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Grozījums Nr. 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
156. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi īpašu problēmu risināšanai Pasākumi konkrētu praktisku problēmu 
risināšanai

Or. en

Grozījums Nr. 2096
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
156. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
vajadzīgus un pamatotus ārkārtas 
pasākumus īpašu problēmu risināšanai. 
Minētie pasākumi var ietvert atkāpes no 
šīs regulas noteikumiem tikai tādā mērā un 
tik ilgi, cik noteikti nepieciešams. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt
deleģētus aktus, kas vajadzīgi un ko ir 
pamats pieņemt ārkārtas gadījumos
konkrētu problēmu risināšanai. Šādos 
deleģētos aktos var noteikt atkāpes no 
dažiem šīs regulas noteikumiem, bet tikai 
tādā mērā un uz tik ilgu laiku, cik tas 
noteikti nepieciešams.

Or. de

Pamatojums

Steidzamība nav iemesls, lai nepiemērotu Lisabonas līguma noteikumus. Šim pantam, kurš 
attiecas uz konkrētu problēmu risināšanu, var būt tālejošas politiskas sekas, tāpēc Eiropas 
Parlamenta līdzdalība ir absolūti nepieciešama. 

Grozījums Nr. 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Regulas priekšlikums
156. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem
vajadzīgus un pamatotus ārkārtas 
pasākumus īpašu problēmu risināšanai. 
Minētie pasākumi var ietvert atkāpes no šīs 
regulas noteikumiem tikai tādā mērā un tik 
ilgi, cik noteikti nepieciešams. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

1. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka
vajadzīgus un pamatotus ārkārtas 
pasākumus konkrētu problēmu risināšanai. 
Minētie pasākumi var ietvert atkāpes no 
dažiem šīs regulas noteikumiem, kā arī 
citu kopējās lauksaimniecības politikas 
pārvaldības regulu noteikumiem, bet tikai 
tādā mērā un uz tik ilgu laiku, cik tas
noteikti nepieciešams konkrētu problēmu 
risināšanai. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. es

Pamatojums

Jārīkojas ātri un bez vilcināšanās, pieņemot īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Regulas priekšlikums
156. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
vajadzīgus un pamatotus ārkārtas 
pasākumus īpašu problēmu risināšanai. 
Minētie pasākumi var ietvert atkāpes no šīs 
regulas noteikumiem tikai tādā mērā un tik 
ilgi, cik noteikti nepieciešams. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

1. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
vajadzīgus un pamatotus ārkārtas 
pasākumus konkrētu problēmu risināšanai. 
Šādus pasākumus var piemērot visiem 
citiem lauksaimniecības produktiem, 
izņemot tos, kas uzskaitīti I pielikuma 
XXIV daļas 2. iedaļā. Minētie pasākumi 
var ietvert atkāpes no dažiem šīs regulas 
noteikumiem, bet tikai tādā mērā un uz tik 
ilgu laiku, cik tas noteikti nepieciešams. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.
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Or. en

Pamatojums

Komisija priekšlikumā cenšas iekļaut visus lauksaimniecības produktus, tostarp kartupeļus un 
zirga gaļu, uz ko vTKO regula līdz šim neattiecās.

Grozījums Nr. 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
156. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
vajadzīgus un pamatotus ārkārtas 
pasākumus īpašu problēmu risināšanai. 
Minētie pasākumi var ietvert atkāpes no šīs 
regulas noteikumiem tikai tādā mērā un tik 
ilgi, cik noteikti nepieciešams. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

1. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
vajadzīgus un pamatotus ārkārtas 
pasākumus konkrētu praktisku problēmu 
risināšanai. Minētie pasākumi var ietvert 
atkāpes no dažiem šīs regulas 
noteikumiem, bet tikai tādā mērā un uz tik 
ilgu laiku, cik tas noteikti nepieciešams . 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 2100
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
156. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai atrisinātu īpašas problēmas, 
Komisija pienācīgi pamatotos steidzamos
gadījumos pieņem tūlītēji piemērojamus 
īstenošanas aktus saskaņā ar 162. panta 
3. punktā minēto procedūru.

2. Pienācīgi pamatotu, nenovēršamu un
steidzamu iemeslu dēļ saistībā ar 1. punktā 
minētajiem pasākumiem Komisija ir 
pilnvarota pieņemt uzreiz piemērojamus 
deleģētus aktus saskaņā ar 55.a pantā
minēto procedūru.

Or. de
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Pamatojums

Steidzamība nav iemesls, lai nepiemērotu Lisabonas līguma noteikumus. Šim pantam, kurš 
attiecas uz konkrētu problēmu risināšanu, var būt tālejošas politiskas sekas, tāpēc Eiropas 
Parlamenta līdzdalība ir absolūti nepieciešama. 

Grozījums Nr. 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
156. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai atrisinātu īpašas problēmas, 
Komisija pienācīgi pamatotos steidzamos 
gadījumos pieņem tūlītēji piemērojamus 
īstenošanas aktus saskaņā ar 162. panta 
3. punktā minēto procedūru.

2. Lai risinātu konkrētas problēmas, 
pienācīgi pamatotu, nenovēršamu un
steidzamu iemeslu dēļ Komisija pieņem 
uzreiz piemērojamus īstenošanas aktus 
saskaņā ar 162. panta 3. punktā minēto 
procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja Komisija, rīkojoties saskaņā ar 
156. pantu, ievieš atbalstu tirgus 
dalībniekiem konkrētā nozarē, ES 
finansējumu var papildināt, izmantojot 
109.c pantā paredzēto izlīdzināšanas 
fondu. Komisija, pieņemot deleģētu aktu,
nosaka, cik liela var būt šāda papildu 
finansējuma summa salīdzinājumā ar ES 
sniegto atbalstu. Dalībvalstis var noteikt, 
ka ES atbalstu drīkst saņemt tikai tie 
tirgus dalībnieki, kas veikuši iemaksas 
izlīdzināšanas fondā.
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Or. fr

Grozījums Nr. 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
156.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

156.a pants
Pasākumi, ar kuriem novērš ievērojamu 

līdzsvara trūkumu piena un piena 
produktu tirgū

1. Ja piena un piena produktu tirgū ir 
ievērojams līdzsvara trūkums, Komisija 
var nolemt piešķirt pabalstu piena 
ražotājiem, kuri brīvprātīgi samazina savu 
ražošanas apjomu vismaz par 5 %, 
salīdzinot ar tādu pašu posmu iepriekšējā 
gadā, uz laika periodu, kas ilgst vismaz 
trīs mēnešus un ir atjaunojams.
2. Kamēr nav atceltas piena kvotas, ko 
plānots darīt pēc 2015. gada, par 
ražošanas apjoma samazināšanu vai 
produktu izņemšanu no tirgus ir 
uzskatāmi šādi pasākumi, kas veikti, 
ievērojot saskaņā ar 4. punktu izvirzītos 
Komisijas nosacījumus:
a) piena bezmaksas piegāde labdarības 
organizācijām;
b) piena kvotu nodošana no vienas 
dalībvalsts otrai dalībvalstij saskaņā ar 
divpusējiem nolīgumiem;
c) piena un piena produktu tiešs eksports 
uz trešām valstīm.
3. Savienības atbalsts ir jāpiešķir, lai 
pabeigtu ietekmes novērtējumu attiecībā 
uz to, vai būtu lietderīgi ļaut dalībvalstīm 
ārpuskvotas pienu uzskaitīt kā pirmo 
nākamajā tirdzniecības gadā saražotā 
piena daudzumu.
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4. Ja šā panta 1. punkta pirmajā daļā 
minētā perioda laikā piena un piena 
produktu tirgū tiek veikti II daļas I sadaļā 
minētie intervences pasākumi, priekšroka 
dodama to uzņēmumu produktiem, kuri 
iepriekšminētā punkta attiecīgajā daļā 
noteiktajā kārtībā šo sistēmu ir ieviesuši.
5. Tā kā ir jānodrošina šā mehānisma 
efektīva un pienācīga darbība, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus 
saskaņā ar 160. pantu, lai noteiktu:
a) šā panta 1. punktā minētā pabalsta un 
nodevas summu;
b) kritērijus, pēc kuriem nosaka, vai ir 
piešķirams pabalsts;
c) īpašos šā mehānisma aktivizēšanas 
nosacījumus;
d) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
2. punktā minēto piena daudzumu, kas 
bez maksas piegādāts labdarības 
organizācijām, var atrēķināt no ražošanas 
apjoma.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst pieļaut, ka nodevas tiek uzliktas produktīviem lauksaimniekiem, kuri gatavojas tirgus 
liberalizācijai.

Grozījums Nr. 2104
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
156.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

156.a pants
Pasākumi, ar kuriem novērš ievērojamu 

līdzsvara trūkumu piena un piena 
produktu tirgū

1. Ja piena un piena produktu tirgū ir 
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ievērojams līdzsvara trūkums, Komisija 
nolemj piešķirt pabalstu piena ražotājiem, 
kuri brīvprātīgi samazina savu ražošanas 
apjomu vismaz par 5 %, salīdzinot ar tādu 
pašu posmu iepriekšējā gadā, uz laika 
periodu, kas ilgst vismaz trīs mēnešus un 
ir atjaunojams.
Piešķirot šādu pabalstu, Komisija arī 
uzliek nodevu piena ražotājiem, kuri tajā 
pašā periodā un tādā pašā apmērā 
palielina savu ražošanas apjomu.
Komisija aktivizē mehānismu, tiklīdz 
piena cena ir sasniegusi EUR 0,24 par 
litru.
2. Piena daudzumu, kas bez maksas 
piegādāts labdarības organizācijām, var 
atrēķināt no ražošanas apjoma, ievērojot 
saskaņā ar 4. punktu izvirzītos Komisijas 
nosacījumus.
3. Ja šā panta 1. punkta pirmajā daļā 
minētā perioda laikā piena un piena 
produktu tirgū tiek veikti II daļas I sadaļā 
minētie intervences pasākumi, priekšroka 
dodama to uzņēmumu produktiem, kuri 
iepriekšminētā punkta attiecīgajā daļā 
noteiktajā kārtībā šo sistēmu ir ieviesuši.
4. Tā kā ir jānodrošina šā mehānisma 
efektīva un pienācīga darbība, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus 
saskaņā ar 160. pantu, lai noteiktu:
a) šā panta 1. punktā minētā pabalsta un 
nodevas summu;
b) kritērijus, pēc kuriem nosaka, vai ir 
piešķirams pabalsts;
c) īpašos šā mehānisma aktivizēšanas 
nosacījumus;
d) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
2. punktā minēto piena daudzumu, kas 
bez maksas piegādāts labdarības 
organizācijām, var atrēķināt no ražošanas 
apjoma.

Or. de
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Pamatojums

Ir jārīkojas, lai nodrošinātu šā mehānisma aktivizēšanu, pirms tiek veiktas intervences un 
uzglabāšanas darbības.

Grozījums Nr. 2105
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
156.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

156.a pants
Pasākumi, ar kuriem novērš ievērojamu 

līdzsvara trūkumu piena un piena
produktu tirgū

1. Ja piena un piena produktu tirgū ir 
ievērojams līdzsvara trūkums, Komisija 
atbilstoši Eiropas pārtikas cenu 
uzraudzības instrumenta sniegtajiem 
norādījumiem var nolemt piešķirt 
pabalstu piena ražotājiem, kuri brīvprātīgi 
samazina savu ražošanas apjomu vismaz 
par 5 %, salīdzinot ar tādu pašu posmu 
iepriekšējā gadā, uz laika periodu, kas 
ilgst vismaz trīs mēnešus un ir 
atjaunojams. Piešķirot šādu pabalstu, 
Komisija atbilstoši Eiropas pārtikas cenu 
uzraudzības instrumenta sniegtajiem 
norādījumiem arī uzliek nodevu piena 
ražotājiem, kuri tajā pašā periodā un tādā 
pašā apmērā palielina savu ražošanas 
apjomu.
2. Piena daudzumu, kas bez maksas 
piegādāts labdarības organizācijām, var 
atrēķināt no ražošanas apjoma, ievērojot 
saskaņā ar 4. punktu izvirzītos Komisijas 
nosacījumus.
3. Ja šā panta 1. punkta pirmajā daļā 
minētā perioda laikā piena un piena 
produktu tirgū tiek veikti II daļas I sadaļā 
minētie intervences pasākumi, priekšroka 
dodama to uzņēmumu produktiem, kuri 
iepriekšminētā punkta attiecīgajā daļā 
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noteiktajā kārtībā šo sistēmu ir ieviesuši.
4. Tā kā ir jānodrošina šā mehānisma 
efektīva un pienācīga darbība, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus 
saskaņā ar 160. pantu, lai noteiktu:
a) šā panta 1. punktā minētā pabalsta un 
nodevas summu;
b) kritērijus, pēc kuriem nosaka, vai ir 
piešķirams pabalsts;
c) īpašos šā mehānisma aktivizēšanas 
nosacījumus;
d) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
2. punktā minēto piena daudzumu, kas 
bez maksas piegādāts labdarības 
organizācijām, var atrēķināt no ražošanas 
apjoma.

Or. fr

Pamatojums

Iespēja brīvprātīgi samazināt ražošanas apjomu un uzlikt nodevu ražotājiem, kuri savu 
ražošanas apjomu palielina, ir jānodrošina ne tikai tad, kad tirgū ir iestājusies krīze. Tam ir 
jābūt vienam no risinājumiem, ko jebkurā laikā var izmantot ar Eiropas pārtikas cenu 
uzraudzības instrumenta palīdzību, lai regulētu produkcijas apjomu tirgū.

Grozījums Nr. 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
156.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

156.a pants
Pasākumi, ar kuriem novērš ievērojamu 

līdzsvara trūkumu piena un piena 
produktu tirgū

1. Ja piena un piena produktu tirgū ir 
ievērojams līdzsvara trūkums, Komisija 
var nolemt piešķirt pabalstu piena 
ražotājiem, kuri brīvprātīgi samazina savu 
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ražošanas apjomu vismaz par 5 %, 
salīdzinot ar tādu pašu posmu iepriekšējā 
gadā, uz laika periodu, kas ilgst vismaz 
trīs mēnešus un ir atjaunojams. Šādu 
pabalstu Komisija piešķir ar nosacījumu, 
ka neatbilstības gadījumā pabalsts ir 
jāatmaksā ar procentiem, kas aprēķināti 
saskaņā ar attiecīgiem spēkā esošiem 
noteikumiem.
2. Piena daudzumu, kas bez maksas 
piegādāts labdarības organizācijām, var 
atrēķināt no ražošanas apjoma, ievērojot 
saskaņā ar 4. punktu izvirzītos Komisijas 
nosacījumus.
3. Ja šā panta 1. punkta pirmajā daļā 
minētā perioda laikā piena un piena 
produktu tirgū tiek veikti II daļas I sadaļā 
minētie intervences pasākumi, priekšroka 
dodama to uzņēmumu produktiem, kuri 
iepriekšminētā punkta attiecīgajā daļā 
noteiktajā kārtībā šo sistēmu ir ieviesuši.
4. Tā kā ir jānodrošina šā mehānisma 
efektīva un pienācīga darbība, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus 
saskaņā ar 160. pantu, lai noteiktu:
a) šā panta 1. punktā minētā pabalsta 
summa, kā arī neatbilstības gadījumā 
maksājamo procentu summa;
b) kritērijus, pēc kuriem nosaka, vai ir 
piešķirams pabalsts;
c) īpašos šā mehānisma aktivizēšanas 
nosacījumus;
d) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
2. punktā minēto piena daudzumu, kas 
bez maksas piegādāts labdarības 
organizācijām, var atrēķināt no ražošanas 
apjoma.

