlabotu piena ražošanas 
struktūru;
f) pēc ražotāja pieprasījuma 
kompetentajai iestādei vai struktūrai, ko 
izraudzījusies minētā iestāde, atļaut kvotu 
galīgo nodošanu bez atbilstošās zemes 
nodošanas vai pretēji, lai uzlabotu piena 
ražošanas struktūru saimniecības līmenī 
vai lai būtu iespējama ražošanas 
ekstensifikācija.
2. Šā panta 1. punktu var īstenot valsts 
līmenī, atbilstošā teritoriālā līmenī vai 
noteiktos savākšanas apgabalos.

Or. pl

Grozījums Nr. 1546
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
103.u pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.u pants
Īpaši nodošanas pasākumi

1. Piena ražošanas sekmīgas 
pārstrukturēšanas vai vides uzlabošanas 
nolūkā dalībvalstis saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kurus tās 
paredz, ņemot vērā attiecīgo pušu 
likumīgās intereses, var:
a) vienā vai vairākos gada maksājumos 
piešķirt kompensāciju ražotājiem, kuri 
apņemas galīgi atteikties no visas piena 
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ražošanas vai tās daļas, un tādā veidā 
atbrīvotās individuālās kvotas ieskaitīt 
valsts rezervē;
b) pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
ražotāji, veicot maksājumu, divpadsmit 
mēnešu perioda sākumā var panākt to, ka 
kompetentā iestāde vai struktūra, kuru 
izraudzījusies minētā iestāde, pārdala 
individuālās kvotas, ko galīgi atdevuši citi 
ražotāji iepriekšējā divpadsmit mēnešu 
perioda beigās, saņemot kompensāciju 
vienā vai vairākos gada maksājumos, kas 
līdzvērtīgi iepriekš minētajam 
maksājumam;
c) centralizēt un pārraudzīt kvotu 
nodošanu bez zemes;
d) gadījumā, kad zeme nodota, lai 
uzlabotu vidi, nodrošināt attiecīgās 
individuālās kvotas piešķiršanu 
ražotājam, kas atsakās no zemes, bet vēlas 
turpināt piena ražošanu;
e) pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
noteikt reģionus vai savākšanas 
apgabalus, kur atļauta galīga kvotu 
nodošana bez atbilstošās zemes 
nodošanas, lai uzlabotu piena ražošanas 
struktūru;
f) pēc ražotāja pieprasījuma 
kompetentajai iestādei vai struktūrai, ko 
izraudzījusies minētā iestāde, atļaut kvotu 
galīgo nodošanu bez atbilstošās zemes 
nodošanas vai pretēji, lai uzlabotu piena 
ražošanas struktūru saimniecības līmenī 
vai lai būtu iespējama ražošanas 
ekstensifikācija.
2. Šā panta 1. punktu var īstenot valsts 
līmenī, atbilstošā teritoriālā līmenī vai 
noteiktos savākšanas apgabalos.

Or. pl
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Grozījums Nr. 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
103.u pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.u pants
Īpaši nodošanas pasākumi

1. Piena ražošanas sekmīgas 
pārstrukturēšanas vai vides uzlabošanas 
nolūkā dalībvalstis saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kurus tās 
paredz, ņemot vērā attiecīgo pušu 
likumīgās intereses, var:
a) vienā vai vairākos gada maksājumos 
piešķirt kompensāciju ražotājiem, kuri 
apņemas galīgi atteikties no visas piena 
ražošanas vai tās daļas, un tādā veidā 
atbrīvotās individuālās kvotas ieskaitīt 
valsts rezervē;
b) pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
ražotāji, veicot maksājumu, divpadsmit 
mēnešu perioda sākumā var panākt to, ka 
kompetentā iestāde vai struktūra, kuru 
izraudzījusies minētā iestāde, pārdala 
individuālās kvotas, ko galīgi atdevuši citi 
ražotāji iepriekšējā divpadsmit mēnešu 
perioda beigās, saņemot kompensāciju 
vienā vai vairākos gada maksājumos, kas 
līdzvērtīgi iepriekš minētajam 
maksājumam;
c) centralizēt un pārraudzīt kvotu 
nodošanu bez zemes;
d) gadījumā, kad zeme nodota, lai 
uzlabotu vidi, nodrošināt attiecīgās 
individuālās kvotas piešķiršanu 
ražotājam, kas atsakās no zemes, bet vēlas 
turpināt piena ražošanu;
e) pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
noteikt reģionus vai savākšanas 
apgabalus, kur atļauta galīga kvotu 
nodošana bez atbilstošās zemes 
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nodošanas, lai uzlabotu piena ražošanas 
struktūru;
f) pēc ražotāja pieprasījuma 
kompetentajai iestādei vai struktūrai, ko 
izraudzījusies minētā iestāde, atļaut kvotu 
galīgo nodošanu bez atbilstošās zemes 
nodošanas vai pretēji, lai uzlabotu piena 
ražošanas struktūru saimniecības līmenī 
vai lai būtu iespējama ražošanas 
ekstensifikācija.
2. Šā panta 1. punktu var īstenot valsts 
līmenī, atbilstošā teritoriālā līmenī vai 
noteiktos savākšanas apgabalos.

Or. pt

Grozījums Nr. 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
103.u pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103.u pants
Īpaši nodošanas pasākumi

1. Piena ražošanas sekmīgas 
pārstrukturēšanas vai vides uzlabošanas 
nolūkā dalībvalstis saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kurus tās 
paredz, ņemot vērā attiecīgo pušu 
likumīgās intereses, var:
a) vienā vai vairākos gada maksājumos 
piešķirt kompensāciju ražotājiem, kuri 
apņemas galīgi atteikties no visas piena 
ražošanas vai tās daļas, un tādā veidā 
atbrīvotās individuālās kvotas ieskaitīt 
valsts rezervē;
b) pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
ražotāji, veicot maksājumu, divpadsmit 
mēnešu perioda sākumā var panākt to, ka 
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kompetentā iestāde vai struktūra, kuru 
izraudzījusies minētā iestāde, pārdala 
individuālās kvotas, ko galīgi atdevuši citi 
ražotāji iepriekšējā divpadsmit mēnešu 
perioda beigās, saņemot kompensāciju 
vienā vai vairākos gada maksājumos, kas 
līdzvērtīgi iepriekš minētajam 
maksājumam;
c) centralizēt un pārraudzīt kvotu 
nodošanu bez zemes;
d) gadījumā, kad zeme nodota, lai 
uzlabotu vidi, nodrošināt attiecīgās 
individuālās kvotas piešķiršanu 
ražotājam, kas atsakās no zemes, bet vēlas 
turpināt piena ražošanu;
e) pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
noteikt reģionus vai savākšanas 
apgabalus, kur atļauta galīga kvotu 
nodošana bez atbilstošās zemes 
nodošanas, lai uzlabotu piena ražošanas 
struktūru;
f) pēc ražotāja pieprasījuma 
kompetentajai iestādei vai struktūrai, ko 
izraudzījusies minētā iestāde, atļaut kvotu 
galīgo nodošanu bez atbilstošās zemes 
nodošanas vai pretēji, lai uzlabotu piena 
ražošanas struktūru saimniecības līmenī 
vai lai būtu iespējama ražošanas 
ekstensifikācija.
2. Šā panta 1. punktu var īstenot valsts 
līmenī, atbilstošā teritoriālā līmenī vai 
noteiktos savākšanas apgabalos.

Or. es


