
AM\921910LV.doc PE501.994v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

2011/0281(COD)

20.12.2012.

KOMPROMISA GROZĪJUMI Nr.
97 - 176

Ziņojuma projekts
Michel Dantin
(PE485.843v02)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu 
TKO)

Regulas priekšlikums
(COM(COM(2011)0626 (COR2) – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD))



PE501.994v01-00 2/113 AM\921910LV.doc

LV

AM_Com_LegCompr



AM\921910LV.doc 3/113 PE501.994v01-00

LV

Grozījums Nr. 97
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 291, 295–300, 1602, 1605,1611, 1624, 
1627, 1628

Regulas priekšlikums
106. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

106. pants 106. pants
Ražotāju organizācijas Ražotāju organizācijas

Dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst 
ražotāju organizācijas, kas:

Dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst 
ražotāju organizācijas, kas:

a) sastāv no ražotājiem kādā no 1. panta 2. 
punktā minētajām nozarēm;

a) sastāv no lauksaimniekiem, kuri tās 
kontrolē, kādā no 1. panta 2. punktā 
minētajām nozarēm;

b) ir izveidotas pēc ražotāju ierosmes; b) ir izveidotas pēc lauksaimnieku
ierosmes;

c) tiecas sasniegt konkrētu mērķi, kas var
aptvert vismaz vienu no šādiem
uzdevumiem:

c) tiecas sasniegt konkrētu mērķi, kas 
aptver vismaz vienu no uzdevumiem, kuri 
minēti i), ii) vai iii) apakšpunktā un var 
aptvert vienu vai vairākus šādus citus 
uzdevumus:

i) nodrošināt, lai ražošanu plānotu un 
pielāgotu pieprasījumam, jo īpaši kvalitātes 
un kvantitātes ziņā,

i) nodrošināt, lai ražošanu plānotu un 
pielāgotu pieprasījumam, jo īpaši kvalitātes 
un kvantitātes ziņā,

ii) koncentrēt piedāvājumu un laist tirgū 
organizācijas biedru saražotos produktus,

ii) koncentrēt piedāvājumu un tieši laist 
tirgū organizācijas biedru saražotos 
produktus, jo īpaši izmantojot tiešo 
pārdošanu,

iii) optimizēt ražošanas izmaksas un 
stabilizēt ražotāju cenas,

iii) optimizēt ražošanas izmaksas un 
stabilizēt ražotāju cenas, jo īpaši attiecībā 
uz kompensāciju, ko saņem par investīciju 
izmaksām tādās jomās kā vide un 
dzīvnieku labturība, un veicināt 
pamatotas patēriņa cenas,

iv) pētīt ilgtspējīgas ražošanas metodes un 
tirgus norises,

iv) pētīt un izstrādāt ierosmes par 
ilgtspējīgām ražošanas metodēm, inovatīvu 
praksi, ekonomikas konkurētspēju un 
tirgus norisēm,

v) veicināt videi nekaitīgus audzēšanas 
paņēmienus un ražošanas metodes un 

v) veicināt videi nekaitīgus audzēšanas 
paņēmienus, ražošanas metodes un 
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sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai, atbilstīgus dzīvnieku labturības 
paņēmienus un metodes un sniegt 
tehnisko palīdzību to izmantošanai,

va) veicināt ražošanas standartus un 
sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai, 
uzlabot produktu kvalitāti un izstrādāt 
produktus ar aizsargātiem cilmes vietu 
nosaukumiem, ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm vai ar valsts kvalitātes 
marķējumu,
vb) pieņemt ražošanas noteikumus, kas ir 
stingrāki par Savienības vai valsts 
noteikumiem,

vi) apsaimniekot blakusproduktus un 
atkritumus, jo īpaši tādēļ, lai aizsargātu 
ūdens un augsnes kvalitāti un ainavu un 
saglabātu vai veicinātu bioloģisko 
daudzveidību, un 

vi) apsaimniekot blakusproduktus un 
atkritumus, jo īpaši tādēļ, lai aizsargātu 
ūdens un augsnes kvalitāti un ainavu un 
saglabātu vai veicinātu bioloģisko 
daudzveidību,

vii) veicināt dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu un klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu;

vii) veicināt dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu un klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu;

viia) izstrādāt iniciatīvas noieta 
veicināšanas un tirdzniecības jomā,
viib) pārvaldīt kopfondus, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […] par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 37. pantā,
viic) ieviest krīzes novēršanas un krīzes 
pārvaldības instrumentus, jo īpaši 
izmantojot privāto uzglabāšanu, pārstrādi, 
veicināšanu, veicināšanas pārdošanu un, 
kā pēdējo līdzekli, izņemšanu no tirgus,
viid) sniegt nepieciešamo tehnisko 
palīdzību nākotnes līgumu tirgus un 
apdrošināšanas shēmu izmantošanai,
viie) savā vārdā vai attiecīgā gadījumā 
savu biedru vārdā vienoties par piegādes 
līgumiem ar uzņēmējiem piegādes 
sektoros,
viif) savā vārdā vai attiecīgā gadījumā 
savu biedru vārdā vienoties ar 
uzņēmējiem pakārtotajos sektoros par 
līgumiem attiecībā uz lauksaimniecības 
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produktu un pārtikas produktu piegādi,
d) neieņem dominējošu stāvokli 
attiecīgajā tirgū, ja vien tas nav vajadzīgs, 
lai sasniegtu Līguma 39. pantā noteiktos 
mērķus.

da) tirgo produktus, uz kuriem neattiecas 
CN kods ex 22.08, kas minēts Līguma 
I pielikumā, ja vien tādu pārdoto 
produktu proporcionālā daļa, uz kuru 
neattiecas Līguma I pielikums, 
nepārsniedz 49 % no kopējā tirgoto 
produktu apjoma; šā noteikuma 
neievērošanas dēļ tās zaudē atzītas 
lauksaimniecības nozares ražotāju 
organizācijas oficiālo statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 294, 296, 297, 1592, 1600, 1602, 1605, 
1628, 1648, 1660

Regulas priekšlikums
106. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

106. pants 106. pants

Ražotāju organizācijas Ražotāju organizācijas
Dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst 
ražotāju organizācijas, kas:

Dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst 
ražotāju organizācijas augļu un dārzeņu 
nozarē un pēc pieprasījuma var atzīt 
ražotāju organizācijas visās citās nozarēs, 
kas:

a) sastāv no ražotājiem kādā no 1. panta 2. 
punktā minētajām nozarēm;

a) sastāv no lauksaimniekiem un kuras tie 
pārvalda kādā konkrētā 1. panta 2. punktā 
minētajā nozarē;

b) ir izveidotas pēc ražotāju ierosmes; b) ir izveidotas pēc lauksaimnieku
ierosmes;

c) tiecas sasniegt konkrētu mērķi, kas var 
aptvert vismaz vienu no šādiem 
uzdevumiem:

c) tiecas sasniegt konkrētu mērķi, kas var 
aptvert šādus uzdevumus:
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i) nodrošināt, lai ražošanu plānotu un 
pielāgotu pieprasījumam, jo īpaši kvalitātes 
un kvantitātes ziņā,

i) nodrošināt, lai ražošanu plānotu un 
pielāgotu pieprasījumam, jo īpaši kvalitātes 
un kvantitātes ziņā,

ii) koncentrēt piedāvājumu un laist tirgū 
organizācijas biedru saražotos produktus,

ii) koncentrēt piedāvājumu un laist tirgū 
organizācijas biedru saražotos produktus,

iii) optimizēt ražošanas izmaksas un 
stabilizēt ražotāju cenas,

iii) optimizēt ražošanas izmaksas un 
stabilizēt ražotāju cenas,

iv) pētīt ilgtspējīgas ražošanas metodes un 
tirgus norises,

iv) pētīt ilgtspējīgas ražošanas metodes un 
tirgus norises,

v) veicināt videi nekaitīgus audzēšanas 
paņēmienus un ražošanas metodes un 
sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai,

v) veicināt videi nekaitīgus audzēšanas 
paņēmienus un ražošanas metodes un 
sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai,

va) veicināt ražošanas standartus un 
sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai, 
uzlabot produktu kvalitāti un izstrādāt 
produktus ar aizsargātiem cilmes vietu 
nosaukumiem, ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm vai ar valsts kvalitātes 
marķējumu,