Or. es

Pamatojums

Ir ne vien jāuzliek nodeva ražotājiem, kuri palielina savu ražošanas apjomu, bet arī pabalsts 
ir jāpiešķir ar nosacījumiem un piemērojot procentus, ja netiek pildītas saistības samazināt 
ražošanas apjomu.
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Grozījums Nr. 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Regulas priekšlikums
156.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

156.a pants
Lai veiktu pasākumus, ar kuriem novērš 
ievērojamu līdzsvara trūkumu piena un 
piena produktu tirgū, var nākties 
samazināt ražošanas apjomu, 
attiecīgajiem ražotājiem saņemot 
finansiālu palīdzību no dalībvalstīm 
un/vai Eiropas Komisijas.
Dažos gadījumos var uzlikt nodevu tiem 
ražotājiem, kas savu ražošanas apjomu ir 
palielinājuši vairāk, nekā tas vajadzīgs, lai 
apmierinātu lielāku vispārējo 
pieprasījumu pēc piena un piena 
produktiem.
Šādus pasākumus nedrīkst veikt, ja 
ievērojams līdzsvara trūkums ir ārkārtēju 
un neparedzamu norišu rezultāts.

Or. en

Grozījums Nr. 2108
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
156.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

156.a pants
Lai lauksaimniecība kalnu apgabalos 
attīstītos racionāli un attiecīgajiem 
piensaimniekiem būtu nodrošināts 
pietiekami augsts dzīves līmenis, no 
2014. gada 30. aprīļa atzītas ražotāju 
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organizācijas kalnu apgabalos, ņemot 
vērā šo teritoriju specifiku, var iesniegt 
darbības programmas, kuru mērķis ir 
palielināt attiecīgo ražotāju peļņas normu. 
Savienības finansiālā palīdzība 
nepārsniedz 4,1 % no katras ražotāju 
organizācijas pārdotās produkcijas 
vērtības. Tomēr šo procentuālo daļu var 
palielināt līdz 4,6 % no pārdotās 
produkcijas vērtības, ja daļu, kura 
pārsniedz 4,1 % no pārdotās produkcijas 
vērtības, izmanto tikai tādēļ, lai novērstu 
un pārvarētu krīzi.

Or. it

Grozījums Nr. 2109
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
novērstu negodīgu komercdarbības praksi 
lauksaimniecības nozarē un visā pārtikas 
piegādes ķēdē un lai uz vietas ieviestu 
attiecīgu sabiedrisko kontroli, kas ļautu 
pārliecināties, ka tirgus dalībnieku rīcība 
ir šiem pasākumiem atbilstoša. 
Dalībvalstis iesniedz gada ziņojumu par 
šādu pasākumu piemērošanu un to 
īstenošanas rezultātiem.

Or. es

Grozījums Nr. 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
157. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paziņojamās informācijas būtību un 
veidu;

svītrots

Or. es

Pamatojums

No īstenošanas ir atkarīgs, kāda satura un veida informācija ir sniedzama — to nenosaka 
neviens no galvenā tiesību akta pamatelementiem. Tas faktiski ir tikai un vienīgi 
administratīvs lēmums, kas jāpieņem ar īstenošanas aktu sadarbībā ar komiteju, kura veic 
pārbaudi. Deleģēta akta pieņemšana nav viennozīmīgi vērtējama.

Grozījums Nr. 2111
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
157. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) sniedzamās informācijas 
apstrādāšanas kārtību un noteikumus par 
to, kāda satura un veida paziņojumi cik 
bieži un kādos termiņos ir sniedzami.

Or. de

Grozījums Nr. 2112
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
157. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) paziņojamās informācijas pārvaldības 
kārtību, kā arī noteikumus par 
paziņojumu saturu, formu, sniegšanas 
laiku un biežumu, un termiņiem;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Regulas priekšlikums
157. pants – 3. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) noteikumus par to, kāda satura un 
veida informācija ir sniedzama.

Or. es

Pamatojums

Teksts tiek saskaņots ar 157. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
158. pants – 1. daļa– aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ne vēlāk kā 2016. gada 31. decembrī,
izvērtējot 15.a pantā minēto atbalstu un 
attiecīgā gadījumā iesniedzot arī 
priekšlikumus par to, kā šādu atbalstu 
padarīt par vienu no 16. pantā minētajiem 
atbalsta veidiem;

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ierosināts, lai Komisija sagatavotu ziņojumu, novērtējot, vai šādam 
atbalstam arī turpmāk ir jābūt obligātam vai jākļūst par vienu no izvēles iespējām.

Grozījums Nr. 2115
Ramon Tremosa i Balcells
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Regulas priekšlikums
158. pants – 1. daļa– aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ne vēlāk kā 2018. gada 31. decembrī 
par tirgus attīstību truša gaļas nozarē, 
īpašu uzmanību pievēršot tam, kā šajā 
nozarē tiek piemēroti jaunie noteikumi 
(16., 112. un 156. pants), patēriņa 
tendencēm un saimniecību skaitam, 
sevišķi lauku rajonos; vajadzības 
gadījumā šo ziņojumu iesniedz ar 
attiecīgiem priekšlikumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ne vēlāk kā 2016. gada 31. decembrī, 
izvērtējot 17.a pantā minēto atbalstu un 
attiecīgā gadījumā iesniedzot arī 
priekšlikumus par to, kā šādu atbalstu 
padarīt par vienu no 16. pantā minētajiem 
atbalsta veidiem.

Or. es

Pamatojums

Novērtējums tam, cik lietderīgi būtu noteikt, ka atbalsts privātai sviesta uzglabāšanai vairs 
nav obligāts.

Grozījums Nr. 2117
Izaskun Bilbao Barandica
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Regulas priekšlikums
158. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ne vēlāk kā 2018. gada 31. decembrī, 
izvērtējot tirgus pārvaldības instrumentu 
(sevišķi ar 10. un 17.a pantu saistīto 
instrumentu) darbību un efektivitāti, kā 
arī to, vai šie instrumenti atbilst mērķim 
garantēt produktu pieejamību saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
39. pantu. Šo pētījumu Padomei un 
Eiropas Parlamentam iesniedz kopā ar 
likumdošanas priekšlikumiem, kas 
vajadzīgi, lai ieviestu ES mēroga 
stratēģiju, kura nodrošinātu ES 
iedzīvotājiem pieejamus produktus.

Or. es

Grozījums Nr. 2118
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pēc 2013. gada reizi trijos gados par 
izņēmumiem, kas saistībā ar KLP 
mērķiem attiecināti uz 144. un 145. pantā 
minētajiem nolīgumiem, lēmumiem un 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
158. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ne vēlāk kā 2015. gada 31. decembrī 
par to, kā mainījusies tirgus situācija 
liellopa un teļa gaļas, aitas gaļas un kazas 
gaļas, cūkgaļas, mājputnu gaļas un truša 
gaļas, rīsu, sausās lopbarības, jēltabakas, 
augļu un dārzeņu, kā arī olīveļļas un vīna 
nozarēs, un jo īpaši par iespēju uz šīm 
nozarēm attiecināt šīs regulas 
104.-107. pantā minētos pasākumus.

Or. es

Grozījums Nr. 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ne vēlāk kā 2013. gada 30. septembrī, 
pievienojot attiecīgus likumdošanas 
priekšlikumus, ar ko liellopa un teļa gaļas 
nozarē, īstenojot šīs regulas 67.d pantā 
minēto procedūru, tiek izveidota 
vienkāršota fakultatīvo rezervēto 
apzīmējumu shēma. Šajā ziņojumā 
jāizvērtē esošā brīvprātīgas marķēšanas 
sistēma, kā arī attiecīgie ar pavairošanu, 
ražošanu un barošanu saistītie 
apzīmējumi, kas var nodrošināt pievienoto 
vērtību liellopa un teļa gaļas nozarē.

Or. es

Pamatojums

Brīvprātīgai marķēšanai liellopa un teļa gaļas nozarē tiek piešķirta īpaša nozīme. Tādēļ 
priekšlikums atcelt brīvprātīgu marķēšanu, kas iesniegts saistībā ar Regulas (EK) 
Nr. 1760/2000 pārskatīšanu, ir jānoraida, tā vietā izvēloties fakultatīvo rezervēto apzīmējumu 
shēmu, kas veidota ar tirdzniecības standartu palīdzību.
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Grozījums Nr. 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ne vēlāk kā 2014. gada 31. decembrī 
par iespēju ieviest īpašus tirdzniecības 
noteikumus šādiem produktiem:
– cūkgaļai;
– aitas gaļai un kazas gaļai.
Šajā ziņojumā izklāsta attiecīgos 
noteikumus, kurus Komisija plāno 
ierosināt ar deleģētiem aktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 2122
Béla Glattfelder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) līdz 2018. gada 1. jūlijam par to, kā 
mainījusies tirgus situācija cukura nozarē 
un kā būtu jārīkojas, lai turpmāk vairs 
nepiemērotu pašreizējo kvotu sistēmu, un 
par nozares nākotni pēc 2020. gada, īpašu 
uzmanību pievēršot tam, ka ir jāsaglabā 
taisnīga līgumsistēma, kā arī cukura cenu 
paziņošanas sistēma, ziņojumam 
pievienojot attiecīgus priekšlikumus.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks grozījums, lai nodrošinātu konsekvenci ar attiecīgo apsvērumu (deputāta M. Dantin 
ierosinātais grozījums Nr. 43), kurā norādīts jūlija mēnesis. Jūlija termiņš būtu piemērotāks, 
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jo tas ir tuvāk kampaņas noslēgumam (kura ilgst no oktobra līdz nākamā gada septembrim) 
un nodrošina, ka Komisijai būs vairāk informācijas par tirgus situāciju, lai pamatotu 
novērtējumu.

Grozījums Nr. 2123
Robert Sturdy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) līdz 2018. gada 1. jūlijam par to, kā 
mainījusies tirgus situācija cukura nozarē 
un kā būtu jārīkojas, lai turpmāk vairs 
nepiemērotu pašreizējo kvotu sistēmu, un 
par nozares nākotni pēc 2020. gada, īpašu 
uzmanību pievēršot tam, ka ir jāsaglabā 
taisnīga līgumsistēma, kā arī cukura cenu 
paziņošanas sistēma, ziņojumam 
pievienojot attiecīgus priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 2124
Janusz Wojciechowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) līdz 2018. gada 1. jūlijam par to, kā 
mainījusies tirgus situācija cukura nozarē 
un kā būtu jārīkojas, lai turpmāk vairs 
nepiemērotu pašreizējo kvotu sistēmu, un 
par nozares nākotni pēc 2020. gada, īpašu 
uzmanību pievēršot tam, ka ir jāsaglabā 
taisnīga līgumsistēma, kā arī cukura cenu 
paziņošanas sistēma, ziņojumam 
pievienojot attiecīgus priekšlikumus.

Or. pl
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Grozījums Nr. 2125
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) līdz 2018. gada 1. jūlijam par to, kā 
mainījusies tirgus situācija cukura nozarē 
un kā būtu jārīkojas, lai turpmāk vairs 
nepiemērotu pašreizējo kvotu sistēmu, un 
par nozares nākotni pēc 2020. gada, īpašu 
uzmanību pievēršot tam, ka ir jāsaglabā 
taisnīga līgumsistēma, kā arī cukura cenu 
paziņošanas sistēma, ziņojumam 
pievienojot attiecīgus priekšlikumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 2126
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) līdz 2018. gada 1. jūlijam par to, kā 
mainījusies tirgus situācija cukura nozarē 
un kā būtu jārīkojas, lai turpmāk vairs 
nepiemērotu pašreizējo kvotu sistēmu, un 
par nozares nākotni pēc 2020. gada, īpašu 
uzmanību pievēršot tam, ka ir jāsaglabā 
taisnīga līgumsistēma, kā arī cukura cenu 
paziņošanas sistēma, ziņojumam 
pievienojot attiecīgus priekšlikumus.

Or. fr

Pamatojums

Tehnisks grozījums, lai nodrošinātu konsekvenci ar 84.b apsvērumu (referenta ierosinātais 
grozījums Nr. 43), kurā noteikts, ka ziņojums iesniedzams līdz 2018. gada jūlijam. Šis termiņš 



AM\909523LV.doc 23/89 PE494.489v01-00

LV

būtu piemērotāks par 2018. gada janvāri, jo jūlijs ir tuvāk tirdzniecības gada beigām (kas 
ilgst no oktobra līdz nākamā gada septembrim), un tad arī Komisijai būtu vairāk 
informācijas, uz kuru pamatojoties tā analizētu tirgus situāciju.

Grozījums Nr. 2127
Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) līdz 2018. gada 1. jūlijam par to, kā 
mainījusies tirgus situācija cukura nozarē 
un kā būtu jārīkojas, lai nozari vienotu, 
izvērtējot iespēju turpmāk vairs 
nepiemērot pašreizējo kvotu sistēmu un 
izvērtējot arī šādas rīcības sekas, un par 
nozares nākotni pēc 2020. gada, īpašu 
uzmanību pievēršot tam, ka ir jāsaglabā 
taisnīga līgumsistēma, kā arī cukura cenu 
paziņošanas sistēma, ziņojumam 
pievienojot attiecīgus priekšlikumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ne vēlāk kā 2018. gada 31. decembrī 
par to, kā mainījusies tirgus situācija 
cukura nozarē, jo īpaši par iespēju veikt 
104.-107. pantā minētos pasākumus pēc 
tam, kad vairs netiks piemērota ražošanas 
kvotu sistēma.

Or. es
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Grozījums Nr. 2129
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) līdz 2013. gada 31. decembrim par to, 
kā mainījusies tirgus situācija cukura 
nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 2130
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) katru gadu par lauksaimnieciskās 
ražošanas konkurētspēju un ilgtspēju, 
abus šos faktorus izvērtējot arī 
lauksaimniecības nozares un pārtikas 
piegādes ķēdes kontekstā.

Or. es

Pamatojums

Dažādās EP rezolūcijās un paziņojumos ir skaidri norādīts, ka lauksaimnieciskās ražošanas 
konkurētspēju un ilgtspēju var nodrošināt tikai tad, ja lauksaimniecības nozarē un pārtikas 
piegādes ķēdē ir izskausta negodīga tirdzniecības prakse. Būtu bezjēdzīgi kāpināt ražotāju 
jaudu, kamēr nav likvidētas ar konkurences trūkumu saistītas nepilnības un negodīga 
tirdzniecības prakse nav izskausta lauksaimniecības nozares un pārtikas piegādes ķēdes 
kontekstā.

Grozījums Nr. 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Regulas priekšlikums
158. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ne vēlāk kā 2017. gada 31. decembrī 
par piena un piena produktu tirgus 
attīstību un attiecīgā gadījumā par 
pasākumiem, kas veicami, lai pakāpeniski 
likvidētu kvotu sistēmu.

Or. es

Pamatojums

Teksts tiek saskaņots ar priekšlikumu saglabāt piena kvotu sistēmu.