vi) apsaimniekot blakusproduktus un 
atkritumus, jo īpaši tādēļ, lai aizsargātu 
ūdens un augsnes kvalitāti un ainavu un 
saglabātu vai veicinātu bioloģisko 
daudzveidību, un 

vi) apsaimniekot blakusproduktus un 
atkritumus, jo īpaši tādēļ, lai aizsargātu 
ūdens un augsnes kvalitāti un ainavu un 
saglabātu vai veicinātu bioloģisko 
daudzveidību,

vii) veicināt dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu un klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu;

vii) veicināt dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu;

viia) izstrādāt iniciatīvas noieta 
veicināšanas un tirdzniecības jomā,
viib) izstrādāt iniciatīvas inovāciju 
stiprināšanai,
viic) ieviest krīzes novēršanas un krīzes 
pārvaldības instrumentus, privāto 
uzglabāšanu, pārstrādi, veicināšanu un 
veicināšanas pārdošanu,
viid) veicināt, lai biedri izmanto nākotnes 
līgumu tirgus un apdrošināšanas shēmas, 
un sniegt nepieciešamo tehnisko 
palīdzību,

d) neieņem dominējošu stāvokli attiecīgajā 
tirgū, ja vien tas nav vajadzīgs, lai 
sasniegtu Līguma 39. pantā noteiktos 

d) neieņem dominējošu stāvokli attiecīgajā 
tirgū, ja vien tas nav vajadzīgs, lai 
sasniegtu Līguma 39. pantā noteiktos 
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mērķus. mērķus.

da) tirgo produktus, uz kuriem neattiecas 
Līguma I pielikums, ja vien tādu pārdoto 
produktu proporcionālā daļa, uz kuru 
neattiecas Līguma I pielikums, 
nepārsniedz 49 % no kopējā tirgoto 
produktu apjoma; šā noteikuma 
neievērošanas dēļ tās zaudē atzītas 
lauksaimniecības nozares ražotāju 
organizācijas oficiālo statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 301

Regulas priekšlikums
106.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
106.a pants

Ražotāju organizāciju statūti
1. Ražotāju organizācijas statūtos tās 
biedriem — ražotājiem jo īpaši noteiktas 
šādas prasības:
a) ievērot noteikumus, ko ražotāju 
organizācija pieņēmusi attiecībā uz 
ražošanas pārskatiem, ražošanu, 
tirdzniecību un vides aizsardzību;
b) attiecībā uz konkrētajā saimniecībā 
ražotajiem produktiem būt tikai vienas 
ražotāju organizācijas biedram, neskarot 
attiecīgās dalībvalsts piešķirtās atkāpes 
pienācīgi pamatotos gadījumos, kuros 
biedriem ražotājiem pieder divas 
atšķirīgas ražotnes, kas izvietotas dažādos 
ģeogrāfiskos apgabalos;
c) sniegt ražotāju organizācijai 
informāciju, ko tā pieprasījusi statistikas 
vajadzībām, jo īpaši par audzēšanas 
platībām, novāktās ražas daudzumu, 
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ražību un tiešo pārdošanu;
2. Ražotāju organizācijas statūtos paredz 
arī:
a) noteikšanas, pieņemšanas un 
grozīšanas kārtību attiecībā uz 1. punktā 
minētajiem noteikumiem;
b) finansiālo iemaksu noteikšanu 
organizācijas biedriem, kuras vajadzīgas 
ražotāju organizācijas finansēšanai;
c) noteikumus, kas ļauj tās biedriem 
ražotājiem demokrātiski pārbaudīt savu 
organizāciju un tās lēmumus;
d) sankcijas par statūtos noteikto 
pienākumu neizpildi, jo īpaši par 
finansiālo iemaksu neveikšanu vai 
ražotāju organizācijas paredzēto 
noteikumu neievērošanu;
e) noteikumus par jaunu biedru 
uzņemšanu, jo īpaši par minimālo dalības 
laiku, kas nedrīkst būt īsāks kā viens 
gads;
f) grāmatvedības un budžeta noteikumus, 
kas vajadzīgi organizācijas darbībai.
3. Uzskata, ka saimnieciskos jautājumos 
ražotāju organizācijas darbojas savu 
biedru vārdā un uzdevumā tām paredzēto 
darba uzdevumu ietvaros neatkarīgi no tā, 
vai ražotāji ir vai nav nodevuši ražotāju 
organizācijām attiecīgo produktu 
īpašumtiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 301
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Regulas priekšlikums
106.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

106.a pants
Ražotāju organizāciju statūti

1. Ražotāju organizācijas statūtos tās 
biedriem ražotājiem jo īpaši nosaka šādas 
prasības:
a) ievērot noteikumus, ko ražotāju 
organizācija pieņēmusi attiecībā uz 
ražošanas pārskatiem, ražošanu, 
tirdzniecību un vides aizsardzību;
b) attiecībā uz konkrētajā saimniecībā 
ražotajiem produktiem būt tikai vienas 
ražotāju organizācijas biedram, neskarot 
attiecīgās dalībvalsts piešķirtās atkāpes 
pienācīgi pamatotos gadījumos, kuros 
biedriem ražotājiem pieder divas 
atšķirīgas ražotnes, kas izvietotas dažādos 
ģeogrāfiskos apgabalos;
c) sniegt ražotāju organizācijai 
informāciju, ko tā pieprasījusi statistikas 
vajadzībām, jo īpaši par audzēšanas 
platībām, novāktās ražas daudzumu, 
ražību un tiešo pārdošanu;
2. Ražotāju organizācijas statūtos paredz 
arī:
a) noteikšanas, pieņemšanas un 
grozīšanas kārtību attiecībā uz 1. punktā 
minētajiem noteikumiem;
b) finansiālo iemaksu noteikšanu 
organizācijas biedriem, kuras vajadzīgas 
ražotāju organizācijas finansēšanai;
c) noteikumus, kas ļauj tās biedriem 
ražotājiem demokrātiski pārbaudīt savu 
organizāciju un tās lēmumus;
d) sankcijas par statūtos noteikto 
pienākumu neizpildi, jo īpaši par 
finansiālo iemaksu neveikšanu vai 
ražotāju organizācijas paredzēto 
noteikumu neievērošanu;
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e) noteikumus par jaunu biedru 
uzņemšanu, jo īpaši par minimālo dalības 
laiku, kas nedrīkst būt īsāks kā viens 
gads;
f) grāmatvedības un budžeta noteikumus, 
kas vajadzīgi organizācijas darbībai.
3. Uzskata, ka saimnieciskos jautājumos 
ražotāju organizācijas darbojas savu 
biedru vārdā un uzdevumā tām paredzēto 
darba uzdevumu ietvaros neatkarīgi no tā, 
vai ražotāji ir vai nav nodevuši ražotāju 
organizācijām attiecīgo produktu 
īpašumtiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 302