Grozījums Nr. 2132
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) līdz 2013. gada 31. decembrim par to, 
kā mainījusies tirgus situācija vīna 
nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 2133
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2012. gada 31. decembrim ir jāizvērtē 
piena kvotu sistēmas ietekme un sekas, ko 
radītu stādīšanas tiesību atcelšana vīna 
nozarē, un, pamatojoties uz šo ietekmes 
novērtējumu rezultātiem, Komisija ne 
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vēlāk kā 2013. gada 30. jūnijā iesniedz 
priekšlikumu par to darbību turpmāku 
īstenošanu vai pārskatīšanu, kas vērstas 
uz kvotu un stādīšanas tiesību likvidēšanu 
piena, vīna un cukurbiešu nozarēs. 

Or. pt

Grozījums Nr. 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
158.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

158.a pants
Paziņojumi etilspirta nozarē

1. Attiecībā uz produktiem etilspirta 
nozarē dalībvalstis sniedz Komisijai šādu 
informāciju:
a) saražotais lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirts, kas izteikts tīrā spirta hektolitros 
un iedalīts pēc izmantotajiem spirta 
ieguves produktiem;
b) realizētais lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirta daudzums, kas izteikts tīrā spirta 
hektolitros un iedalīts pēc mērķnozarēm;
c) lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta 
krājumi, kas pieejami dalībvalstī 
iepriekšējā gada beigās;
d) kārtējā gada paredzamā produkcija.
Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
kārtību, kādā šī informācija sniedzama, 
norādot konkrētus ziņošanas intervālus 
un mērķnozares.
2. Pamatojoties uz 1. punktā minēto 
informāciju un jebkādu citu pieejamu 
informāciju, Komisija, pieņemot 
īstenošanas aktus, bez 323. panta 
1. punktā minētās komitejas palīdzības 
sagatavo Savienības lauksaimnieciskas 
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izcelsmes etilspirta tirgus iepriekšējā gada 
bilanci un prognozēto kārtējā gada 
bilanci.
Savienības bilance ietver arī informāciju 
par nelauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu. Precīzu šādas informācijas 
saturu un to, kā tā iegūstama, ar 
īstenošanas aktiem nosaka Komisija.
Šajā punktā „nelauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirts” ir ar KN kodiem 
2207, 2208 90 91 un 2208 90 99 apzīmēti 
produkti, kas nav iegūti no Līguma 
I pielikumā minēta konkrēta 
lauksaimniecības produkta.
3. Komisija par 2. punktā minētajām 
bilancēm informē dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 2135
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
159. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzekļus, kuri pārvietoti no rezerves krīzes 
situācijām lauksaimniecības nozarē 
saskaņā ar nosacījumiem un procedūru, 
kas minēta 14. punktā Iestāžu nolīgumā 
starp Eiropas Parlamentu, Padomi un 
Komisiju par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, 
dara pieejamus pasākumiem, uz kuriem 
attiecas šī regula, gadā vai gados, kad 
vajadzīgs papildu atbalsts, un kurus īsteno 
apstākļos, kas pārsniedz parastu tirgus 
attīstību.

Ja, ievērojot nosacījumus un kārtību, kas 
noteikta 14. punktā Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumā 
par sadarbību budžeta jautājumos un 
pareizu finanšu pārvaldību, ir pārvietoti 
līdzekļi no krīzes situācijām 
lauksaimniecības nozarē paredzētās 
rezerves, tie vienā vai vairākos gados, kad 
vajadzīgs papildu atbalsts, ir pieejami
izdevumiem saskaņā ar šīs daļas I nodaļu.

Or. en

Pamatojums

Līdzekļus no krīzes situācijām paredzētās rezerves ir jāizmanto tikai vTKO regulas 
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154.-156. pantā noteikto ārkārtas pasākumu vajadzībām.

Grozījums Nr. 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
159. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzekļus, kuri pārvietoti no rezerves krīzes 
situācijām lauksaimniecības nozarē 
saskaņā ar nosacījumiem un procedūru, 
kas minēta 14. punktā Iestāžu nolīgumā 
starp Eiropas Parlamentu, Padomi un 
Komisiju par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, 
dara pieejamus pasākumiem, uz kuriem 
attiecas šī regula, gadā vai gados, kad 
vajadzīgs papildu atbalsts, un kurus īsteno
apstākļos, kas pārsniedz parastu tirgus 
attīstību.

Ja, ievērojot nosacījumus un kārtību, kas 
noteikta 14. punktā Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumā 
par sadarbību budžeta jautājumos un 
pareizu finanšu pārvaldību, ir pārvietoti 
līdzekļi no krīzes situācijām 
lauksaimniecības nozarē paredzētās 
rezerves, tie vienā vai vairākos gados, kad 
vajadzīgs papildu atbalsts, ir pieejami
izdevumiem saskaņā ar šīs daļas I nodaļu
apstākļos, kas pārsniedz parastu tirgus 
attīstību.

Or. en

Pamatojums

Līdzekļus no krīzes situācijām paredzētās rezerves ir jāizmanto tikai vTKO regulas 
154.-156. pantā noteikto ārkārtas pasākumu vajadzībām. Šādi pasākumi nemazinās Komisijas 
spēju reaģēt uz krīzi, bet gan nodrošinās, ka līdzekļi tiek izmantoti ārkārtas pasākumiem, 
nevis tiem, kas saskaņā ar citu vTKO regulas daļu noteikumiem veicami ierastos tirgus 
pārvaldības apstākļos.

Grozījums Nr. 2137
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
159. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzekļus, kuri pārvietoti no rezerves krīzes 
situācijām lauksaimniecības nozarē 
saskaņā ar nosacījumiem un procedūru, 

Ja, ievērojot nosacījumus un kārtību, kas 
noteikta 14. punktā Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumā 
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kas minēta 14. punktā Iestāžu nolīgumā 
starp Eiropas Parlamentu, Padomi un 
Komisiju par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, 
dara pieejamus pasākumiem, uz kuriem 
attiecas šī regula, gadā vai gados, kad 
vajadzīgs papildu atbalsts, un kurus īsteno 
apstākļos, kas pārsniedz parastu tirgus 
attīstību.

par sadarbību budžeta jautājumos un 
pareizu finanšu pārvaldību, ir pārvietoti 
līdzekļi no krīzes situācijām 
lauksaimniecības nozarē paredzētās 
rezerves, tie vienā vai vairākos gados, kad 
vajadzīgs papildu atbalsts, ir pieejami
pasākumiem, uz kuriem attiecas šī regula 
un kurus īsteno apstākļos, kas pārsniedz 
parastu tirgus attīstību, vai gadījumā, ja 
7. panta otrajā daļā noteiktās 
salīdzināmās cenas liecina, ka ir būtiski 
palielinājušās ražošanas izmaksas.

Or. fr

Grozījums Nr. 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija definē nosacījumus, pēc kuriem 
tiek konstatēts, ka tirgū ir iestājusies 
„nopietna krīze” un ka tādēļ papildus 
ierastajām tirgus pārvaldības darbībām 
valsts un privātajam sektoram ir jāveic 
ārkārtas pasākumi un ir automātiski jābūt 
pieejamiem līdzekļiem no krīzes 
situācijām paredzētās rezerves.

Or. es

Grozījums Nr. 2139
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
159. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrēti, līdzekļus pārvieto izdevumiem, svītrots
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kas rodas saskaņā ar:
a) II daļas I sadaļas I nodaļu;
b) III daļas VI nodaļu un
c) šīs daļas I nodaļu.

Or. en

Pamatojums

Līdzekļus no krīzes situācijām paredzētās rezerves ir jāizmanto tikai vTKO regulas 
154.-156. pantā noteikto ārkārtas pasākumu vajadzībām.

Grozījums Nr. 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
159. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrēti, līdzekļus pārvieto izdevumiem, 
kas rodas saskaņā ar:

svītrots

a) II daļas I sadaļas I nodaļu;
b) III daļas VI nodaļu un
c) šīs daļas I nodaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
159. pants – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) III daļas VI nodaļu un svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
159. pants – 2. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) II daļas I sadaļas II nodaļas 3. un 
4. iedaļu.

Or. es

Grozījums Nr. 2143
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
159. pants – 2. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) II daļas I sadaļas II nodaļas 3. un 
4. iedaļu. 

Or. it

Grozījums Nr. 2144
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
159. pants – 2. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) II daļas I sadaļas II nodaļas 3. un 
4. iedaļu. 

Or. it

Grozījums Nr. 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Regulas priekšlikums
159. pants – 2. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) II daļas I sadaļas II nodaļas 3. iedaļu.

Or. es

Grozījums Nr. 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
159. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, pieņemot īstenošanas aktus un 
atkāpjoties no šā panta otrās daļas, var 
nolemt, ka līdzekļu pārvietojumus neveic 
konkrētiem izdevumiem, kas norādīti 
minētās daļas b) apakšpunktā, ja šādi 
izdevumi ir daļa no parastas tirgus 
pārvaldības. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Līdzekļus no krīzes situācijām paredzētās rezerves ir jāizmanto tikai vTKO regulas 
154.-156. pantā noteikto ārkārtas pasākumu vajadzībām.

Grozījums Nr. 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
159. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, pieņemot īstenošanas aktus un svītrots
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atkāpjoties no šā panta otrās daļas, var 
nolemt, ka līdzekļu pārvietojumus neveic 
konkrētiem izdevumiem, kas norādīti 
minētās daļas b) apakšpunktā, ja šādi 
izdevumi ir daļa no parastas tirgus 
pārvaldības. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 2148
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
159. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, pieņemot īstenošanas aktus un 
atkāpjoties no šā panta otrās daļas, var 
nolemt, ka līdzekļu pārvietojumus neveic
konkrētiem izdevumiem, kas norādīti
minētās daļas b) apakšpunktā, ja šādi 
izdevumi ir daļa no parastas tirgus 
pārvaldības. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Atkāpjoties no šā panta otrās daļas 
noteikumiem, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
160. pantu, nodrošinot, ka līdzekļi netiek 
pārvietoti konkrētiem izdevumiem, kas 
norādīti šā panta otrās daļas b) punktā, ja 
šādi izdevumi ir daļa no parastas tirgus 
pārvaldības.

Or. de

Grozījums Nr. 2149
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
160. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā minētā pilnvaru deleģēšanu 
Komisijai ir piešķirta uz nenoteiktu laiku
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2. Šajā regulā minētās pilnvaras Komisijai 
ir deleģētas uz piecu gadu laikposmu pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā. Ne vēlāk kā 
deviņus mēnešus pirms minētā piecu gadu
laikposma beigām Komisija sagatavo 
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ziņojumu par deleģēto pilnvaru 
īstenošanu. Pilnvaru deleģējumu 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome ne vēlāk kā trīs mēnešus 
pirms katra šāda laikposma beigām 
neiebilst pret nākamo pagarinājumu.
Šādā nolūkā Eiropas Parlaments pieņem 
lēmumu ar savu locekļu balsu vairākumu, 
bet Padome — ar kvalificētu balsu 
vairākumu.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Parlamentam ir jārīkojas apņēmīgi, apstiprinot pilnvaru deleģējumu Komisijai, jo 
nav vajadzības sākt iekšēju cīņu par savu likumdošanas prerogatīvu atgūšanu.

Grozījums Nr. 2150
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
160. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā minētā pilnvaru deleģēšanu 
Komisijai ir piešķirta uz nenoteiktu laiku
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2. Šajā regulā minētās pilnvaras Komisijai 
ir deleģētas uz piecu gadu laikposmu pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā.

Ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms 
minētā piecu gadu laikposma beigām 
Komisija sagatavo ziņojumu par deleģēto 
pilnvaru īstenošanu. Pilnvaru deleģējumu 
automātiski pagarina par tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pirms katra šāda laikposma 
beigām neiebilst pret nākamo 
pagarinājumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
162. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 
4. punkta trešo daļu.

Or. es

Pamatojums

Šis precizējums sniedz dalībvalstīm lielāku juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr turpina piemērot šādus 
Regulas (ES) Nr. [COM(2010)799]
noteikumus:

Tomēr turpina piemērot šādus 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 noteikumus:

Or. es

Grozījums Nr. 2153
Albert Deß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr turpina piemērot šādus 
Regulas (ES) Nr. [COM(2010)799]
noteikumus:

Tomēr turpina piemērot šādus 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 noteikumus:
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Or. en

Grozījums Nr. 2154
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr turpina piemērot šādus 
Regulas (ES) Nr. [COM(2010)799]
noteikumus:

Tomēr turpina piemērot šādus 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 noteikumus:

Or. fr

Grozījums Nr. 2155
Janusz Wojciechowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr turpina piemērot šādus 
Regulas (ES) Nr. [COM(2010)799]
noteikumus:

Tomēr turpina piemērot šādus 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 noteikumus:

Or. pl

Grozījums Nr. 2156
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz cukura nozari — II daļas 
I sadaļu, 248., 260.–262. pantu un 
III pielikuma II daļu līdz 
2014./2015. cukura tirdzniecības gada 

a) attiecībā uz cukura nozari — visus 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 noteikumus 
un visus ar to saistītos īstenošanas 
noteikumus līdz 2014./2015. cukura 
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beigām 2015. gada 30. septembrī; tirdzniecības gada beigām 2015. gada 
30. septembrī; no 2014. gada 1. janvāra 
vairs nepiemēro Regulas (EK) 
Nr. 1234/2007 51. pantu;

Or. fr

Grozījums Nr. 2157
Albert Deß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz cukura nozari — II daļas 
I sadaļu, 248., 260.–262. pantu un 
III pielikuma II daļu līdz 
2014./2015. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2015. gada 30. septembrī;

a) attiecībā uz cukura nozari — visus 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 noteikumus 
un visus ar to saistītos īstenošanas 
noteikumus līdz 2014./2015. cukura 
tirdzniecības gada beigām 2015. gada 
30. septembrī;

Or. en

Grozījums Nr. 2158
Janusz Wojciechowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz cukura nozari — II daļas 
I sadaļu, 248., 260.–262. pantu un 
III pielikuma II daļu līdz 
2014./2015. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2015. gada 30. septembrī;

a) attiecībā uz cukura nozari — visus 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 noteikumus 
un visus ar to saistītos īstenošanas 
noteikumus līdz 2014./2015. cukura 
tirdzniecības gada beigām 2015. gada 
30. septembrī;

Or. pl
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Grozījums Nr. 2159
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz cukura nozari — II daļas 
I sadaļu, 248., 260.–262. pantu un 
III pielikuma II daļu līdz 
2014./2015. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2015. gada 30. septembrī;

a) attiecībā uz cukura nozari — II daļas 
I sadaļu, 248., 260.–262. pantu un 
III pielikuma II daļu līdz 
2016./2017. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2017. gada 30. septembrī;

Or. en

Pamatojums

Par diviem gadiem ilgāka kvotu sistēmas piemērošana ļauj nozarei vieglāk pielāgoties 
pārmaiņām. Ir jāveicina konkurence cukura nozarē, tādēļ šo divu gadu pagarinājumu 
nevajadzētu pārsniegt.