Regulas priekšlikums
106.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

106.b pants
Ražotāju organizāciju atzīšana

1. Dalībvalstis par ražotāju organizācijām 
atzīst visas juridiskas personas vai precīzi 
noteiktas juridiskas personas daļas, kas 
pieprasa šādu atzīšanu, ja vien tās:
a) atbilst 106. panta pirmās daļas b) un 
c) punktā noteiktajām prasībām;
b) tajās ir minimālais dalībnieku skaits 
un/vai tās aptver to darbības teritorijā 
minimālo pārdodamās produkcijas 
apjomu, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts;
c) nodrošina pietiekamus pierādījumus 
tam, ka tās pienācīgi veic savas darbības 
gan attiecībā uz termiņiem, gan attiecībā 
uz efektivitāti, cilvēku, materiālo un 
tehnisko resursu nodrošinājumu un 
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piedāvājuma koncentrēšanu;
d) ja to statūti atbilst šā punkta a), b) un 
c) apakšpunktā noteiktajām prasībām.
2. Dalībvalstis var nolemt, ka ražotāju 
organizācijas, kuras ir atzītas pirms 
2014. gada 1. janvāra, pamatojoties uz 
valsts tiesību aktiem, un kuras atbilst šā 
panta 1. punktā minētajiem 
nosacījumiem, ir jāuzskata par atzītām 
ražotāju organizācijām saskaņā ar 
106. pantu.
3. Ražotāju organizācijas, kuras ir atzītas 
pirms 2014. gada 1. janvāra, pamatojoties 
uz valsts tiesību aktiem, un kuras neatbilst 
šā panta 1. punktā minētajiem 
nosacījumiem, var turpināt savu darbību 
atbilstīgi valsts tiesību aktiem līdz 
2015. gada 1. janvārim.
4. Dalībvalstis:
a) četros mēnešos pēc pieteikuma un visu 
attiecīgo apliecinošo dokumentu 
iesniegšanas pieņem lēmumu par ražotāju 
organizācijas atzīšanu; minētais 
pieteikums iesniedzams dalībvalstī, kurā 
atrodas organizācijas galvenā mītne;
b) to noteiktos regulāros starplaikos veic 
pārbaudes, lai pārliecinātos, ka atzītas 
ražotāju organizācijas ievēro šajā nodaļā 
minētos noteikumus;
c) gadījumā, ja šajā nodaļā paredzētie 
pasākumi netiek īstenoti vai to īstenošanā 
tiek pieļauti pārkāpumi, uzliek šīm 
organizācijām un apvienībām 
piemērojamās sankcijas, ko tās 
paredzējušas, un vajadzības gadījumā 
lemj, vai atzīšana nebūtu jāatsauc;
d) vienreiz gadā un ne vēlāk par 31. martu 
informē Komisiju par katru iepriekšējā 
kalendārajā gadā pieņemto lēmumu 
piešķirt, atteikt vai atsaukt atzīšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 302

Regulas priekšlikums
106.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

106.b pants
Ražotāju organizāciju atzīšana

1. Dalībvalstis par ražotāju organizācijām 
var atzīt visas juridiskas personas vai 
precīzi noteiktas juridiskas personas 
daļas, kas pieprasa šādu atzīšanu, ja vien 
tās:
a) atbilst 106. panta pirmās daļas b) un 
c) punktā noteiktajām prasībām;
b) tajās ir minimālais dalībnieku skaits 
un/vai tās aptver to darbības teritorijā 
minimālo pārdodamās produkcijas 
apjomu, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts;
c) nodrošina pietiekamus pierādījumus 
tam, ka tās pienācīgi veic savas darbības 
gan attiecībā uz termiņiem, gan attiecībā 
uz efektivitāti, cilvēku, materiālo un 
tehnisko resursu nodrošinājumu un 
piedāvājuma koncentrēšanu;
d) ja to statūti atbilst šā punkta a), b) un 
c) apakšpunktā noteiktajām prasībām.
2. Dalībvalstis var nolemt, ka ražotāju 
organizācijas, kuras ir atzītas pirms 
2014. gada 1. janvāra, pamatojoties uz 
valsts tiesību aktiem, un kuras atbilst šā 
panta 1. punktā minētajiem 
nosacījumiem, ir jāuzskata par atzītām 
ražotāju organizācijām saskaņā ar 
106. pantu.
3. Ražotāju organizācijas, kuras ir atzītas 
pirms 2014. gada 1. janvāra, pamatojoties 
uz valsts tiesību aktiem, un kuras neatbilst 
šā panta 1. punktā minētajiem 
nosacījumiem, var turpināt savu darbību 
atbilstīgi valsts tiesību aktiem līdz 
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2015. gada 1. janvārim.
4. Dalībvalstis:
a) četros mēnešos pēc pieteikuma un visu 
attiecīgo apliecinošo dokumentu 
iesniegšanas pieņem lēmumu par ražotāju 
organizācijas atzīšanu; minētais 
pieteikums iesniedzams dalībvalstī, kurā 
atrodas organizācijas galvenā mītne;
b) to noteiktos regulāros starplaikos veic 
pārbaudes, lai pārliecinātos, ka atzītas 
ražotāju organizācijas ievēro šajā nodaļā 
minētos noteikumus;
c) gadījumā, ja šajā nodaļā paredzētie 
pasākumi netiek īstenoti vai to īstenošanā 
tiek pieļauti pārkāpumi, uzliek šīm 
organizācijām un apvienībām 
piemērojamās sankcijas, ko tās 
paredzējušas, un vajadzības gadījumā 
lemj, vai atzīšana nebūtu jāatsauc;
d) vienreiz gadā un ne vēlāk par 31. martu 
informē Komisiju par katru iepriekšējā 
kalendārajā gadā pieņemto lēmumu 
piešķirt, atteikt vai atsaukt atzīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 303

Regulas priekšlikums
106.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

106.c pants
Ārpakalpojumu izmantošana

Dalībvalstis var ļaut atzītai ražotāju 
organizācijai vai atzītai ražotāju 
organizāciju apvienībai izmantot 
ārpakalpojumus attiecībā uz jebkuru tās 
darbību (izņemot ražošanu), tostarp 
meitasuzņēmumiem, ja tā sniedz attiecīgai 
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dalībvalstij pietiekamus pierādījumus, ka 
ārpakalpojumu izmantošana ir piemērots 
veids, kā sasniegt attiecīgās ražotāju 
organizācijas vai ražotāju organizāciju 
apvienības mērķus, un ka ražotāju 
organizācija vai ražotāju organizāciju 
apvienība ir atbildīga par ārpakalpojumu 
darbības izpildes nodrošināšanu, kā arī 
par vispārējo pārvaldības kontroli un 
uzraudzību attiecībā uz komerciālo 
vienošanos par darbības izpildi. Jo īpaši 
organizācijai vai apvienībai jāpatur 
tiesības izdot saistošus norādījumus tās 
pārstāvim attiecībā uz tam uzticētajām 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 303

Regulas priekšlikums
106.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

106.c pants
Ārpakalpojumu izmantošana

Dalībvalstis var ļaut atzītai ražotāju 
organizācijai vai atzītai ražotāju 
organizāciju apvienībai izmantot 
ārpakalpojumus attiecībā uz jebkuru tās 
darbību (izņemot ražošanu), tostarp 
meitasuzņēmumiem, ja tā sniedz attiecīgai 
dalībvalstij pietiekamus pierādījumus, ka 
ārpakalpojumu izmantošana ir piemērots 
veids, kā sasniegt attiecīgās ražotāju 
organizācijas vai ražotāju organizāciju 
apvienības mērķus, un ka ražotāju 
organizācija vai ražotāju organizāciju 
apvienība ir atbildīga par ārpakalpojumu 
darbības izpildes nodrošināšanu, kā arī 
par vispārējo pārvaldības kontroli un 
uzraudzību attiecībā uz komerciālo 
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vienošanos par darbības izpildi. Jo īpaši 
organizācijai vai apvienībai jāpatur 
tiesības izdot saistošus norādījumus tās 
pārstāvim attiecībā uz tam uzticētajām 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 1680

Regulas priekšlikums
107. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

107. pants 107. pants

Ražotāju organizāciju apvienības Ražotāju organizāciju apvienības
Dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst
ražotāju organizāciju apvienības jebkurā 
no 1. panta 2. punktā minētajām nozarēm, 
ja tās izveidotas pēc atzītu ražotāju 
organizāciju ierosmes. 

Dalībvalstis var atzīt ražotāju organizāciju 
apvienības konkrētās nozarēs, kas minētas
1. panta 2. punktā, ja tās izveidotas pēc 
atzītu ražotāju organizāciju ierosmes.

Ievērojot saskaņā ar 114. pantu pieņemtos 
noteikumus, ražotāju organizāciju 
apvienības var veikt jebkuras ražotāju 
organizāciju darbības vai funkcijas.

Ievērojot saskaņā ar 114. pantu pieņemtos 
noteikumus, ražotāju organizāciju 
apvienības var veikt jebkuras ražotāju 
organizāciju darbības vai funkcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 1680

Regulas priekšlikums
107. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

107. pants 107. pants
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Ražotāju organizāciju apvienības Ražotāju organizāciju apvienības
Dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst
ražotāju organizāciju apvienības jebkurā 
no 1. panta 2. punktā minētajām nozarēm, 
ja tās izveidotas pēc atzītu ražotāju 
organizāciju ierosmes.

Dalībvalstis var atzīt ražotāju organizāciju 
apvienības konkrētās nozarēs, kas minētas
1. panta 2. punktā, ja tās izveidotas pēc 
atzītu ražotāju organizāciju ierosmes.