Grozījums Nr. 2160
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz cukura nozari — II daļas 
I sadaļu, 248., 260.–262. pantu un 
III pielikuma II daļu līdz 
2014./2015. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2015. gada 30. septembrī;

a) attiecībā uz cukura nozari — II daļas 
I sadaļu, 248., 260.–262. pantu un 
III pielikuma II daļu līdz 
2016./2017. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2017. gada 30. septembrī;

Or. en

Pamatojums

Par diviem gadiem ilgāka kvotu sistēmas piemērošana ļauj nozarei vieglāk pielāgoties 
pārmaiņām. Ir jāveicina konkurence cukura nozarē, tādēļ šo divu gadu pagarinājumu 
nevajadzētu pārsniegt.
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Grozījums Nr. 2161
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz cukura nozari — II daļas 
I sadaļu, 248., 260.–262. pantu un 
III pielikuma II daļu līdz 
2014./2015. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2015. gada 30. septembrī;

a) attiecībā uz cukura nozari, ja Eiropas 
Komisija ir veikusi ietekmes novērtējumu, 
ņemot vērā situāciju pasaulē gan 
cukurniedru, gan cukurbiešu tirgū —
II daļas I sadaļu, 248., 260.–262. pantu un 
III pielikuma II daļu līdz 
2014./2015. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2015. gada 30. septembrī vai līdz 
2020. gada beigām, ja tas nepieciešams 
ārkārtas gadījumos, par ko liecina 
ietekmes novērtējums, vienlaikus arī 
atceļot cukurniedrēm noteiktos importa 
tarifus;

Or. en

Grozījums Nr. 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikumus, kas saistīti ar piena 
ražošanas ierobežojumu sistēmu un 
izklāstīti II daļas I sadaļas III nodaļā, līdz 
2015. gada 31. martam;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Pašreizējā piena kvotu sistēma ir jāsaglabā, nepieļaujot iespēju palielināt kopējo piena 
ražošanas apjomu Eiropas Savienībā.
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Grozījums Nr. 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikumus, kas saistīti ar piena 
ražošanas ierobežojumu sistēmu un 
izklāstīti II daļas I sadaļas III nodaļā, līdz 
2015. gada 31. martam;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šī daļa ir jāsvītro, lai tekstu saskaņotu ar priekšlikumu saglabāt piena kvotu sistēmu.

Grozījums Nr. 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
163. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz vīna nozari: svītrots
i) minētās regulas 82.–87. pantu attiecībā 
uz 82. panta 2. punktā minētajām 
platībām, kuras vēl nav izartas, un 
attiecībā uz 83. panta 1. punktā 
minētajām platībām, kuras nav 
legalizētas, līdz brīdim, kad šīs platības 
tiek izartas vai legalizētas,
ii) stādīšanas tiesību pārejas režīmu, kas 
noteikts II daļas I sadaļas III nodaļas 
V iedaļas II apakšiedaļā, līdz 2015. gada 
31. decembrim vai — ciktāl tas vajadzīgs, 
lai piešķirtu spēku lēmumam, ko 
dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar 
89. panta 5. punktu, — līdz 2018. gada 
31. decembrim;
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Or. es

Pamatojums

Ir jāsaglabā pašreizējā vīnogulāju stādīšanas tiesību sistēma un kopējā ES maksimālā 
ražošanas apjoma ierobežojums.

Grozījums Nr. 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
163. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) stādīšanas tiesību pārejas režīmu, kas 
noteikts II daļas I sadaļas III nodaļas 
V iedaļas II apakšiedaļā, līdz 2015. gada 
31. decembrim vai — ciktāl tas vajadzīgs, 
lai piešķirtu spēku lēmumam, ko 
dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar 
89. panta 5. punktu, — līdz 2018. gada 
31. decembrim;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
163. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) stādīšanas tiesību pārejas režīmu, kas 
noteikts II daļas I sadaļas III nodaļas 
V iedaļas II apakšiedaļā, līdz 2015. gada 
31. decembrim vai — ciktāl tas vajadzīgs, 
lai piešķirtu spēku lēmumam, ko 
dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar 
89. panta 5. punktu, — līdz 2018. gada 
31. decembrim;

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Pašreizējo stādīšanas tiesību sistēmu vīna nozarē ir jāturpina piemērot ne tikai tādēļ, lai 
pildītu prasību saglabāt Eiropas vīna produktu daudzveidību, prestižu un kvalitāti — tas 
jādara ekonomisku, sociālu un ar vidi saistītu iemeslu dēļ, vēsturiskā mantojuma 
saglabāšanas nolūkā un ņemot vērā reģionālo plānošanas politiku, kas tiek īstenota lauku 
rajonos ar vīna darīšanas tradīcijām.

Grozījums Nr. 2167
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
163. pants – 1. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) minētās regulas 293. panta pirmo un 
otro daļu līdz 2013./2014. cukura 
tirdzniecības gada beigām;

e) minētās regulas 182. panta 3. punkta 
pirmo un otro daļu līdz 2013./2014. cukura 
tirdzniecības gada beigām;

Or. fr

Grozījums Nr. 2168
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
163. pants – 1. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) minētās regulas 293. panta pirmo un 
otro daļu līdz 2013./2014. cukura 
tirdzniecības gada beigām;

e) minētās regulas 182. panta 3. punkta 
pirmo un otro daļu līdz 2018./2019. cukura 
tirdzniecības gada beigām;

Or. fr

Grozījums Nr. 2169
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
165. pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taču 7., 16. un 101. pantu un 
III pielikumu attiecībā uz cukura nozari 
piemēro tikai pēc 2014./2015. cukura 
tirdzniecības gada beigām 2015. gada 
1. oktobrī.

Taču attiecībā uz cukura nozari: 

a) šīs regulas 7., 16. un 17.a pantu un 
III pielikumu piemēro tikai no 2015. gada 
1. oktobra, kad sākas 
2015./2016. tirdzniecības gads;
b) šīs regulas 106.–108. pantu, 
113.b pantu un II daļas II sadaļas 
III nodaļas 3.a iedaļu attiecībā uz cukura 
nozari piemēro tikai pēc 2020. gada 
1. oktobra, kad beidzies 
2019./2020. tirdzniecības gads, neskarot 
158. panta bb) punkta noteikumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 2170
Janusz Wojciechowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taču 7., 16. un 101. pantu un III pielikumu 
attiecībā uz cukura nozari piemēro tikai 
pēc 2014./2015. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2015. gada 1. oktobrī.

Taču attiecībā uz labības nozari:

a) šīs regulas 7., 16. un 17.a pantu un 
III pielikumu piemēro tikai no 2015. gada 
1. oktobra, kad sākas 
2015./2016. tirdzniecības gads;
b) šīs regulas 106.–108. pantu, 
113.b pantu un II daļas II sadaļas 
III nodaļas 3.a iedaļu attiecībā uz cukura 
nozari piemēro tikai pēc 2020. gada
1. oktobra, kad beidzies 
2019./2020. cukura tirdzniecības gads, 
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neskarot 158. panta bb) punkta 
noteikumus.

Or. pl

Grozījums Nr. 2171
Béla Glattfelder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taču 7., 16. un 101. pantu un III pielikumu 
attiecībā uz cukura nozari piemēro tikai 
pēc 2014./2015. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2015. gada 1. oktobrī.

Taču 7., 16. un 17.a pantu un III pielikumu 
attiecībā uz cukura nozari piemēro tikai 
no 2015. gada 1. oktobra, kad sākas 
2015./2016. tirdzniecības gads.
Šīs regulas 106.–108. pantu, 113.b pantu 
un II daļas II sadaļas III nodaļas 
3.a iedaļu attiecībā uz cukura nozari 
piemēro tikai pēc 2020. gada 1. oktobra, 
kad beidzies 2019./2020. cukura 
tirdzniecības gads, neskarot 158. panta 
bb) punkta noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai novērstu situāciju, kad uz vienu tirdzniecības gadu attiecas divi 
tiesiskie regulējumi, un lai nodrošinātu juridisko skaidrību un tirgus stabilitāti. Tajā precīzi 
norādīts, kuri horizontālie noteikumi piemērojami konkrētā periodā, šai nolūkā atsaucoties uz 
dažādiem regulas pantiem laikposmam pēc 2015. un pēc 2020. gada.

Grozījums Nr. 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taču 7., 16. un 101. pantu un Taču 101. pantu attiecībā uz cukura nozari 
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III pielikumu attiecībā uz cukura nozari 
piemēro tikai pēc 2014./2015. cukura 
tirdzniecības gada beigām 2015. gada
1. oktobrī.

piemēro tikai pēc 2020. gada 1. oktobra, 
kad beidzies 2019./2020. cukura 
tirdzniecības gads.

Or. es

Pamatojums

Šīs regulas 101. pants būtu jāpiemēro tikai pēc tam, kad vairs netiks piemērota cukura kvotu 
sistēma, t. i., kad būs beidzies 2019./2020. tirdzniecības gads.

Grozījums Nr. 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taču 7., 16. un 101. pantu un III pielikumu 
attiecībā uz cukura nozari piemēro tikai 
pēc 2014./2015. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2015. gada 1. oktobrī.

Taču 7., 16. un 101. pantu un III pielikumu 
attiecībā uz cukura nozari piemēro vismaz 
līdz 2020. gada 1. oktobrim, kad beidzas 
2019./2020. cukura tirdzniecības gads.

Or. de

Grozījums Nr. 2174
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taču 7., 16. un 101. pantu un III pielikumu 
attiecībā uz cukura nozari piemēro tikai 
pēc 2014./2015. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2015. gada 1. oktobrī.

Taču 7., 16. un 101. pantu un III pielikumu 
attiecībā uz cukura nozari piemēro tikai 
pēc 2017. gada 1. oktobra, kad beidzies 
2016./2017. cukura tirdzniecības gads.

Or. en
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Pamatojums

Par diviem gadiem ilgāka kvotu sistēmas piemērošana ļauj nozarei vieglāk pielāgoties 
pārmaiņām. Ir jāveicina konkurence cukura nozarē, tādēļ šo divu gadu pagarinājumu 
nevajadzētu pārsniegt.

Grozījums Nr. 2175
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taču 7., 16. un 101. pantu un III pielikumu 
attiecībā uz cukura nozari piemēro tikai 
pēc 2014./2015. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2015. gada 1. oktobrī.

Taču 7., 16. un 101. pantu un III pielikumu 
attiecībā uz cukura nozari piemēro tikai 
pēc 2017. gada 1. oktobra, kad beidzies 
2016./2017. cukura tirdzniecības gads.

Or. en

Pamatojums

Par diviem gadiem ilgāka kvotu sistēmas piemērošana ļauj nozarei vieglāk pielāgoties 
pārmaiņām. Ir jāveicina konkurence cukura nozarē, tādēļ šo divu gadu pagarinājumu 
nevajadzētu pārsniegt.

Grozījums Nr. 2176
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taču 7., 16. un 101. pantu un 
III pielikumu attiecībā uz cukura nozari
piemēro tikai pēc 2014./2015. cukura 
tirdzniecības gada beigām 2015. gada 
1. oktobrī.

Taču 7. un 16. pantu piemēro tikai pēc 
2015. gada 1. oktobra, kad beidzies 
2014./2015. cukura tirdzniecības gads.

Or. fr
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Pamatojums

Grozījums ierosināts, ņemot vērā spēkā esošos noteikumus, kas cukura nozarei piemērojami 
līdz 2015. gada 30. septembrim, un vienotās TKO regulas galvenos elementus, tostarp 
salīdzināmās cenas un privātai uzglabāšanai paredzēto atbalstu, kas jāturpina piemērot līdz 
2020. gadam.

Grozījums Nr. 2177
Janusz Wojciechowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taču 7., 16. un 101. pantu un 
III pielikumu attiecībā uz cukura nozari
piemēro tikai pēc 2014./2015. cukura 
tirdzniecības gada beigām 2015. gada 
1. oktobrī.

Taču 7. un 16. pantu piemēro tikai pēc 
2015. gada 1. oktobra, kad beidzies 
2014./2015. cukura tirdzniecības gads.

Or. pl

Grozījums Nr. 2178
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – produktu veids (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ex 1204 99 15 Kaņepju sēklas: – sējai

Or. fr

Grozījums Nr. 2179
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – produktu veids (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

0714201
Batātes, svaigas, veselas, lietošanai 
pārtikā

Or. it

Grozījums Nr. 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
I pielikums – XXI daļa – produktu veids (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jēlspirts, kam spirta tilpumkoncentrācija 
ir mazāka par 96 % un kas saglabājis tā 
ražošanā izmantotajām pamata izejvielām 
raksturīgās organoleptiskās īpašības, 
uzskatāms par etilspirtu 1. punkta nozīmē, 
ja vien attiecīgais jēlspirts pēc turpmākas 
apstrādes tiek pārdots vai izmantots kā 
etilspirts 1. punkta nozīmē.

Or. de

Grozījums Nr. 2181
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
II pielikums – Ia daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia daļa. Sīki izstrādāti noteikumi par 
cukura vai izoglikozes kvotu nodošanu 
saskaņā ar 101.k pantu
I.
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Šajā pielikumā:
a) „uzņēmumu apvienošana” ir divu vai 
vairāku uzņēmumu apvienošana vienā 
uzņēmumā;
b) „uzņēmuma nodošana citam 
īpašniekam” ir situācija, kurā vienam vai 
vairākiem uzņēmumiem nodod tāda 
uzņēmuma aktīvus, kam ir kvotas, vai tie 
tos pārņem;
c) „fabrikas nodošana citam īpašniekam” 
ir tehniska objekta īpašumtiesību 
nodošana, tajā skaitā visu attiecīgā 
produkta ražošanai vajadzīgo iekārtu 
īpašumtiesību nodošana, vienam vai 
vairākiem uzņēmumiem, kas beidzas ar tā 
uzņēmuma daļēju vai pilnīgu 
pārņemšanu, kurš nodod savas 
īpašumtiesības;
d) „fabrikas iznomāšana” ir līgums par 
tehniska objekta nomu, tostarp visu 
cukura ražošanai vajadzīgo iekārtu nomu, 
lai tas varētu darboties, līgumu slēdzot 
vismaz uz trim tirdzniecības gadiem pēc 
kārtas, kuru puses apņemas nepārtraukt 
pirms trešā tirdzniecības gada beigām, ar 
uzņēmumu, kas veic uzņēmējdarbību tajā 
pašā dalībvalstī kā attiecīgā fabrika, ja 
pēc nomas līguma stāšanās spēkā 
uzņēmumu, kurš nomā fabriku, var 
uzskatīt par uzņēmumu, kas nodarbojas 
vienīgi ar cukura ražošanu.
II.
1. Ja tiek apvienoti cukura ražošanas 
uzņēmumi vai cukurfabrikas tiek nodotas 
citam īpašniekam, kvotas pielāgo šādi:
a) cukura ražošanas uzņēmumu 
apvienošanas gadījumā uzņēmumam, 
kurš izveidots pēc apvienošanas, 
dalībvalsts piešķir kvotu, kas vienāda ar to 
kvotu summu, kura pirms apvienošanas 
bija piešķirta attiecīgajiem cukura 
ražošanas uzņēmumiem;
b) ja cukura ražošanas uzņēmums tiek 
nodots citam īpašniekam, attiecīgā 
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uzņēmuma kvotu cukura ražošanai 
dalībvalsts piešķir pārņēmējam 
uzņēmumam vai, ja ir vairāki pārņēmēji 
uzņēmumi, piešķir to proporcionāli 
cukura ražošanas apjomam, ko katrs no 
tiem pārņem;
c) ja cukurfabrika tiek nodota citam 
īpašniekam, dalībvalsts samazina kvotu 
uzņēmumam, kurš nodod īpašumtiesības 
uz fabriku, un par samazināto daļu 
palielina kvotu vienam vai vairākiem 
cukura ražošanas uzņēmumiem, kas pērk 
attiecīgo fabriku, proporcionāli cukura 
ražošanas apjomam, ko katrs no tiem 
pārņem.
2. Ja cukura ražošanas uzņēmums tiek 
slēgts citu, nevis 1. punktā minēto iemeslu 
dēļ, daļu no kvotām, kas saistītas ar šādu 
uzņēmuma slēgšanu, dalībvalsts var 
piešķirt vienam vai vairākiem cukura 
ražošanas uzņēmumiem.
3. Ja tiek iznomāta fabrika, kas pieder 
cukura ražošanas uzņēmumam, 
dalībvalsts var samazināt kvotu 
uzņēmumam, kurš iznomā fabriku, un 
samazināto daļu piešķirt cukura 
ražošanai uzņēmumam, kas šo fabriku 
nomā.
Ja I iedaļas d) punktā minētajos trīs 
tirdzniecības gados noma tiek pārtraukta, 
dalībvalsts ar atpakaļejošu spēku atceļ 
saskaņā ar šā punkta pirmo daļu veikto 
kvotas pielāgošanu no dienas, kurā noma 
stājusies spēkā. Tomēr, ja noma tiek 
pārtraukta nepārvaramu iemeslu dēļ, 
dalībvalstij nav pienākuma atcelt 
pielāgojumu.
4. Ja cukura ražošanas uzņēmums vairs 
nespēj saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem pildīt savas saistības pret 
attiecīgajiem cukurbiešu vai cukurniedru 
audzētājiem un ja minēto stāvokli 
apstiprina attiecīgās dalībvalsts 
kompetentās iestādes, daļu no 
attiecīgajām kvotām dalībvalsts uz vienu 
vai vairākiem tirdzniecības gadiem var 
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piešķirt vienam vai vairākiem cukura 
ražošanas uzņēmumiem proporcionāli 
ražošanas apjomam, ko katrs no tiem 
pārņēmis.
III.
Ja tiek apvienoti vai citam īpašniekam 
nodoti izoglikozes ražošanas uzņēmumi 
vai citam īpašniekam tiek nodota 
izoglikozes ražošanas fabrika, attiecīgās 
kvotas izoglikozes ražošanai dalībvalsts 
var piešķirt vienam vai vairākiem citiem 
uzņēmumiem neatkarīgi no tā, vai tiem ir 
ražošanas kvotas vai nav.
IV.
Pasākumi, kas veikti saskaņā ar II un 
III iedaļu, var stāties spēkā tikai tad, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:
a) ir ņemtas vērā visu iesaistīto pušu 
intereses;
b) attiecīgā dalībvalsts uzskata, ka 
konkrētie pasākumi var uzlabot 
cukurbiešu, cukurniedru un cukura 
ražošanas nozaru struktūru;
c) pasākumi attiecas uz uzņēmumiem, kas 
veic uzņēmējdarbību tajā pašā teritorijā, 
kurai ir noteikta kvota IIIB pielikumā.
V.
Ja apvienošana vai nodošana citam 
īpašniekam notiek laikposmā no 
1. oktobra līdz nākamā gada 30. aprīlim, 
II un III iedaļā minētie pasākumi stājas 
spēkā kārtējā tirdzniecības gadā.
Ja apvienošana vai nodošana citam 
īpašniekam notiek laikposmā no 1. maija 
līdz tā paša gada 30. septembrim, II un 
III iedaļā minētie pasākumi stājas spēkā 
nākamajā tirdzniecības gadā.
VI.
Ja tiek piemēroti II un III iedaļas 
noteikumi, par pielāgotajām kvotām 
dalībvalstis informē Komisiju ne vēlāk kā 
15 dienu laikā pēc V iedaļā minēto 
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laikposmu beigām.