Ievērojot saskaņā ar 114. pantu pieņemtos 
noteikumus, ražotāju organizāciju 
apvienības var veikt jebkuras ražotāju 
organizāciju darbības vai funkcijas.

Ievērojot saskaņā ar 114. pantu pieņemtos 
noteikumus, ražotāju organizāciju 
apvienības var veikt jebkuras ražotāju 
organizāciju darbības vai funkcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 304–318, 1721, 1738, 1750

Regulas priekšlikums
108. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
108. pants 108. pants

Starpnozaru organizācijas Starpnozaru organizācijas
1. Dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst
starpnozaru organizācijas jebkurā no 
1. panta 2. punktā minētajām nozarēm, ja 
tās:

1. Dalībvalstis var atzīt starpnozaru 
organizācijas jebkurā no 1. panta 2. punktā 
minētajām nozarēm, ja tās oficiāli pieprasa 
atzīšanu un:

a) veido pārstāvji, kuri veic saimnieciskas 
darbības saistībā ar vienas vai vairāku 
nozaru produktu ražošanu, tirdzniecību 
un/vai pārstrādi;

a) veido pārstāvji, kuri veic saimnieciskas 
darbības saistībā ar ražošanu un vismaz 
vienu no šādiem piegādes ķēdes posmiem: 
produktu pārstrādi vai tirdzniecību, tostarp 
izplatīšanu, vienā vai vairākās nozarēs;

b) ir izveidotas pēc visu vai dažu to 
organizāciju vai apvienību ierosmes, kas ir 
to dalībnieki;

b) ir izveidotas pēc visu vai dažu to 
organizāciju vai apvienību ierosmes, kas ir 
to dalībnieki;

ba) attiecas uz produktiem vai produktu 
grupām, kas nav iepriekš atzītas 
starpnozaru organizācijas pārziņā;

c) tiecas sasniegt konkrētu mērķi, kas var 
aptvert vismaz vienu no šādiem 

c) ņemot vērā savu biedru un patērētāju 
intereses, tiecas sasniegt konkrētu mērķi, 
kas jo īpaši var aptvert vienu no šādiem 
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uzdevumiem: uzdevumiem:
i) pilnveidot zināšanas un uzlabot 
ražošanas un tirgus pārredzamību, tostarp 
publicējot statistikas datus par cenām, 
apjomiem un iepriekš noslēgto līgumu 
termiņu un sniedzot analīzi par iespējamo 
turpmāko tirgus attīstību reģiona vai valsts 
līmenī,

i) pilnveidot zināšanas un uzlabot 
ražošanas un tirgus pārredzamību, tostarp 
publicējot statistikas datus par ražošanas 
izmaksām, cenām un vajadzības gadījumā 
arī cenu rādītājiem, apjomiem un iepriekš 
noslēgto līgumu termiņu un sniedzot 
analīzi par iespējamo turpmāko tirgus 
attīstību reģiona, valsts vai starptautiskā 
līmenī,

ia) veicināt mūsdienīgu izpratni par 
ražošanas potenciālu un reģistrēt tirgus 
cenas,

ii) palīdzēt labāk koordinēt produktu 
laišanu tirgū, jo īpaši izmantojot pētījumus
un tirgus izpēti,

ii) palīdzēt labāk koordinēt produktu 
laišanu tirgū, jo īpaši izmantojot pētījumus 
un tirgus izpēti,

iia) pētīt iespējamos eksporta tirgus,
iii) izstrādāt standartlīgumus, kas atbilst 
Savienības tiesību aktiem,

iii) neskarot 104.a un 113.a panta 
noteikumus, izstrādāt standartlīgumus, kas 
atbilst Savienības tiesību aktiem, lai 
pārdotu lauksaimniecības produktus 
pircējiem un/vai piegādātu pārstrādātos 
produktus izplatītājiem un 
mazumtirgotājiem, ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus un nepieļaut 
tirgus traucējumus,

iv) pilnīgāk izmantot produktu potenciālu, iv) pilnīgāk izmantot produktu potenciālu,
tostarp noieta tirgus līmenī, un izstrādāt 
iniciatīvas, lai stiprinātu ekonomikas 
konkurētspēju un inovāciju,

v) sniegt informāciju un veikt pētījumus, 
kas vajadzīgi, lai ražošanu racionalizētu, 
uzlabotu un tuvinātu produktiem, kuri 
vairāk atbilst tirgus prasībām un patērētāju 
gaumei un priekšstatiem, jo īpaši attiecībā 
uz produktu kvalitāti, arī par noteiktām 
īpašībām, kas piemīt produktiem ar 
aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, 
un vides aizsardzību,

v) sniegt informāciju un veikt pētījumus, 
kas vajadzīgi, lai ražošanu un vajadzības 
gadījumā arī pārstrādi un/vai tirdzniecību 
atjauninātu, racionalizētu, uzlabotu un 
tuvinātu produktiem, kuri vairāk atbilst 
tirgus prasībām un patērētāju gaumei un 
priekšstatiem, jo īpaši attiecībā uz produktu 
kvalitāti, arī par noteiktām īpašībām, kas 
piemīt produktiem ar aizsargātu cilmes 
vietas nosaukumu vai aizsargātu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, un vides 
aizsardzību,

vi) meklēt veidus, kā ierobežot veterināro vi) ierobežot veterināro produktu vai augu 
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produktu vai augu aizsardzības līdzekļu un
citu vielu izmantošanu un nodrošināt 
produktu kvalitāti un augsnes un ūdens 
aizsardzību,

aizsardzības līdzekļu, labāk pārvaldīt citu 
vielu izmantošanu, nodrošināt produktu 
kvalitāti un augsnes un ūdens aizsardzību,
stiprināt pārtikas produktu nekaitīgumu, 
jo īpaši ar produktu izsekojamību, un
uzlabot dzīvnieku veselību un labsajūtu,

vii) izstrādāt metodes un līdzekļus, lai 
uzlabotu produktu kvalitāti visos ražošanas 
un tirdzniecības posmos,

vii) izstrādāt metodes un līdzekļus, lai 
uzlabotu produktu kvalitāti visos ražošanas 
un vajadzības gadījumā arī pārstrādes 
un/vai tirdzniecības posmos,

viia) obligāto īpašību un iepakojuma un 
noformējuma obligāto standartu 
noteikšana,

viii) izmantot bioloģiskās 
lauksaimniecības potenciālu un aizsargāt 
un veicināt šādu lauksaimniecību, kā arī 
cilmes vietas nosaukumus, kvalitātes zīmes 
un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes,

viii) darīt visu iespējamo, lai atbalstītu, 
aizsargātu un veicinātu bioloģisko
lauksaimniecību, kā arī cilmes vietas 
nosaukumus, kvalitātes zīmes un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes,

ix) veicināt un veikt pētījumus par 
integrētu ilgtspējīgu ražošanu vai citām 
videi nekaitīgām ražošanas metodēm,

ix) veicināt un veikt pētījumus par 
integrētu ilgtspējīgu ražošanu vai citām 
videi nekaitīgām ražošanas metodēm,

x) rosināt veselīgu produktu patēriņu un 
informēt par kaitējumu, kas saistīts ar 
bīstamiem patēriņa ieradumiem,

x) rosināt mērenu un atbildīgu produktu 
patēriņu iekšējā tirgū un/vai informēt par 
kaitējumu, kas saistīts ar bīstamiem 
patēriņa ieradumiem, 

xa) veicināt patēriņu un/vai informācijas 
sniegšanu par produktiem iekšējā tirgū un 
ārējos tirgos,

xi) īstenot noieta veicināšanas 
pasākumus, jo īpaši trešās valstīs.

xia) veikt kolektīvus pasākumus, lai 
novērstu un pārvaldītu riskus veselībai, 
augu aizsardzībai un videi un 
nenoteiktību, kas saistīta ar ražošanu un 
attiecīgā gadījumā — ar lauksaimniecības 
un pārtikas produktu pārstrādi un/vai 
tirdzniecību, un/vai izplatīšanu,
xib) dot ieguldījumu blakusproduktu 
apsaimniekošanā un atkritumu 
samazināšanā un apsaimniekošanā.