Or. pl

Grozījums Nr. 2182
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
II pielikums – Ia daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia daļa. Definīcijas, kas attiecas uz 
cukura nozari
„Pilnas slodzes rafinēšanas uzņēmums” ir 
ražotne,
a) kas nodarbojas tikai ar importēta 
niedru jēlcukura rafinēšanu un
b) kas attiecībā uz cukuru neveic citas 
darbības, tās apvienojot ar importēta 
niedru jēlcukura rafinēšanu.
Par pilnas slodzes rafinēšanas uzņēmumu 
ir uzskatāma arī ražotne, kas 
2004./2005. tirdzniecības gadā rafinējusi 
vismaz 15 000 tonnu importēta niedru 
jēlcukura.

Or. en

Grozījums Nr. 2183
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „Pieauguši liellopi” ir liellopi, kuri ir 
vismaz 8 mēnešus veci.

2. „Pieauguši liellopi” ir liellopi, kuri ir 
vismaz 12 mēnešus veci.

Or. en
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Grozījums Nr. 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „Pieauguši liellopi” ir liellopi, kuri ir 
vismaz 8 mēnešus veci.

2. „Pieauguši liellopi” ir liellopi, kuri ir 
vismaz 12 mēnešus veci.

Or. pl

Pamatojums

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny.
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

Grozījums Nr. 2185
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „Pieauguši liellopi” ir liellopi, kuri ir 
vismaz 8 mēnešus veci.

2. „Pieauguši liellopi” ir liellopi, kuri ir 
vismaz 12 mēnešus veci.

Or. lt

Grozījums Nr. 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Regulas priekšlikums
II pielikums – VIII daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „Medus” ir dabiska salda viela, ko Apis 
mellifera sugas bites ražo no augu nektāra 
vai no augu dzīvo daļu sekrēta, vai 
sūcējinsektu izdalījumiem uz augu 
dzīvajām daļām, kurus bites vāc, pārveido, 
papildinot ar savām īpašām vielām, 
nogulsnē, dehidrē, uzglabā un atstāj medus 
šūnās nobriest un nogatavoties.

1. „Medus” ir dabiska salda viela, ko Apis 
mellifera sugas bites ražo no augu nektāra 
vai no augu dzīvo daļu sekrēta, vai 
sūcējinsektu izdalījumiem uz augu 
dzīvajām daļām, kurus bites vāc, pārveido, 
papildinot ar savām īpašām vielām, 
nogulsnē, dehidrē, uzglabā un atstāj medus 
šūnās nobriest un nogatavoties. Medus 
pamata sastāvdaļas ir dažādi cukuri, 
galvenokārt fruktoze un glikoze, kā arī 
citas vielas, piemēram, organiskās skābes, 
enzīmi un medus vākšanas procesā 
iegūtas cietās daļiņas, tostarp 
ziedputekšņi, kaut gan neviena no šīm 
vielām un daļiņām nav uzskatāma par 
medus sastāvdaļu.

Or. es

Grozījums Nr. 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
II pielikums – VIII daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „Medus” ir dabiska salda viela, ko Apis 
mellifera sugas bites ražo no augu nektāra 
vai no augu dzīvo daļu sekrēta, vai 
sūcējinsektu izdalījumiem uz augu 
dzīvajām daļām, kurus bites vāc, pārveido, 
papildinot ar savām īpašām vielām, 
nogulsnē, dehidrē, uzglabā un atstāj medus 
šūnās nobriest un nogatavoties.

1. „Medus” ir dabiska salda viela, ko Apis 
mellifera sugas bites ražo no augu nektāra 
vai no augu dzīvo daļu sekrēta, vai 
sūcējinsektu izdalījumiem uz augu 
dzīvajām daļām, kurus bites vāc, pārveido, 
papildinot ar savām īpašām vielām, 
nogulsnē, dehidrē, uzglabā un atstāj medus 
šūnās nobriest un nogatavoties. Medus 
pamata sastāvdaļas ir dažādi cukuri, 
galvenokārt fruktoze un glikoze, kā arī 
citas vielas, piemēram, organiskās skābes, 
enzīmi un medus vākšanas procesā 
iegūtas cietās daļiņas, tostarp 
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ziedputekšņi, kaut gan neviena no šīm 
vielām un daļiņām nav uzskatāma par 
medus sastāvdaļu.

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu, kurš attiecas uz medus definīciju, tiek precizēts produkta apraksts. Ir 
jānorāda konkrētas medus pamata sastāvdaļas.

Grozījums Nr. 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
II pielikums – VIII daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „Biškopības produkti” ir medus, bišu 
vasks, peru pieniņš, propoliss vai
ziedputekšņi.

2. „Biškopības produkti” ir medus, bišu 
vasks, peru pieniņš, propoliss un
ziedputekšņi.

„Bišu vasks” ir no Apis mellifera sugas 
darba bišu vaska dziedzeru sekrēta veidota 
dabiska taukviela, ko tās izmanto medus 
šūnu veidošanai.
„Peru pieniņš” ir dabiska viela, ko Apis 
mellifera sugas darba bites izdala no 
rīkles apakšējā daļā un apakšžoklī 
esošajiem dziedzeriem un kas ir paredzēta 
kūniņu un bišu mātes barošanai, un citas 
vielas tai nedrīkst būt pievienotas.
„Propoliss” ir viela, ko Apis mellifera 
sugas darba bites ievāc no dažiem augiem 
un pēc tam pārveido, to sajaucot ar pašu 
(galvenokārt vaska un siekalu dziedzeru) 
sekrētiem, lai izmantotu kā saistvielu.
„Ziedputekšņi” ir blīva, lodei līdzīgas 
formas viela, ko iegūst Apis mellifera 
sugas darba bites, ar nektāra, siekalu 
sekrēta un trešā kāju pāra mehāniskas 
darbības palīdzību salipinot ziedu vīrišķās 
gametas, kas ievākta un pārveidota 
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ziedputekšņu nastiņās, lai to nogādātu un 
pēc tam uzglabātu stropā, un citas vielas 
tai nedrīkst būt pievienotas.
„Medus šūnās uzglabāti ziedputekšņi jeb 
bišu maize” ir ziedputekšņu nastiņas, ko 
bites izkaisījušas pa medus šūnām, kur 
ziedputekšņi enzīmu un mikroorganismu 
iedarbības rezultātā ir dabiski pārveidoti; 
šie ziedputekšņi var būt pārsegti ar medu.

Or. es

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi definēt biškopības produktus.

Grozījums Nr. 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
II pielikums – VIII daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „Biškopības produkti” ir medus, bišu 
vasks, peru pieniņš, propoliss vai
ziedputekšņi.

2. „Biškopības produkti” ir medus, bišu 
vasks, peru pieniņš, propoliss un
ziedputekšņi.

Or. es

Grozījums Nr. 2190
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
II pielikums – VIII daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Biškopības produktu definīcijas ir 
jānosaka ES līmenī.
– Peru pieniņš
Dabiska viela, ko Apis mellifera sugas 
darba bites izdala no rīkles apakšējā daļā 
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un apakšžoklī esošajiem dziedzeriem. 
Galvenokārt tiek izmantots kūniņu un 
bišu mātes barošanai; tas ir svaigs, 
dabisks un neapstrādāts produkts. Tas var 
būt filtrēts (bet ne ultrafiltrēts), 
nepievienojot citas vielas.
– Ziedputekšņi
Apis mellifera sugas darba bišu ievāktie 
ziedputekšņi, ko tās ar medus un/vai 
nektāra un pašu sekrēta palīdzību 
salipinājušas trešā kāju pāra mehāniskas 
darbības rezultātā. Saimes olbaltumvielu 
avots; tas ir dabisks produkts bez 
piedevām, kas tiek novākts pie ieejas 
stropā.
– Bišu maize
Ziedputekšņu nastiņas, ko bites 
izkaisījušas pa medus šūnām, kur 
ziedputekšņi enzīmu un mikroorganismu 
iedarbības rezultātā ir dabiski pārveidoti. 
Darba bites to izmanto kūniņu barošanai. 
Tai nedrīkst būt piejauktas citas vielas, 
tikai vasks no medus šūnām.
– Bišu vasks
Tikai no Apis mellifera sugas darba bišu 
vaska dziedzeru sekrēta veidota viela, ko 
bites izmanto medus šūnu veidošanai.
– Propoliss
Pilnīgi dabiski augu izcelsmes sveķi, ko 
Apis mellifera sugas darba bites ievāc no 
dažiem augiem un sajauc ar pašu 
(galvenokārt vaska un siekalu dziedzeru) 
sekrētiem, lai izmantotu saimes 
aizsardzībai.
– Bišu inde
Bites indes dziedzera sekrēts, ko bites 
izmanto, lai aizsargātu saimi no 
uzbrucējiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
II pielikums – VIII daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Biškopības produktu definīcijas
– Peru pieniņš
Dabiska viela, ko Apis mellifera sugas 
darba bites izdala no rīkles apakšējā daļā 
un apakšžoklī esošajiem dziedzeriem. 
Galvenokārt tiek izmantota kūniņu un 
bišu mātes barošanai; tas ir svaigs, 
dabisks un neapstrādāts produkts. Tas var 
būt filtrēts (bet ne ultrafiltrēts), 
nepievienojot citas vielas.
– Ziedputekšņi
Apis mellifera sugas darba bišu ievāktie 
ziedputekšņi, ko tās ar medus un/vai 
nektāra un pašu sekrēta palīdzību 
salipinājušas trešā kāju pāra mehāniskas 
darbības rezultātā. Saimes olbaltumvielu 
avots; tas ir dabisks produkts bez 
piedevām, kas tiek novākts pie ieejas 
stropā.
– Bišu maize
Ziedputekšņu nastiņas, ko bites 
izkaisījušas pa medus šūnām, kur 
ziedputekšņi enzīmu un mikroorganismu 
iedarbības rezultātā ir dabiski pārveidoti. 
Darba bites to izmanto kūniņu barošanai. 
Tai nedrīkst būt piejauktas citas vielas, 
tikai vasks no medus šūnām.
– Bišu vasks
Tikai no Apis mellifera sugas darba bišu 
vaska dziedzeru sekrēta veidota viela, ko 
bites izmanto medus šūnu veidošanai.
– Propoliss
Pilnīgi dabiski augu izcelsmes sveķi, ko 
Apis mellifera sugas darba bites ievāc no 
dažiem augiem un sajauc ar pašu 
(galvenokārt vaska un siekalu dziedzeru) 
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sekrētiem, lai izmantotu saimes 
aizsardzībai.
– Bišu inde
Bites indes dziedzera sekrēts, ko bites 
izmanto, lai aizsargātu saimi no 
uzbrucējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
II pielikums – VIII daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Biškopības produktu definīcijas
– Peru pieniņš
Dabiska viela, ko Apis mellifera sugas 
darba bites izdala no rīkles apakšējā daļā 
un apakšžoklī esošajiem dziedzeriem. 
Galvenokārt tiek izmantota kūniņu un 
bišu mātes barošanai; tas ir svaigs, 
dabisks un neapstrādāts produkts. Tas var 
būt filtrēts (bet ne ultrafiltrēts), 
nepievienojot citas vielas.
– Ziedputekšņi
Apis mellifera sugas darba bišu ievāktie 
ziedputekšņi, ko tās ar medus un/vai 
nektāra un pašu sekrēta palīdzību 
salipinājušas trešā kāju pāra mehāniskas 
darbības rezultātā. Saimes olbaltumvielu
avots; tas ir dabisks produkts bez 
piedevām, kas tiek novākts pie ieejas 
stropā.
– Bišu maize
Ziedputekšņu nastiņas, ko bites 
izkaisījušas pa medus šūnām, kur 
ziedputekšņi enzīmu un mikroorganismu 
iedarbības rezultātā ir dabiski pārveidoti. 
Darba bites to izmanto kūniņu barošanai. 
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Tai nedrīkst būt piejauktas citas vielas, 
tikai vasks no medus šūnām.
– Bišu vasks
Tikai no Apis mellifera sugas darba bišu 
vaska dziedzeru sekrēta veidota viela, ko 
bites izmanto medus šūnu veidošanai.
– Propoliss
Pilnīgi dabiski augu izcelsmes sveķi, ko 
Apis mellifera sugas darba bites ievāc no 
dažiem augiem un sajauc ar pašu 
(galvenokārt vaska un siekalu dziedzeru) 
sekrētiem, lai izmantotu saimes 
aizsardzībai.
– Bišu inde
Bites indes dziedzera sekrēts, ko bites 
izmanto, lai aizsargātu saimi no 
uzbrucējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
II pielikums – VIII daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „Bišu vasks” ir no Apis mellifera 
sugas darba bišu vaska dziedzeru sekrēta 
veidota dabiska taukviela, ko tās izmanto 
medus šūnu veidošanai.

Or. es

Grozījums Nr. 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
II pielikums – VIII daļa – 2.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b „Peru pieniņš” ir dabiska viela, ko 
Apis mellifera sugas darba bites izdala no 
rīkles apakšējā daļā un apakšžoklī 
esošajiem dziedzeriem un kas ir paredzēta 
kūniņu un bišu mātes barošanai, un citas 
vielas tai nedrīkst būt pievienotas.

Or. es

Grozījums Nr. 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
II pielikums – VIII daļa – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c „Propoliss” ir viela, ko Apis mellifera 
sugas darba bites ievāc no dažiem augiem 
un pēc tam pārveido, to sajaucot ar pašu 
(galvenokārt vaska un siekalu dziedzeru) 
sekrētiem, lai izmantotu kā saistvielu.

Or. es

Grozījums Nr. 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
II pielikums – VIII daļa – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d „Ziedputekšņi” ir blīva, lodei līdzīgas 
formas viela, ko iegūst Apis mellifera 
sugas darba bites, ar nektāra, siekalu 
sekrēta un trešā kāju pāra mehāniskas 
darbības palīdzību salipinot ziedu vīrišķās 
gametas, kas ievākta un pārveidota 
ziedputekšņu nastiņās, lai to nogādātu un 
pēc tam uzglabātu stropā, un citas vielas 
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tai nedrīkst būt pievienotas.

Or. es

Grozījums Nr. 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
II pielikums – VIII daļa – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.e „Medus šūnās uzglabāti ziedputekšņi 
jeb bišu maize” ir ziedputekšņu nastiņas, 
ko bites izkaisījušas pa medus šūnām, kur 
ziedputekšņi enzīmu un mikroorganismu 
iedarbības rezultātā ir dabiski pārveidoti; 
šie ziedputekšņi var būt pārsegti ar medu.

Or. es

Grozījums Nr. 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
IIIa pielikums (jauns)

IIIA PIELIKUMS

REGULAS 20.A PANTĀ MINĒTĀ SAVIENĪBAS SKALA LIEMEŅU KLASIFIKĀCIJAI

A. Savienības skala pieaugušu liellopu liemeņu klasifikācijai

I. Definīcijas

Piemēro šādas definīcijas.

1. „Liemenis” ir vesels nokauta dzīvnieka ķermenis, kas nodots pēc atasiņošanas, iekšējo 
orgānu izņemšanas un ādas novilkšanas.

2. „Pusliemenis” ir produkts, kas iegūts, 1. punktā minēto liemeni simetriski sadalot pa 
kakla, krūšu, jostas un krustu skriemeļu centru un pa sēžas kaula un kaunuma kaula 
simfīzes centru.

II. Kategorijas
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Liemeņus iedala šādās kategorijās.

A — tādu nekastrētu vīriešu kārtas jaunu liellopu liemeņi, kas vēl nav sasnieguši divu gadu 
vecumu
B — citi nekastrētu vīriešu kārtas liellopu liemeņi
C — kastrētu vīriešu kārtas liellopu liemeņi
D — atnesušos sieviešu kārtas liellopu liemeņi
E — citi sieviešu kārtas liellopu liemeņi

III. Klasifikācija

Liemeņus klasificē, secīgi novērtējot turpmāk minētos aspektus.

1. Uzbūve, kas definēta šādi.

Liemeņu profilu, jo īpaši tā galveno daļu (gurnu, muguras un pleca daļas), attīstība

Uzbūves klase Apraksts
S 
Izcila

Visi profili izteikti izliekti; īpaši labi attīstīta muskulatūra (dubultās 
muskulatūras dzīvnieku liemeņa veids)

E 
Teicama

Visi profili izliekti līdz izcili izliekti; īpaši labi attīstīta muskulatūra

U 
Ļoti laba

Profili visumā izliekti; ļoti labi attīstīta muskulatūra

R 
Laba

Profili visumā taisni; labi attīstīta muskulatūra

O 
Vidēja

Profili taisni līdz ieliekti; vidēji attīstīta muskulatūra

P 
Vāja

Visi profili ieliekti līdz ļoti ieliekti; vāji attīstīta muskulatūra

2. Tauku slānis, kas definēts šādi.

Tauku daudzums liemeņa ārpusē un krūšu dobumā

Tauku slāņa 
klase

Apraksts

1 
niecīgs

Tauku slāņa nav vai tas ir niecīgs

2 
neliels

Tauku slānis neliels, gandrīz visur redzama muskulatūra

3 
vidējs

Tauku slānis klāj gandrīz visu muskulatūru, izņemot gurnu un plecu 
daļu, krūšu dobumā neliels tauku noslāņojums

4
izteikts

Tauku slānis klāj muskulatūru, bet gurnu un plecu daļā tā vēl daļēji 
redzama, krūšu dobumā dažās vietās izteikts tauku noslāņojums
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5 
ļoti izteikts

Tauku slānis klāj visu liemeni; krūšu dobumā biezi tauku 
noslāņojumi

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

B. Savienības skala cūku liemeņu klasifikācijai

I. Definīcija

„Liemenis” ir nokautas cūkas ķermenis, atasiņots, bez iekšējiem orgāniem, vesels vai 
pārdalīts pa liemeņa viduslīniju.

II. Klasifikācija

Liemeņus klasificē atbilstīgi lēstajam muskuļaudu daudzumam un iedala šādās klasēs.

Klase Muskuļaudu daudzums procentos no liemeņa svara
S 60 vai vairāk (*)
E 55 vai vairāk
U 50 vai vairāk, bet mazāk par 55
R 45 vai vairāk, bet mazāk par 50
O 40 vai vairāk, bet mazāk par 45
P mazāk par 40
(*) [Dalībvalstis savā teritorijā nokautas cūkas var iedalīt atsevišķā klasē „muskuļaudu 
saturs 60 % vai vairāk”, ko apzīmē ar burtu S.]

C. Savienības skala aitu liemeņu klasifikācijai

I. Definīcija

Termini „liemenis” un „pusliemenis” atbilst A.I punktā iekļautajām definīcijām.

II. Kategorijas

Liemeņus iedala šādās kategorijās.

A — tādu aitu liemeņi, kas vēl nav sasniegušas 12 mēnešu vecumu
B — citu aitu liemeņi

III. Klasifikācija

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

2. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz jēriem, kuru liemeņa svars ir mazāks par 13 kg, 
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Komisija ar īstenošanas aktiem, kas pieņemti, nepiemērojot 162. panta 2. un 3. punktā 
minēto procedūru, var atļaut dalībvalstīm izmantot šādus klasifikācijas kritērijus:

a) liemeņa svars,
b) gaļas krāsa,
c) tauku slānis.

Or. en

Grozījums Nr. 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Regulas priekšlikums
IIIa pielikums (jauns)

IIIA PIELIKUMS 

REGULAS 101.H PANTĀ MINĒTĀS VALSTU UN REĢIONU KVOTAS CUKURA, 
IZOGLIKOZES UN INULĪNA SĪRUPA RAŽOŠANAI  

(tonnās)

Dalībvalsts vai reģions 
(1)

Cukurs 
(2)

Izoglikoze 
(3)

Inulīna 
sīrups 

(4)
Beļģija 676 235,0 114 580,2 0
Bulgārija 0 89 198,0
Čehija 372 459,3
Dānija 372 383,0
Vācija 2 898 255,7 56 638,2
Īrija 0
Grieķija 158 702,0 0
Spānija 498 480,2 53 810,2
Francija (Eiropas daļa) 3 004 811,15 0
Francijas aizjūras departamenti 432 220,05
Itālija 508 379,0 32 492,5
Latvija 0
Lietuva 90 252,0
Ungārija 105 420,0 220 265,8
Nīderlande 804 888,0 0 0
Austrija 351 027,4
Polija 1 405 608,1 42 861,4
Portugāle (kontinentālā daļa) 100 000,0 12 500,0
Azoru salu autonomais apgabals 9953,0
Rumānija 104 688,8 0
Slovēnija 0
Slovākija 112 319,5 68 094,5
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Somija 80 999,0 0
Zviedrija 293 186,0
Apvienotā Karaliste 1 056 474,0 0

KOPĀ 13 336 741,2 690 440,8 0

Or. pt

Grozījums Nr. 2200
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
IIIa pielikums (jauns)

IIIA PIELIKUMS

REGULAS 101.H PANTĀ MINĒTĀS VALSTU UN REĢIONU KVOTAS CUKURA, 
IZOGLIKOZES UN INULĪNA SĪRUPA RAŽOŠANAI

(tonnās)

Dalībvalsts vai reģions 2014/2015 2015/2016
cukurs izoglikoze inulīna 

sīrups
cukurs izoglikoze inulīna 

sīrups
Beļģija 676 235,0 114 580,2 0 676 235,0 120 309,2 0
Bulgārija 0 89 198,0 0 93 657,9
Čehija 372 459,3 372 459,3
Dānija 372 383,0 372 383,0
Vācija 2 898 255,7 56 638,2 2 898 255,7 59 470,1
Īrija 0 0
Grieķija 158 702,0 0 158 702,0 0
Spānija 498 480,2 53 810,2 498 480,2 56 500,7
Francija (Eiropas daļa) 3 004 811,15 0 3 004 811,15 0
Francijas aizjūras 
departamenti

432 220,05 432 220,05

Itālija 508 379,0 32 492,5 508 379,0 34 117,1
Latvija 0 0
Lietuva 90 252,0 90 252,0
Ungārija 105 420,0 220 265,8 105 420,0 231 279,1
Nīderlande 804 888,0 0 0 804 888,0 0 0
Austrija 351 027,4 351 027,4
Polija 1 405 608,1 42 861,4 1 405 608,1 45 004,5
Portugāle (kontinentālā 
daļa)

0 12 500,0 0 13 125

Azoru salu autonomais 
apgabals

9953,0 9953,0

Rumānija 104 688,8 0 104 688,8 0
Slovēnija 0 0
Slovākija 112 319,5 68 094,5 112 319,5 71 499,2
Somija 80 999,0 0 80 999,0
Zviedrija 293 186,0 293 186,0
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Apvienotā Karaliste 1 056 474,0 0 1 056 474,0
Kopā 13 336 741,2 690 440,8 0 13 336 741,2 724 962,8 0

Dalībvalsts vai reģions 2016/2017 2017/2018
cukurs izoglikoze inulīna 

sīrups
cukurs izoglikoze inulīna 

sīrups
Beļģija 676 235,0 126 324,7 0 676 235,0 132 640,9 0
Bulgārija 0 98 340,8 0 103 257,8
Čehija 372 459,3 372 459,3
Dānija 372 383,0 372 383,0
Vācija 2 898 255,7 62 443,6 2 898 255,7 65 565,8
Īrija 0 0
Grieķija 158 702,0 0 158 702,0 0
Spānija 498 480,2 59 325,7 498 480,2 62 292,0
Francija (Eiropas daļa) 3 004 811,15 0 3 004 811,15 0
Francijas aizjūras 
departamenti

432 220,05 432 220,05

Itālija 508 379,0 35 823,0 508 379,0 37 614,1
Latvija 0 0
Lietuva 90 252,0 90 252,0
Ungārija 105 420,0 242 843,0 105 420,0 254 985,2
Nīderlande 804 888,0 0 0 804 888,0 0 0
Austrija 351 027,4 351 027,4
Polija 1 405 608,1 47 254,7 1 405 608,1 49 617,4
Portugāle (kontinentālā 
daļa)

0 13 781,25 0 14 470,3

Azoru salu autonomais 
apgabals

9953,0 9953,0

Rumānija 104 688,8 0 104 688,8 0
Slovēnija 0 0
Slovākija 112 319,5 75 074,2 112 319,5 78 827,9
Somija 80 999,0 80 999,0
Zviedrija 293 186,0 293 186,0
Apvienotā Karaliste 1 056 474,0 1 056 474,0
Kopā 13 336 741,2 761 211,0 0 13 336 741,2 799 271,5 0

Dalībvalsts vai reģions 2018/2019 2019/2020
cukurs izoglikoze inulīna 

sīrups
cukurs izoglikoze inulīna 

sīrups
Beļģija 676 235,0 139 272,9 0 676 235,0 146 236,6 0
Bulgārija 0 108 420,7 0 113 841,8
Čehija 372 459,3 372 459,3
Dānija 372 383,0 372 383,0
Vācija 2 898 255,7 68 844,1 2 898 255,7 72 286,3
Īrija 0 0
Grieķija 158 702,0 0 158 702,0 0
Spānija 498 480,2 65 406,6 498 480,2 68 677,0
Francija (Eiropas daļa) 3 004 811,15 0 3 004 811,15 0
Francijas aizjūras 
departamenti

432 220,05 432 220,05

Itālija 508 379,0 39 494,8 508 379,0 41 469,6
Latvija 0 0
Lietuva 90 252,0 90 252,0
Ungārija 105 420,0 267 734,5 105 420,0 281 121,2
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Nīderlande 804 888,0 0 0 804 888,0 0 0
Austrija 351 027,4 351 027,4
Polija 1 405 608,1 52 098,3 1 405 608,1 54 703,2
Portugāle (kontinentālā 
daļa)

0 15 193,8 0 15 953,5

Azoru salu autonomais 
apgabals

9953,0 9953,0

Rumānija 104 688,8 0 104 688,8 0
Slovēnija 0 0
Slovākija 112 319,5 82 769,3 112 319,5 86 907,8
Somija 80 999,0 80 999,0
Zviedrija 293 186,0 293 186,0
Apvienotā Karaliste 1 056 474,0 1 056 474,0
Kopā 13 336 741,2 839 235,1 0 13 336 741,2 881 196,9 0

Or. en

Pamatojums

Tiek prognozēts, ka tad, ja nebūs ražošanas kvotu, pārtikas pārstrādes uzņēmumi izoglikozi 
izmantos aptuveni 50 % apmērā no kopējā izmantoto saldinātājvielu apjoma. Ja kvotu 
sistēma tiek atcelta no 2019./2020. tirdzniecības gada, ir pamats nodrošināt tirgum kvotu 
pakāpeniskas likvidācijas procesu. Lai nepieļautu nopietnus tirgus darbības traucējumus un 
nepietiekamu apgādi un lai sekmētu tirgus spēju vieglāk pielāgoties pārmaiņām, izoglikozes 
kvotas laikposmā no 2014./2015. līdz 2019./2020. tirdzniecības gadam katru gadu ir 
jāpalielina par 5 %.