2. Attiecībā uz starpnozaru organizācijām 
olīveļļas un galda olīvu nozarē un tabakas 
nozarē konkrētais mērķis, kas minēts 

2. Attiecībā uz starpnozaru organizācijām 
olīveļļas un galda olīvu nozarē un tabakas 
nozarē konkrētais mērķis, kas minēts 
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1. punkta c) apakšpunktā, var ietvert arī 
vismaz vienu no šādiem uzdevumiem:

1. punkta c) apakšpunktā, var ietvert arī 
vismaz vienu no šādiem uzdevumiem:

a) koncentrēt un koordinēt piedāvājumu un 
tirgot dalībnieku produkciju;

a) koncentrēt un koordinēt piedāvājumu un 
tirgot dalībnieku produkciju;

b) gan ražošanu, gan pārstrādi kopīgi 
pielāgot tirgus prasībām un pilnveidot 
produktus;

b) gan ražošanu, gan pārstrādi kopīgi 
pielāgot tirgus prasībām un pilnveidot 
produktus;

c) veicināt ražošanas un pārstrādes 
racionalizāciju un uzlabošanu.

c) veicināt ražošanas un pārstrādes 
racionalizāciju un uzlabošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 304–318, 1697, 1706, 1738, 1750 un 1766

Regulas priekšlikums
108. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

108. pants 108. pants
Starpnozaru organizācijas Starpnozaru organizācijas

1. Dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst
starpnozaru organizācijas jebkurā no 
1. panta 2. punktā minētajām nozarēm, ja 
tās:

1. Dalībvalstis var atzīt starpnozaru 
organizācijas jebkurā no 1. panta 2. punktā 
minētajām nozarēm, ja tās oficiāli pieprasa 
atzīšanu un:

a) veido pārstāvji, kuri veic saimnieciskas 
darbības saistībā ar vienas vai vairāku 
nozaru produktu ražošanu, tirdzniecību 
un/vai pārstrādi;

a) veido pārstāvji, kuri veic saimnieciskas 
darbības saistībā ar ražošanu un vismaz 
vienu no šādiem piegādes ķēdes posmiem: 
produktu pārstrādi vai tirdzniecību, tostarp 
izplatīšanu, vienā vai vairākās nozarēs;

aa) aptver vienu vai vairākus Savienības 
reģionus, tādējādi pārstāvot ievērojamu 
saimnieciskās darbības daļu attiecīgajā 
nozarē;

b) ir izveidotas pēc visu vai dažu to 
organizāciju vai apvienību ierosmes, kas ir 
to dalībnieki;

b) ir izveidotas pēc visu vai dažu to 
organizāciju vai apvienību ierosmes, kas ir 
to dalībnieki;

ba) attiecas uz produktiem vai produktu 
grupām, kas nav iepriekš atzītas 
starpnozaru organizācijas pārziņā;
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c) tiecas sasniegt konkrētu mērķi, kas var 
aptvert vismaz vienu no šādiem 
uzdevumiem:

c) ņemot vērā savu biedru un patērētāju 
intereses, tiecas sasniegt konkrētu mērķi, 
kas jo īpaši var aptvert vienu no šādiem 
uzdevumiem:

i) pilnveidot zināšanas un uzlabot 
ražošanas un tirgus pārredzamību, tostarp 
publicējot statistikas datus par cenām, 
apjomiem un iepriekš noslēgto līgumu 
termiņu un sniedzot analīzi par iespējamo 
turpmāko tirgus attīstību reģiona vai valsts 
līmenī,

i) pilnveidot zināšanas un uzlabot 
ražošanas un tirgus pārredzamību, tostarp 
publicējot statistikas datus par ražošanas 
izmaksām, cenām un vajadzības gadījumā 
arī cenu rādītājiem, apjomiem un iepriekš 
noslēgto līgumu termiņu un sniedzot
analīzi par iespējamo turpmāko tirgus 
attīstību reģiona, valsts vai starptautiskā
līmenī,

ia) veicināt mūsdienīgu izpratni par 
ražošanas potenciālu un reģistrēt tirgus 
cenas,

ii) palīdzēt labāk koordinēt produktu 
laišanu tirgū, jo īpaši izmantojot pētījumus 
un tirgus izpēti,

ii) palīdzēt labāk koordinēt produktu 
laišanu tirgū, jo īpaši izmantojot pētījumus 
un tirgus izpēti,

iia) pētīt iespējamos eksporta tirgus,
iii) izstrādāt standartlīgumus, kas atbilst 
Savienības tiesību aktiem,

iii) neskarot 104.a un 113.a panta 
noteikumus, izstrādāt standartlīgumus, kas 
atbilst Savienības tiesību aktiem, lai 
pārdotu lauksaimniecības produktus 
pircējiem un/vai piegādātu pārstrādātos 
produktus izplatītājiem un 
mazumtirgotājiem, ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus un nepieļaut 
tirgus traucējumus,

iv) pilnīgāk izmantot produktu potenciālu, iv) pilnīgāk izmantot produktu potenciālu,
tostarp attiecībā uz tirgus noietu un jo 
īpaši “zaļajā ķīmijā”,

v) sniegt informāciju un veikt pētījumus, 
kas vajadzīgi, lai ražošanu racionalizētu, 
uzlabotu un tuvinātu produktiem, kuri 
vairāk atbilst tirgus prasībām un patērētāju 
gaumei un priekšstatiem, jo īpaši attiecībā 
uz produktu kvalitāti, arī par noteiktām 
īpašībām, kas piemīt produktiem ar 
aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, 
un vides aizsardzību,

v) sniegt informāciju un veikt pētījumus, 
kas vajadzīgi, lai ražošanu un vajadzības 
gadījumā arī pārstrādi un/vai tirdzniecību 
atjauninātu, racionalizētu, uzlabotu un 
tuvinātu produktiem, kuri vairāk atbilst 
tirgus prasībām un patērētāju gaumei un 
priekšstatiem, jo īpaši attiecībā uz produktu 
kvalitāti, arī par noteiktām īpašībām, kas 
piemīt produktiem ar aizsargātu cilmes 
vietas nosaukumu vai aizsargātu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, un vides 
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aizsardzību,
vi) meklēt veidus, kā ierobežot veterināro 
produktu vai augu aizsardzības līdzekļu un
citu vielu izmantošanu un nodrošināt 
produktu kvalitāti un augsnes un ūdens 
aizsardzību,

vi) meklēt veidus, kā ierobežot veterināro 
produktu vai augu aizsardzības līdzekļu, 
labāk pārvaldīt citu vielu izmantošanu,
nodrošināt produktu kvalitāti un augsnes 
un ūdens aizsardzību, stiprināt pārtikas 
produktu nekaitīgumu, jo īpaši ar 
produktu izsekojamību, un uzlabot 
dzīvnieku veselību un labsajūtu,

vii) izstrādāt metodes un līdzekļus, lai 
uzlabotu produktu kvalitāti visos ražošanas 
un tirdzniecības posmos,

vii) izstrādāt metodes un līdzekļus, lai 
uzlabotu produktu kvalitāti visos ražošanas 
un vajadzības gadījumā arī pārstrādes 
un/vai tirdzniecības posmos,

viia) obligāto īpašību un iepakojuma un 
noformējuma obligāto standartu 
noteikšana,

viii) izmantot bioloģiskās 
lauksaimniecības potenciālu un aizsargāt 
un veicināt šādu lauksaimniecību, kā arī 
cilmes vietas nosaukumus, kvalitātes zīmes 
un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes,

viii) darīt visu iespējamo, lai atbalstītu, 
aizsargātu un veicinātu bioloģisko
lauksaimniecību, kā arī cilmes vietas 
nosaukumus, kvalitātes zīmes un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes,

ix) veicināt un veikt pētījumus par 
integrētu ilgtspējīgu ražošanu vai citām 
videi nekaitīgām ražošanas metodēm,

ix) veicināt un veikt pētījumus par 
integrētu ilgtspējīgu ražošanu vai citām 
videi nekaitīgām ražošanas metodēm,

x) rosināt veselīgu produktu patēriņu un 
informēt par kaitējumu, kas saistīts ar 
bīstamiem patēriņa ieradumiem,

x) rosināt mērenu vai atbildīgu produktu 
patēriņu iekšējā tirgū un/vai informēt par 
kaitējumu, kas saistīts ar bīstamiem 
patēriņa ieradumiem, un veicināt patēriņu 
un/vai sniegt informāciju par produktiem 
iekšējā un ārējā tirgū,

xi) īstenot noieta veicināšanas 
pasākumus, jo īpaši trešās valstīs.