Grozījums Nr. 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
IVa pielikums (jauns)

IVA PIELIKUMS

REGULAS 20.R PANTĀ MINĒTĀS VALSTU KVOTAS

Valstu kvotas  (daudzums tonnās 12 mēnešu laikposmā katrai dalībvalstij)

Dalībvalsts 
2014/2015 –
2019/2020

BE 3 602 114,910
BG 1 049 517,616
CZ 2 935 144,857
DK 4 847 909,473
DE 30 318 928,750
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EE 692 926,094
IE 5 784 422,236
EL 879 614,757
ES 9 049 426,514
FR 26 371 231,277
IT 11 288 542,866
CY 155 658,792
LV 781 132,698
LT 1 827 638,981
LU 292 754,310
HU 2 133 404,521
MT 52 205,729
NL 12 050 492,655
A 2 992 728,488

PL 10 055 797,056
PT 2 088 904,546
RO 3 277 196,478

SLO 618 173,380
SK 1 115 756,221
FI 2 619 044,220
S 3 594 029,658

UK 15 896 704,566

Or. es

Pamatojums

Šo pielikumu iekļauj, lai tekstu saskaņotu ar grozījumiem, kuru mērķis ir saglabāt piena 
kvotas. Spānijas valsts kvota ir pielāgota atbilstoši iekšzemes patēriņa pieprasījumam.

Grozījums Nr. 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
IVa pielikums (jauns)

IVA PIELIKUMS

VALSTU PIENA KVOTAS
(tonnās)



PE494.489v01-00 70/89 AM\909523LV.doc

LV

Dalībvalsts 2014/2015 – 2019/2020
BE 3 602 114,910
BG 1 049 517,616
CZ 2 935 144,857
DK 4 847 909,473
DE 30 318 928,750
EE 692 926,094
IE 5 784 422,236
EL 879 614,757
ES 9 049 426,514
FR 26 371 231,277
IT 11 288 542,866
CY 155 658,792
LV 781 132,698
LT 1 827 638,981
LU 292 754,310
HU 2 133 404,521
MT 52 205,729
NL 12 050 492,655
A 2 992 728,488

PL 10 055 797,056
PT 2 088 904,546
RO 3 277 196,478

SLO 618 173,380
SK 1 115 756,221
FI 2 619 044,220
S 3 594 029,658

UK 15 896 704,566

Or. es

Pamatojums

Tiek ierosināts piena kvotas saglabāt līdz 2019./2020. tirdzniecības gadam. Tādēļ ir jāiekļauj 
šis pielikums, kurā norādītas valstu kvotas.

Grozījums Nr. 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
IVa pielikums (jauns)

IVA PIELIKUMS
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VALSTU KVOTAS (DAUDZUMS TONNĀS DIVPADSMIT MĒNEŠU LAIKPOSMĀ 
KATRAI DALĪBVALSTIJ)

Dalībvalsts
Beļģija 3 602 114,910
Bulgārija 1 049 517,616
Čehija 2 935 144,857
Dānija 4 847 909,473
Vācija 30 318 928,750
Igaunija 692 926,049
Īrija 5 784 422,236
Grieķija 879 614,757
Spānija 6 557 555,445
Francija 26 371 231,277
Itālija 11 288 542,866
Kipra 155 658,792
Latvija 781 132,698
Lietuva 1 827 638,981
Luksemburga 292 754,310
Ungārija 2 133 404,521
Malta 52 205,729
Nīderlande 12 050 492,655
Austrija 2 992 728,488
Polija 10 055 797,056
Portugāle 2 088 904,546
Rumānija 3 277 196,478
Slovēnija 618 173,380
Slovākija 1 115 756,221
Somija 2 619 044.220
Zviedrija 3 594 029,658
Apvienotā Karaliste 15 896 704,566

Or. pt

Grozījums Nr. 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
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Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Regulas priekšlikums
VI pielikums – I daļa – I sadaļa – 2. rindkopa – B punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B) Z kategorija: liellopi, kas vecāki par 
8 mēnešiem, bet jaunāki par 12 mēnešiem,

B) Z kategorija: liellopi, kas nav jaunāki 
par 8 mēnešiem un nav vecāki par 
12 mēnešiem,

Or. it

Grozījums Nr. 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
VI pielikums – II daļa – 1. punkts – 2. rindkopa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai nu veicot, vai neveicot VII pielikuma 
I daļas B iedaļā minētos procesus, faktiskā 
spirta tilpumkoncentrācija nav mazāka par 
8,5 %, ja vīns iegūts tikai no vīnogām, 
kuras ievāktas vīnogu audzēšanas A un 
B zonā, kas minētas šā pielikuma 
papildinājumā, un nav mazāka par 9 %, 
ja tās ievāktas citās vīnogu audzēšanas 
zonās;

a) vai nu veicot, vai neveicot VII pielikuma 
I daļas B iedaļā minētos procesus, faktiskā 
spirta tilpumkoncentrācija nav mazāka par 
4,5 %;

Or. en

Pamatojums

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified — alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market.
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Grozījums Nr. 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
VI pielikums – II daļa – 1. punkts – 2. rindkopa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atkāpjoties no citādi piemērojamās 
minimālās faktiskās spirta 
tilpumkoncentrācijas, gadījumos, kad 
vīnam ir aizsargāts cilmes vietas 
nosaukums vai aizsargāta ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāde, vai nu veicot, vai 
neveicot VII pielikuma I daļas B iedaļā 
norādītos procesus, faktiskā spirta 
tilpumkoncentrācija nav mazāka par 
4,5 %;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
VI pielikums – II daļa – 1. punkts – 4. rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no b) apakšpunkta, „Tokaji 
eszencia” un „Tokajská esencia” ir 
uzskatāmi par vīnu.

Atkāpjoties no a) punkta, „Tokaji 
eszencia” un „Tokajská esencia” ir 
uzskatāmi par vīnu.

Or. en

Grozījums Nr. 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
VI pielikums – II daļa – 1. punkts – 6.a rindkopa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Vīns ar samazinātu spirta saturu” ir vīns 
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1. punkta definīcijas nozīmē, kurā spirta 
saturs ir samazināts ar tehnoloģiskiem 
paņēmieniem, ko atļauts izmantot saskaņā 
ar 60. panta 4. punktu, un kura spirta 
tilpumkoncentrācija nav mazāka par 
0,5 %.
„Bezalkoholiskais vīns” ir vīns 1. punkta 
definīcijas nozīmē, kurā spirta saturs ar 
tehnoloģiskiem paņēmieniem, ko atļauts 
izmantot saskaņā ar 60. panta 4. punktu, 
ir samazināts līdz tilpumkoncentrācijai, 
kura mazāka par 0,5 %.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu attiecīgā tirgus attīstību, ir jāievieš jaunas kategorijas vīnam, kura ražošanā ir 
izmantotas tehnoloģijas, kas ļauj samazināt spirta saturu — vīns ar samazinātu spirta saturu 
un bezalkoholiskais vīns. Nosakot šīs kategorijas, vīnus, kuru ražošanā šādas tehnoloģijas ir 
izmantotas, varēs tirgot kā vīnus ar samazinātu spirta saturu vai bezalkoholiskos vīnus un būs 
mazāk neskaidrību un plašāka izvēle patērētājiem, turklāt tiks atbalstīta jaunrade un 
izaugsme šajā pamatnozarē.

Grozījums Nr. 2209
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
VI pielikums – II daļa – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) „Crémant” ir tāds kvalitatīvs 
dzirkstošais baltvīns vai sārtvīns ar 
aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai 
trešās valsts ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi, kuru ražo, ievērojot šādus 
nosacījumus:
a) vīnogas tiek ievāktas ar rokām;
b) vīns izgatavots no misas, kas iegūta, 
sapresējot veselas vai no ķekariem 
atdalītas vīnogas. Iegūtās misas daudzums 
nav lielāks par 100 litriem uz katriem 
150 kg vīnogu;
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c) pieļaujamais sēra dioksīda saturs 
nepārsniedz 150 mg/l;
d) cukura saturs nepārsniedz 50 g/l;
e) vīnu padara dzirkstošu, otrreiz to 
alkoholiski fermentējot pudelē;
f) vīns izturēts uz nogulsnēm tajā pašā 
uzņēmumā bez pārtraukuma vismaz 
deviņus mēnešus no dienas, kad iegūts 
cuvée;
g) vīns atdalīts no nogulsnēm, izmantojot 
sasaldēšanas metodi.
Apzīmējumu „Crémant” norāda uz 
kvalitatīvo dzirkstošo vīnu etiķetēm kopā 
ar ģeogrāfiskās vienības nosaukumu, ar 
ko nosaka attiecīgā aizsargāta cilmes 
vietas nosaukuma vai trešās valsts 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
norobežoto apgabalu.
Ne pirmās daļas a) punktu, ne otro daļu 
nepiemēro ražotājiem, kuru preču zīmēs ir 
iekļauts vārds „crémant”, ja tās 
reģistrētas līdz 1986. gada 1. martam.

Or. fr

Pamatojums

Definīcijas ir būtiska informācija, un tās ir jānosaka pamata tiesību aktā.

Grozījums Nr. 2210
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
VI pielikums – III daļa – 2. punkts – a apakšpunkts – xiva daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xiva) biezpiens,

Or. en
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Grozījums Nr. 2211
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
VI pielikums – III daļa – 2. punkts – a apakšpunkts – xivb daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xivb) skābais krējums,

Or. en

Grozījums Nr. 2212
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
VI pielikums – III daļa – 2. punkts – a apakšpunkts – xivc daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xivc) rjaženka (īpaša Latvijas produkta 
nosaukums),

Or. en

Grozījums Nr. 2213
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
VI pielikums – III daļa – 2. punkts – a apakšpunkts – xivd daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xivd) rūgušpiens (īpaša Latvijas produkta 
nosaukums).

Or. en

Grozījums Nr. 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Regulas priekšlikums
VI pielikums – V daļa –II sadaļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Mājputnu gaļa tiek tirgota:
– svaiga vai
– saldēta, vai
– ātri sasaldēta.

Or. es

Pamatojums

Ir jāiekļauj norāde uz to, tieši kādā veidā mājputnu gaļa tiek tirgota (kā tas pašlaik ir noteikts 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikumā). Šis ir viens no patērētāju visvairāk 
pieprasītajiem elementiem.

Grozījums Nr. 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
VIa pielikums (jauns)– Va daļa (jauna)

Parlamenta ierosinātais teksts

VIA PIELIKUMS

Va. daļa. Gallus gallus sugas vistu olas

I. Darbības joma

(1) Šo pielikuma daļu piemēro tādu olu tirdzniecībai Kopienā, kas ražotas Kopienā, 
importētas no trešām valstīm vai paredzētas eksportam ārpus Kopienas.

(2) Dalībvalstis šīs daļas prasības, izņemot III iedaļas 3. punktu, var nepiemērot olām, ko 
ražotājs tieši pārdod galapatērētājam:

a) ražotnē vai

b) attiecīgās dalībvalsts ražošanas reģionā vietējā atklātā tirgū vai mājās.

Ja tiek piešķirts šāds atbrīvojums, ražotājs var izvēlēties, vai to piemērot vai ne. Ja 
atbrīvojums tiek piemērots, nedrīkst izmantot nekādus kvalitātes vai svara kritērijus.
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Katra dalībvalsts saskaņā ar saviem tiesību aktiem var definēt jēdzienus „vietējais atklātais 
tirgus”, „pārdošana mājās” un „ražošanas reģions”.

II. Šķirošana pēc kvalitātes un svara

(1) Pēc kvalitātes olas tiek iedalītas šādi.

– A šķira jeb „svaigas” olas
– B šķira

(2) A šķiras olas šķirojamas arī pēc svara. Tomēr pārtikas vai nepārtikas rūpniecības 
uzņēmumiem piegādātās olas nav jāšķiro pēc svara.

(3) B šķiras olas tiek piegādātas tikai pārtikas un nepārtikas rūpniecības uzņēmumiem.

III. Olu marķēšana

(1) A šķiras olas marķē ar ražotāja kodu.

B šķiras olas marķē ar ražotāja kodu un/vai ar kādu citu norādi.

Dalībvalsts B šķiras olām šo prasību var nepiemērot, ja šādas olas tiek tirgotas tikai 
attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

(2) Olas atbilstīgi 1. punktam tiek marķētas ražotnē vai pirmajā iepakošanas centrā, kuram 
olas piegādātas.

(3) Olas, ko ražotājs pārdevis galapatērētājam attiecīgās dalībvalsts ražošanas reģiona 
vietējā atklātajā tirgū, tiek marķētas atbilstīgi 1. punktam.

Tomēr dalībvalstis šo prasību var nepiemērot ražotājiem, kuriem nav vairāk par 
50 dējējvistām, ja pārdošanas vietā ir norādīts ražotāja nosaukums un adrese.

IV. Olu imports

(1) Komisija ar īstenošanas aktiem, kas pieņemti, nepiemērojot 162. panta 2. un 3. punktu, 
un pēc attiecīgo valstu pieprasījuma izvērtē tirdzniecības standartus, kurus olām piemēro to 
eksportētājas trešās valstis. Šo izvērtējumu attiecina uz tirdzniecības un marķēšanas 
noteikumiem, turēšanas veidiem un kontroli, kā arī īstenošanu. Ja Komisija konstatē, ka 
piemērotie noteikumi pienācīgi garantē atbilstību Kopienas tiesību aktiem, no attiecīgajām 
valstīm importētās olas tiek marķētas ar pazīšanas numuru, kas līdzvērtīgs ražotāja kodam.

(2) Vajadzības gadījumā Komisija ar īstenošanas aktiem, kas pieņemti, nepiemērojot 
162. panta 2. un 3. punktu, iesaistās sarunās ar attiecīgajām trešām valstīm, lai noteiktu, kā 
tās varētu garantēt 1. punktā minēto atbilstību, un slēdz attiecīgus nolīgumus.

(3) Ja netiek pienācīgi garantēta noteikumu atbilstība, no attiecīgās trešās valsts importētas 
olas apzīmē ar kodu, kas ļauj noteikt izcelsmes valsti, un norādi, ka turēšanas veids „nav 
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precizēts”.

Or. fr

Grozījums Nr. 2216
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
VI pielikums – VI daļa – tabula – A iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Tauku grupa Tirdzniecības nosaukums Produktu kategorijas

Definīcijas Kategorijas papildu apraksts ar tauku satura 
norādi masas procentos

A. Piena tauki 1. Sviests Produkts, kura piena tauku saturs nav mazāks par 
80 %, bet nepārsniedz 90 %, maksimālais ūdens 
saturs ir 16 % un maksimālais piena beztauku 
sausnas saturs ir 2 %.

Produkti, kuri ir blīva, veidojama 
emulsija un galvenokārt pieder pie 
emulsiju veida „ūdens eļļā”, ir iegūti 
tikai no piena un/vai konkrētiem piena 
produktiem un kuros tauki ir galvenā 
vērtības sastāvdaļa. 

2. Sviests, kas satur trīs 
ceturtdaļas tauku (*)

Produkts, kura piena tauku saturs nav mazāks 
par 60 %, bet nepārsniedz 62 %.

Tomēr var pievienot citas šo produktu 
ražošanai vajadzīgas vielas, ja tās 
neizmanto, lai pilnīgi vai daļēji 
aizvietotu jebkuru piena sastāvdaļu.

3. Sviests, kas satur pusi tauku 
(**)

Produkts, kura piena tauku saturs nav mazāks 
par 39 %, bet nepārsniedz 41 %.

4. Piena tauku pasta X % Produkts ar šādu piena tauku saturu:
- mazāks par 39 %,

- lielāks par 41 %, bet mazāks par 
60 %,
- lielāks par 62 %, bet mazāks par 
80 %

Grozījums

Tauku grupa Tirdzniecības nosaukums Produktu kategorijas

Definīcijas Kategorijas papildu apraksts ar tauku satura 
norādi masas procentos

A. Piena tauki 1. Sviests Produkts, kura piena tauku saturs nav mazāks par 
80 %, bet nepārsniedz 90 %, maksimālais ūdens 
saturs ir 16 % un maksimālais piena beztauku 
sausnas saturs ir 2 %.

Produkti, kuri ir blīva, veidojama 
emulsija un galvenokārt pieder pie 
emulsiju veida „ūdens eļļā”, ir iegūti 
tikai no piena un/vai konkrētiem piena 
produktiem un kuros tauki ir galvenā 
vērtības sastāvdaļa. Tomēr var pievienot 
citas šo produktu ražošanai vajadzīgas 
vielas, ja tās neizmanto, lai pilnīgi vai 
daļēji aizvietotu jebkuru piena 
sastāvdaļu.

2. Sviests, kas satur X % tauku Produkts, kura piena tauku saturs nav mazāks 
par 39 %, bet nepārsniedz 80 %.



PE494.489v01-00 80/89 AM\909523LV.doc

LV

3. Piena tauku pasta X % Produkts, kura piena tauku saturs nav mazāks 
par 39 %.

Or. en

Pamatojums

Jāiekļauj tabulā, kas atrodama aiz VI pielikuma VI daļas sestās rindkopas b) punkta.

Grozījums Nr. 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
VIa pielikums (jauns)

VIA PIELIKUMS

REFERENCES TAUKU SATURS

Dalībvalsts References tauku saturs (g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CZ 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LT 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
A 40,30

PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
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SLO 41,30
SK 37,10
FI 43,40
S 43,40

UK 39,70

Or. es

Pamatojums

Šis pielikums, kurā norādīts references tauku saturs, ir jāiekļauj, lai tekstu saskaņotu ar 
priekšlikumu saglabāt piena kvotu sistēmu.

Grozījums Nr. 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
VIa pielikums (jauns)

VIA PIELIKUMS

REGULAS 105.F PANTĀ MINĒTAIS REFERENCES TAUKU SATURS

Dalībvalsts g/kg
Beļģija 36,91
Bulgārija 39,10
Čehija 42,10
Dānija 43,68
Vācija 40,11
Igaunija 43,10
Grieķija 36,10
Spānija 36,37
Francija 39,48
Īrija 35,81
Itālija 36,88
Kipra 34,60
Latvija 40,70
Lietuva 39,90
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Luksemburga 39,17
Ungārija 38,50
Nīderlande 42,36
Austrija 40,30
Polija 39,00
Portugāle 37,30
Rumānija 38,50
Slovēnija 41,30
Slovākija 37,10
Somija 43,40
Zviedrija 43,40
Apvienotā Karaliste 39,70

Or. pt

Grozījums Nr. 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
VII pielikums – I daļa – B iedaļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) svaigām vīnogām, rūgstošai vīnogu 
misai vai rūgstošam jaunvīnam pievienojot 
saharozi, koncentrētu vīnogu misu vai 
rektificētu koncentrētu vīnogu misu;

a) svaigām vīnogām, rūgstošai vīnogu 
misai vai rūgstošam jaunvīnam pievienojot 
koncentrētu vīnogu misu vai rektificētu 
koncentrētu vīnogu misu;

Or. pt

Grozījums Nr. 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
VII pielikums – I daļa – B iedaļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vīnogu misai pievienojot saharozi,
koncentrētu vīnogu misu vai rektificētu 
koncentrētu vīnogu misu vai to daļēji 

b) vīnogu misai pievienojot koncentrētu 
vīnogu misu vai rektificētu koncentrētu 
vīnogu misu vai to daļēji koncentrējot, 
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koncentrējot, tostarp izmantojot apgrieztās 
osmozes metodi;

tostarp izmantojot apgrieztās osmozes 
metodi;

Or. pt

Grozījums Nr. 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
VII pielikums – I daļa – B iedaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saharozes pievienošanu, kas paredzēta 
1. punkta a) un b) apakšpunktā, drīkst 
veikt, tikai pievienojot sauso cukuru, un 
tikai šādās zonās:

svītrots

a) vīnogu audzēšanas A zonā;
b) vīnogu audzēšanas B zonā;
c) vīnogu audzēšanas C zonā, izņemot 
vīna dārzus Itālijā, Grieķijā, Spānijā, 
Portugālē, Kiprā un vīna dārzus 
Francijas departamentos, kuri ir šādu 
apelācijas tiesu jurisdikcijā:
– Aix-en-Provence,
– Nîmes,
– Montpellier,
– Toulouse,
– Agen,
– Pau,
– Bordeaux,
– Bastia.
Tomēr izņēmuma kārtā iepriekš minētajos 
Francijas departamentos valsts iestādes 
var atļaut stiprināšanu ar sauso cukuru. 
Francija nekavējoties paziņo Komisijai un 
pārējām dalībvalstīm par šādu atļauju.

Or. pt



PE494.489v01-00 84/89 AM\909523LV.doc

LV

Grozījums Nr. 2222
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
VII pielikums – I daļa – C iedaļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Viena un tā paša produkta paskābināšana 
un stiprināšana, izņemot atkāpes, kas 
Komisijai jāpieņem ar deleģētajiem 
aktiem atbilstīgi 59. panta 1. punktam, un 
paskābināšana un atskābināšana ir procesi, 
kas savstarpēji cits citu izslēdz.

7. Viena un tā paša produkta paskābināšana 
un stiprināšana, izņemot atkāpes, par 
kurām jālemj saskaņā ar 62. panta 
2. punktā minēto procedūru, un 
paskābināšana un atskābināšana ir procesi, 
kas savstarpēji cits citu izslēdz.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs, ņemot vērā izmaiņas 59. un 62. pantā.

Grozījums Nr. 2223
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
VII pielikums – I daļa – D iedaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neviens no B un C iedaļā minētajiem 
procesiem, izņemot vīnu paskābināšanu un 
atskābināšanu, nav atļauts, ja vien to 
neveic, ievērojot nosacījumus, kas 
Komisijai jānosaka ar deleģētajiem 
aktiem atbilstīgi 59. panta 1. punktam,
laikā, kad svaigās vīnogas, vīnogu misu, 
rūgstošu vīnogu misu vai rūgstošu jaunvīnu 
pārstrādā vīnā vai jebkurā citā vīna 
dzērienā, kas paredzēts tiešai lietošanai 
pārtikā, izņemot dzirkstošo vīnu vai gāzētu 
dzirkstošo vīnu, un tajā vīnogu audzēšanas
zonā, kurā ievāktas izmantotās svaigās 
vīnogas.

1. Neviens no B un C iedaļā minētajiem 
procesiem, izņemot vīnu paskābināšanu un 
atskābināšanu, nav atļauts, ja vien to 
neveic laikā, kad svaigās vīnogas, vīnogu 
misu, rūgstošu vīnogu misu vai rūgstošu 
jaunvīnu pārstrādā vīnā vai jebkurā citā 
vīna dzērienā, kas paredzēts tiešai 
lietošanai pārtikā, izņemot dzirkstošo vīnu 
vai gāzētu dzirkstošo vīnu, un tajā vīnogu 
audzēšanas zonā, kurā ievāktas izmantotās 
svaigās vīnogas.

Or. fr
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Grozījums Nr. 2224
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
VII pielikums – I daļa – D iedaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Par katru 1., 2. un 3. punktā minēto 
procesu paziņo kompetentajām iestādēm. 
Tas pats attiecas uz koncentrētas vīnogu 
misas, rektificētas koncentrētas vīnogu 
misas vai saharozes daudzumiem, kurus 
fiziskas vai juridiskas personas (jo īpaši 
ražotāji, pudeļu pildītāji, pārstrādātāji un 
tirgotāji) vai šādu personu grupas, kas 
Komisijai jānosaka ar deleģētajiem 
aktiem atbilstīgi 59. panta 1. punktam,
profesionālās darbības veikšanai tur vienā 
laikā un vietā ar svaigām vīnogām, vīnogu 
misu, rūgstošu vīnogu misu vai pudelēs 
neiepildītu vīnu. Tomēr paziņojumu par 
šādiem daudzumiem var aizstāt ar ierakstu 
preču ievešanas un krājumu izmantošanas 
reģistrā.

4. Par katru 1., 2. un 3. punktā minēto 
procesu paziņo kompetentajām iestādēm. 
Tas pats attiecas uz koncentrētas vīnogu 
misas, rektificētas koncentrētas vīnogu 
misas vai saharozes daudzumiem, kurus 
fiziskas vai juridiskas personas (jo īpaši 
ražotāji, pudeļu pildītāji, pārstrādātāji un 
tirgotāji) vai šādu personu grupas 
profesionālās darbības veikšanai tur vienā 
laikā un vietā ar svaigām vīnogām, vīnogu 
misu, rūgstošu vīnogu misu vai pudelēs 
neiepildītu vīnu. Tomēr paziņojumu par 
šādiem daudzumiem var aizstāt ar ierakstu 
preču ievešanas un krājumu izmantošanas 
reģistrā.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs, ņemot vērā izmaiņas 59., 62. un 68. pantā.

Grozījums Nr. 2225
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
VII pielikums – II daļa – C iedaļa – 1. rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības teritorijā ir aizliegta trešās 
valsts izcelsmes vīnu kupāža ar Savienības 
izcelsmes vīniem un dažādu trešo valstu 
izcelsmes vīnu kupāža.

1. „Kupāža” ir tādu vīnu vai misu 
samaisīšana, kuriem ir dažāda 
ģeogrāfiskā izcelsme, vīnogu šķirne, ražas 
novākšanas gads vai vīna vai misas 
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kategorija.
2. Par dažādām vīna vai misas 
kategorijām uzskata:
a) sarkanvīnu, baltvīnu, kā arī misas vai 
vīnus, kas izmantojami, lai iegūtu vienu 
šo vīnu kategoriju;
b) vīnus bez aizsargāta cilmes vietas 
nosaukuma un/vai ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes, vīnus ar aizsargātu cilmes vietas 
nosaukumu un vīnus ar aizsargātu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kā arī 
misas vai vīnus, kas derīgi šādu kategoriju 
vīnu iegūšanai.
Šā punkta piemērošanai sārtvīnu uzskata 
par sarkanvīnu.
3. Par kupāžu neuzskata šādus procesus:
a) bagātināšanu, pievienojot koncentrētu 
vīnogu misu vai rektificētu koncentrētu 
vīnogu misu;
b) saldināšanu.
4. Baltvīna iegūšanai drīkst izmantot 
sajaukšanu vai kupāžu tikai tad, ja šīs 
sajaukšanas vai kupāžas sastāvdaļām 
piemīt īpašības, kas paredzētas vīna 
ieguvei, un tās atbilst šajā regulā 
paredzētajiem noteikumiem.
5. Ja ne baltvīnam, ne sarkanvīnam nav 
aizsargāta cilmes vietas nosaukuma 
un/vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, tos 
nedrīkst samaisīt, lai iegūtu sārtvīnu, 
izņemot gadījumus, kad galaprodukts ir 
paredzēts cuvée gatavošanai, kā noteikts 
II pielikuma III daļā, vai dzirkstošā vīna 
gatavošanai.
6. Vīnogu misas vai vīna, kam pievienoti 
Aleppo priedes sveķi, kupāža ar šādi 
neapstrādātu vīnogu misu vai vīnu ir 
aizliegta.
7. Savienības teritorijā ir aizliegta trešās 
valsts izcelsmes vīnu kupāža ar Savienības 
izcelsmes vīniem un dažādu trešo valstu 
izcelsmes vīnu kupāža.
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Or. fr

Pamatojums

Definīcijas un ierobežojoši nosacījumi attiecībā uz vīndarības metodēm ir būtiska 
informācija, un tā ir jānosaka pamata tiesību aktā.

Grozījums Nr. 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
VIIa pielikums (jauns)

VIIA PIELIKUMS

REGULAS 121.B UN 121.D PANTĀ MINĒTĀ RĪSU IEVEDMUITA

1. Ievedmuita lobītiem rīsiem

a) EUR 30 par tonnu šādos gadījumos:

i) ja konstatēts, ka lobītu rīsu imports tirdzniecības gadā, kas tikko beidzies, nav sasniedzis 
121.b panta 3. punkta pirmajā daļā paredzēto gada references daudzumu, kurš samazināts 
par 15 %,

ii) ja konstatēts, ka lobītu rīsu imports tirdzniecības gada pirmajos sešos mēnešos nav 
sasniedzis 121.b panta 3. punkta otrajā daļā paredzēto gada references daudzuma daļu, 
kura samazināta par 15 %;

b) EUR 42,5 par tonnu šādos gadījumos:

i) ja konstatēts, ka lobītu rīsu imports tirdzniecības gadā, kas tikko beidzies, pārsniedz 
121.b panta 3. punkta pirmajā daļā paredzēto gada references daudzumu, kurš samazināts 
par 15 %, bet nepārsniedz to pašu gada references daudzumu, kurš palielināts par 15 %,

ii) ja konstatēts, ka lobītu rīsu imports tirdzniecības gada pirmajos sešos mēnešos pārsniedz 
121.b panta 3. punkta otrajā daļā paredzēto gada references daudzuma daļu, kura 
samazināta par 15 %, tomēr nepārsniedz to pašu gada references daudzuma daļu, kura 
palielināta par 15 %;

c) EUR 65 par tonnu šādos gadījumos:

i) ja konstatēts, ka lobītu rīsu imports tirdzniecības gadā, kas tikko beidzies, pārsniedz 
121.b panta 3. punkta pirmajā daļā paredzēto gada references daudzumu, kurš palielināts 
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par 15 %,

ii) ja konstatēts, ka lobītu rīsu imports tirdzniecības gada pirmajos sešos mēnešos pārsniedz 
121.b panta 3. punkta otrajā daļā paredzēto gada references daudzuma daļu, kura 
palielināta par 15 %.

2. Ievedmuita slīpētiem rīsiem

a) EUR 175 par tonnu šādos gadījumos:

i) ja konstatēts, ka daļēji slīpētu vai pilnīgi noslīpētu rīsu imports tirdzniecības gadā, kas 
tikko beidzies, pārsniedz 387 743 tonnas,

ii) ja konstatēts, ka daļēji slīpētu vai pilnīgi noslīpētu rīsu imports tirdzniecības gada 
pirmajos sešos mēnešos pārsniedz 182 239 tonnas;

b) EUR 145 par tonnu šādos gadījumos:

i) ja konstatēts, ka daļēji slīpētu vai pilnīgi noslīpētu rīsu imports tirdzniecības gadā, kas 
tikko beidzies, nepārsniedz 387 743 tonnas,

ii) ja konstatēts, ka daļēji slīpētu vai pilnīgi noslīpētu rīsu imports tirdzniecības gada 
pirmajos sešos mēnešos nepārsniedz 182 239 tonnas.

Or. es

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XVII pielikums šai regulai tiek pievienots kā VIIa pielikums, jo ir 
iekļauts 121.b un 121.d pants par ievedmuitas aprēķināšanu labībai un rīsiem saskaņā ar 
spēkā esošo regulējumu.

Grozījums Nr. 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
VIIb pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIIB PIELIKUMS 
REGULAS 121.D PANTĀ MINĒTĀS 
BASMATI RĪSU ŠĶIRNES
Basmati 217
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Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

Or. es

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XVIII pielikums šai regulai tiek pievienots kā VIIb pielikums, jo 
ir iekļauts 121.d pants par ievedmuitas aprēķināšanu Basmati rīsiem saskaņā ar spēkā esošo 
regulējumu.