xia) veikt kolektīvus pasākumus, lai 
novērstu un pārvaldītu riskus veselībai, 
augu aizsardzībai un videi un 
nenoteiktību, kas saistīta ar ražošanu un 
attiecīgā gadījumā — ar lauksaimniecības 
un pārtikas produktu pārstrādi un/vai 
tirdzniecību, un/vai izplatīšanu,
xib) dot ieguldījumu blakusproduktu un 
atkritumu apsaimniekošanā,

2. Attiecībā uz starpnozaru organizācijām 
olīveļļas un galda olīvu nozarē un tabakas
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nozarē konkrētais mērķis, kas minēts 
1. punkta c) apakšpunktā, var ietvert arī 
vismaz vienu no šādiem uzdevumiem: 
a) koncentrēt un koordinēt piedāvājumu 
un tirgot dalībnieku produkciju;
b) gan ražošanu, gan pārstrādi kopīgi 
pielāgot tirgus prasībām un pilnveidot 
produktus;
c) veicināt ražošanas un pārstrādes 
racionalizāciju un uzlabošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 1774

Regulas priekšlikums
108.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

108.a pants
Starpnozaru organizāciju atzīšana

1. Dalībvalstis var atzīt starpnozaru 
organizācijas, kuras pieprasa atzīšanu, ar 
noteikumu, ka tās:
a) atbilst 108. pantā noteiktajām 
prasībām;
b) darbojas vienā vai vairākos attiecīgās 
teritorijas reģionos;
c) atbild par ievērojamu daļu ekonomisko 
darbību, kuras minētas 108. panta 
1. punkta a) apakšpunktā;
d) pašas neiesaistās produktu ražošanā, 
pārstrādē un/vai tirdzniecībā, izņemot 
108. panta 2. punktā noteiktos gadījumus.
2. Dalībvalstis var nolemt, ka starpnozaru 
organizācijas, kuras ir atzītas pirms 
2014. gada 1. janvāra, pamatojoties uz 
valsts tiesību aktiem, un kuras atbilst 
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1. punktā minētajiem nosacījumiem, 
jāuzskata par atzītām starpnozaru 
organizācijām saskaņā ar 108. pantu.
3. Starpnozaru organizācijas, kuras ir 
atzītas pirms 2014. gada 1. janvāra, 
pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, un 
kuras neatbilst 1. punktā minētajiem 
nosacījumiem, var turpināt savu darbību 
atbilstīgi valsts tiesību aktiem līdz 
2015. gada 1. janvārim.
4. Ja dalībvalstis atzīst starpnozaru 
organizāciju saskaņā ar 1. un/vai
2. punktu, tās:
a) četru mēnešu laikā pēc tam, kad ir 
saņemts pieteikums, kuram ir pievienoti 
visi atbilstīgie apliecinošie dokumenti, 
pieņem lēmumu par to, vai piešķirt 
atzīšanu; minētais pieteikums iesniedzams 
dalībvalstī, kurā atrodas organizācijas 
galvenā mītne;
b) ik pēc noteikta laika, ko tās pašas 
nosaka, veic pārbaudes, lai pārliecinātos, 
ka atzītās starpnozaru organizācijas 
atbilst nosacījumiem, kas reglamentē to 
atzīšanu;
c) gadījumā, ja šajā regulā paredzētie 
pasākumi netiek īstenoti vai to īstenošanā 
tiek pieļauti pārkāpumi, uzliek šīm 
organizācijām piemērojamās sankcijas, 
ko tās paredzējušas, un vajadzības 
gadījumā lemj, vai atzīšana nebūtu 
jāatsauc;
d) atsauc atzīšanu, ja vairs nav ievērotas 
šajā pantā noteiktās atzīšanas prasības un 
nosacījumi;
e) vienreiz gadā un ne vēlāk par 31. martu 
informē Komisiju par katru iepriekšējā 
kalendārajā gadā pieņemto lēmumu 
piešķirt, atteikt vai atsaukt atzīšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 110
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 1775

Regulas priekšlikums
109. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

109. pants svītrots
Tirgus dalībnieku organizācijas

Šajā regulā tirgus dalībnieku 
organizācijas olīveļļas un galda olīvu 
nozarē aptver atzītas ražotāju 
organizācijas, atzītas starpnozaru 
organizācijas vai atzītas citu tirgus 
dalībnieku organizācijas vai to 
apvienības.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 1775

Regulas priekšlikums
109. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

109. pants svītrots
Tirgus dalībnieku organizācijas

Šajā regulā tirgus dalībnieku 
organizācijas olīveļļas un galda olīvu 
nozarē aptver atzītas ražotāju 
organizācijas, atzītas starpnozaru 
organizācijas vai atzītas citu tirgus 
dalībnieku organizācijas vai to 
apvienības.

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 321

Regulas priekšlikums
109.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

109.a pants
Grupu nozīme

1. Lai uzlabotu un stabilizētu to produktu 
tirgu, kuru cilmes vietas nosaukums vai 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ir 
aizsargāta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. XXXXXXX par lauksaimniecības 
produktu kvalitātes shēmām, dalībvalstis, 
kurās produkti ražoti, var noteikt 
tirdzniecības noteikumus, lai regulētu 
piedāvājumu, jo īpaši īstenojot lēmumus, 
ko pieņēmušas Regulas (EK) 
Nr. XXXXXXX par lauksaimniecības 
produktu kvalitātes shēmām 42. pantā 
minētās grupas.
2. Šie noteikumi ir proporcionāli 
sasniedzamajam mērķim, un tie:
a) attiecas tikai uz piedāvājuma 
regulēšanu, un to mērķis ir samērot 
produkta piedāvājumu ar pieprasījumu;
b) nevar būt obligāti laika posmā, kas ir 
atjaunojams un ilgāks par pieciem 
tirdzniecības gadiem;
c) tie neattiecas ne uz vienu darījumu pēc 
attiecīgā produkta pirmā tirdzniecības 
posma;
d) nepieļauj cenu noteikšanu, tostarp 
orientējošā vai ieteikuma veidā;
e) nepadara nepieejamu pārmērīgi lielu 
daļu attiecīgā produkta, kas pretējā 
gadījumā būtu pieejama;
f) nerada šķēršļus jauniem tirgus 
dalībniekiem attiecīgā produkta ražošanas 
uzsākšanai.
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3. Par 1. punktā minētajiem noteikumiem 
sīki informē tirgus dalībniekus, izmantojot 
oficiālu publikāciju attiecīgajā dalībvalstī.
4. Par n gadā atbilstoši šā panta 
nosacījumiem pieņemtajiem lēmumiem 
un veiktajiem pasākumiem dalībvalstis 
informē Komisiju līdz n+1. gada 
1. martam.
5. Komisija var prasīt dalībvalstij atsaukt 
savu lēmumu, ja Komisija konstatē, ka tas 
izslēdz konkurenci nozīmīgā iekšējā tirgus 
daļā, rada šķēršļus brīvai preču apritei vai 
ir pretrunā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 39. panta mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 322–325, 1793

Regulas priekšlikums
110. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110. pants 110. pants

Noteikumu piemērošanas paplašināšana Noteikumu piemērošanas paplašināšana
1. Gadījumos, kad uzskata, ka atzīta 
ražotāju organizācija, atzīta ražotāju 
organizāciju apvienība vai atzīta 
starpnozaru organizācija, kas darbojas 
noteiktā dalībvalsts ekonomiskajā zonā vai 
ekonomiskajās zonās, reprezentatīvi 
pārstāv konkrēta produkta ražošanu, 
tirdzniecību vai pārstrādi, attiecīgā 
dalībvalsts pēc minētās organizācijas 
lūguma dažus nolīgumus, lēmumus vai 
saskaņotas darbības, par ko ir vienojušies 
šajā organizācijā, var uz ierobežotu laiku 
padarīt saistošus citiem pie organizācijas 
vai apvienības nepiederošiem tirgus 
dalībniekiem, kas darbojas attiecīgajā 
ekonomiskajā zonā vai zonās un var būt 

1. Gadījumos, kad uzskata, ka atzīta 
ražotāju organizācija, atzīta ražotāju 
organizāciju apvienība vai atzīta 
starpnozaru organizācija, kas darbojas 
noteiktā dalībvalsts ekonomiskajā zonā vai 
ekonomiskajās zonās, reprezentatīvi 
pārstāv konkrēta produkta ražošanu, 
tirdzniecību vai pārstrādi, attiecīgā 
dalībvalsts pēc minētās organizācijas 
lūguma dažus nolīgumus, lēmumus vai 
saskaņotas darbības, par ko ir vienojušies 
šajā organizācijā, var uz ierobežotu laiku 
padarīt saistošus citiem pie organizācijas 
vai apvienības nepiederošiem tirgus 
dalībniekiem, kas darbojas attiecīgajā 
ekonomiskajā zonā vai zonās un var būt



AM\921910LV.doc 27/113 PE501.994v01-00

LV

personas vai grupas. personas vai grupas.
2. “Ekonomiskā zona” ir ģeogrāfiska zona, 
ko veido piegulošie vai kaimiņos esošie 
ražošanas reģioni, kuros ir vienādi 
ražošanas un tirdzniecības apstākļi.

2. “Ekonomiskā zona” ir ģeogrāfiska zona, 
ko veido piegulošie vai kaimiņos esošie 
ražošanas reģioni, kuros ir vienādi 
ražošanas un tirdzniecības apstākļi.

3. Organizāciju vai apvienību uzskata par 
reprezentatīvu pārstāvi, ja tā dalībvalsts 
attiecīgajā ekonomiskajā zonā vai zonās:

3. Organizāciju vai apvienību uzskata par 
reprezentatīvu pārstāvi, ja tā dalībvalsts 
attiecīgajā ekonomiskajā zonā vai zonās:

a) nodrošina šādu attiecīgā produkta vai 
produktu ražošanas, tirdzniecības vai 
pārstrādes apjoma daļu:

a) nodrošina šādu attiecīgā produkta vai 
produktu ražošanas, tirdzniecības vai
pārstrādes apjoma daļu:

i) ražotāju organizācija, kas darbojas augļu 
un dārzeņu nozarē, – vismaz 60 %, vai

i) ražotāju organizācija, kas darbojas augļu 
un dārzeņu nozarē, – vismaz 60 %, vai

ii) citos gadījumos – vismaz divas 
trešdaļas, un 

ii) citos gadījumos – vismaz divas 
trešdaļas, un 

b) ja tā ir ražotāju organizācija, tā pārstāv 
vairāk nekā 50 % attiecīgo ražotāju.

b) ja tā ir ražotāju organizācija, tā pārstāv 
vairāk nekā 50 % attiecīgo ražotāju, un
ba) starpnozaru organizāciju gadījumā 
nodrošina ievērojamu 108. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto 
saimniecisko darbību daļu saskaņā ar 
dalībvalsts paredzētajiem nosacījumiem.

Ja pieprasījums attiecināt noteikumu 
piemērošanu uz citiem tirgus dalībniekiem 
aptver vairākas ekonomiskās zonas, 
organizācija vai apvienība pierāda, ka tai ir 
pirmajā daļā noteiktais minimālais 
pārstāvības īpatsvars katrā attiecīgajā 
nozarē, ko tā apvieno katrā attiecīgajā 
ekonomiskajā zonā.

Ja pieprasījums attiecināt noteikumu 
piemērošanu uz citiem tirgus dalībniekiem 
aptver vairākas ekonomiskās zonas, 
organizācija vai apvienība pierāda, ka tai ir 
pirmajā daļā noteiktais minimālais 
pārstāvības īpatsvars katrā attiecīgajā 
nozarē, ko tā apvieno katrā attiecīgajā 
ekonomiskajā zonā.

4. Noteikumiem, kuru attiecināšanu uz 
citiem tirgus dalībniekiem var pieprasīt 
saskaņā ar 1. punktu, ir viens no šiem 
mērķiem:

4. Noteikumi, kuru attiecināšanu uz citiem 
tirgus dalībniekiem var pieprasīt saskaņā ar 
1. punktu, attiecas uz vienu no darbībām, 
kas atbilst 106. panta c) punkta vai 
108. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
mērķiem.

a) ražošanas un tirgus pārskati;
b) ražošanas noteikumi, kas ir stingrāki 
par Savienības vai valsts noteikumiem;
c) Savienības tiesību aktiem atbilstīgu 
standartlīgumu izstrāde;
d) tirdzniecības noteikumi;
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e) vides aizsardzības noteikumi;
f) pasākumi produktu potenciāla 
veicināšanai un izmantošanai;
g) bioloģiskās lauksaimniecības, kā arī 
cilmes vietas nosaukumu, kvalitātes zīmju 
un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzības pasākumi;
h) pētījumi, lai palielinātu produktu 
vērtību, īpaši ar jauniem lietojumiem, kas 
nerada draudus sabiedrības veselībai;
i) pētījumi par produktu kvalitātes 
uzlabošanu;
j) pētījumi, jo īpaši par audzēšanas 
metodēm, kas ļauj samazināt augu 
aizsardzības līdzekļu vai veterināro
produktu izmantošanu un garantē 
augsnes un vides aizsardzību;
k) obligāto īpašību un iepakojuma un 
noformējuma obligāto standartu 
noteikšana;
l) sertificēta sēklas materiāla izmantošana 
un produktu kvalitātes uzraudzība.

Minētie noteikumi nedrīkst radīt kaitējumu 
citiem attiecīgās dalībvalsts vai Savienības 
tirgus dalībniekiem, tiem nedrīkst būt 
145. panta 4. punktā norādītās sekas un tie 
nevienā citā veidā nedrīkst būt pretrunā 
spēkā esošiem Savienības vai valsts 
noteikumiem.

Minētie noteikumi nedrīkst radīt kaitējumu 
citiem attiecīgās dalībvalsts vai Savienības 
tirgus dalībniekiem, tiem nedrīkst būt 
145. panta 4. punktā norādītās sekas un tie 
nevienā citā veidā nedrīkst būt pretrunā 
spēkā esošiem Savienības vai valsts 
noteikumiem.

4.a. Ja kāda starpnozaru organizācija ir 
atzīta attiecībā uz vienu vai vairākiem 
produktiem, dalībvalstis nedrīkst 
attiecināt uz ražotāju organizācijām 
lēmumus un darbības, kas saistītas ar šīs 
starpnozaru organizācijas jomu.
4.b. Par 1. punktā minēto noteikumu 
attiecināšanu sīki informē tirgus 
dalībniekus, izmantojot oficiālu 
publikāciju attiecīgajā dalībvalstī.
4.c. Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk par 
31. martu ziņo Komisijai par visiem 
lēmumiem, kas pieņemti atbilstoši šim 
pantam.
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Or. en

Grozījums Nr. 114
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 1783

Regulas priekšlikums
110. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110. pants svītrots
Noteikumu piemērošanas paplašināšana

1. Gadījumos, kad uzskata, ka atzīta 
ražotāju organizācija, atzīta ražotāju 
organizāciju apvienība vai atzīta 
starpnozaru organizācija, kas darbojas 
noteiktā dalībvalsts ekonomiskajā zonā 
vai ekonomiskajās zonās, reprezentatīvi 
pārstāv konkrēta produkta ražošanu, 
tirdzniecību vai pārstrādi, attiecīgā 
dalībvalsts pēc minētās organizācijas 
lūguma dažus nolīgumus, lēmumus vai 
saskaņotas darbības, par ko ir vienojušies 
šajā organizācijā, var uz ierobežotu laiku 
padarīt saistošus citiem pie organizācijas 
vai apvienības nepiederošiem tirgus 
dalībniekiem, kas darbojas attiecīgajā 
ekonomiskajā zonā vai zonās un var būt 
personas vai grupas.
2. “Ekonomiskā zona” ir ģeogrāfiska 
zona, ko veido piegulošie vai kaimiņos 
esošie ražošanas reģioni, kuros ir vienādi 
ražošanas un tirdzniecības apstākļi.
3. Organizāciju vai apvienību uzskata par 
reprezentatīvu pārstāvi, ja tā dalībvalsts 
attiecīgajā ekonomiskajā zonā vai zonās:
a) nodrošina šādu attiecīgā produkta vai 
produktu ražošanas, tirdzniecības vai 
pārstrādes apjoma daļu:
i) ražotāju organizācija, kas darbojas 
augļu un dārzeņu nozarē, – vismaz 60 %, 
vai
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ii) citos gadījumos – vismaz divas 
trešdaļas, un 
b) ja tā ir ražotāju organizācija, tā pārstāv 
vairāk nekā 50 % attiecīgo ražotāju.
Ja pieprasījums attiecināt noteikumu 
piemērošanu uz citiem tirgus 
dalībniekiem aptver vairākas ekonomiskās 
zonas, organizācija vai apvienība pierāda, 
ka tai ir pirmajā daļā noteiktais 
minimālais pārstāvības īpatsvars katrā 
attiecīgajā nozarē, ko tā apvieno katrā 
attiecīgajā ekonomiskajā zonā.
4. Noteikumiem, kuru attiecināšanu uz 
citiem tirgus dalībniekiem var pieprasīt 
saskaņā ar 1. punktu, ir viens no šiem 
mērķiem:
a) ražošanas un tirgus pārskati;
b) ražošanas noteikumi, kas ir stingrāki 
par Savienības vai valsts noteikumiem;
c) Savienības tiesību aktiem atbilstīgu 
standartlīgumu izstrāde;
d) tirdzniecības noteikumi;
e) vides aizsardzības noteikumi;
f) pasākumi produktu potenciāla 
veicināšanai un izmantošanai;
g) bioloģiskās lauksaimniecības, kā arī 
cilmes vietas nosaukumu, kvalitātes zīmju 
un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzības pasākumi;
h) pētījumi, lai palielinātu produktu 
vērtību, īpaši ar jauniem lietojumiem, kas 
nerada draudus sabiedrības veselībai;

i) pētījumi par produktu kvalitātes 
uzlabošanu;
j) pētījumi, jo īpaši par audzēšanas 
metodēm, kas ļauj samazināt augu 
aizsardzības līdzekļu vai veterināro 
produktu izmantošanu un garantē 
augsnes un vides aizsardzību;
k) obligāto īpašību un iepakojuma un 
noformējuma obligāto standartu 



AM\921910LV.doc 31/113 PE501.994v01-00

LV

noteikšana;
l) sertificēta sēklas materiāla izmantošana 
un produktu kvalitātes uzraudzība.
Minētie noteikumi nedrīkst radīt 
kaitējumu citiem attiecīgās dalībvalsts vai 
Savienības tirgus dalībniekiem, tiem 
nedrīkst būt 145. panta 4. punktā 
norādītās sekas un tie nevienā citā veidā 
nedrīkst būt pretrunā spēkā esošiem 
Savienības vai valsts noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 1826

Regulas priekšlikums
111. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

111. pants 111. pants
To ražotāju finansiālās iemaksas, kas 

nav biedri
To ražotāju finansiālās iemaksas, kas 

nav biedri
Ja atzītas ražotāju organizācijas, atzītas 
ražotāju organizāciju apvienības vai atzītas 
starpnozaru organizācijas noteikumus 
piemēro paplašināti saskaņā ar 110. pantu 
un darbības, uz kurām attiecas šie 
noteikumi, ir to personu vispārējās 
ekonomiskās interesēs, kuru darbības ir 
saistītas ar attiecīgajiem produktiem, 
dalībvalsts, kas piešķīrusi atzīšanu, var 
nolemt, ka personas vai grupas, kuras nav 
organizācijas biedri, bet gūst labumu no 
šīm darbībām, maksā organizācijai visas 
finansiālās iemaksas vai daļu no iemaksām, 
ko maksā attiecīgās organizācijas biedri, 
ciktāl šādas iemaksas ir paredzētas, lai 
segtu izmaksas, kas tieši radušās attiecīgo 
darbību veikšanas rezultātā.

Ja atzītas ražotāju organizācijas, atzītas 
ražotāju organizāciju apvienības vai atzītas 
starpnozaru organizācijas noteikumus 
piemēro paplašināti saskaņā ar 110. pantu 
un darbības, uz kurām attiecas šie 
noteikumi, ir to saimnieciskās darbības 
veicēju vispārējās ekonomiskās interesēs, 
kuru darbības ir saistītas ar attiecīgajiem 
produktiem, dalībvalsts, kas piešķīrusi 
atzīšanu, apspriežoties ar visām 
ieinteresētajām personām, var nolemt, ka 
atsevišķi saimnieciskās darbības veicēji
vai grupas, kuras nav organizācijas biedri, 
bet gūst labumu no šīm darbībām, maksā 
organizācijai visas finansiālās iemaksas vai 
daļu no iemaksām, ko maksā attiecīgās 
organizācijas biedri, ciktāl šādas iemaksas 
ir paredzētas, lai segtu attiecīgo darbību 
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veikšanas izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 1819

Regulas priekšlikums
111. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

111. pants svītrots
To ražotāju finansiālās iemaksas, kas nav 

biedri
Ja atzītas ražotāju organizācijas, atzītas 
ražotāju organizāciju apvienības vai 
atzītas starpnozaru organizācijas 
noteikumus piemēro paplašināti saskaņā 
ar 110. pantu un darbības, uz kurām 
attiecas šie noteikumi, ir to personu 
vispārējās ekonomiskās interesēs, kuru 
darbības ir saistītas ar attiecīgajiem 
produktiem, dalībvalsts, kas piešķīrusi 
atzīšanu, var nolemt, ka personas vai 
grupas, kuras nav organizācijas biedri, 
bet gūst labumu no šīm darbībām, maksā 
organizācijai visas finansiālās iemaksas 
vai daļu no iemaksām, ko maksā 
attiecīgās organizācijas biedri, ciktāl 
šādas iemaksas ir paredzētas, lai segtu 
izmaksas, kas tieši radušās attiecīgo 
darbību veikšanas rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 327
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Regulas priekšlikums
112. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

112. pants 112. pants
Pasākumi, kas atvieglo piedāvājuma 

pielāgošanu tirgus prasībām
Pasākumi, kas atvieglo piedāvājuma 

pielāgošanu tirgus prasībām
Ņemot vērā vajadzību rosināt 106.–
108. pantā minēto organizāciju darbības, 
lai atvieglotu piedāvājuma pielāgošanu 
tirgus prasībām, izņemot darbības, kas 
saistītas ar produktu izņemšanu no tirgus, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus dzīvu 
augu, liellopu un teļa gaļas, cūkgaļas, 
aitas un kazas gaļas, olu un mājputnu 
gaļas nozarē attiecībā uz pasākumiem:

Ņemot vērā vajadzību rosināt 106.–
108. pantā minēto organizāciju darbības, 
lai atvieglotu piedāvājuma pielāgošanu 
tirgus prasībām, izņemot darbības, kas 
saistītas ar produktu izņemšanu no tirgus, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus
1. panta 2. punktā minētajās nozarēs
attiecībā uz pasākumiem:

a) kvalitātes uzlabošanai; a) kvalitātes uzlabošanai;

b) ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības 
organizācijas uzlabošanai;

b) ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības 
organizācijas uzlabošanai;

c) tirgus cenu tendenču reģistrēšanas 
atvieglošanai;

c) tirgus cenu tendenču reģistrēšanas 
atvieglošanai;

d) īstermiņa un ilgtermiņa prognožu 
sagatavošanai, ņemot vērā izmantotos 
ražošanas līdzekļus.

d) īstermiņa un ilgtermiņa prognožu 
sagatavošanai, ņemot vērā izmantotos 
ražošanas līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 1832

Regulas priekšlikums
112. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

112. pants svītrots
Pasākumi, kas atvieglo piedāvājuma 

pielāgošanu tirgus prasībām
Ņemot vērā vajadzību rosināt 106.–
108. pantā minēto organizāciju darbības, 
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lai atvieglotu piedāvājuma pielāgošanu 
tirgus prasībām, izņemot darbības, kas 
saistītas ar produktu izņemšanu no tirgus, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus dzīvu 
augu, liellopu un teļa gaļas, cūkgaļas, 
aitas un kazas gaļas, olu un mājputnu 
gaļas nozarē attiecībā uz pasākumiem:
a) kvalitātes uzlabošanai;
b) ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības 
organizācijas uzlabošanai;
c) tirgus cenu tendenču reģistrēšanas 
atvieglošanai;
d) īstermiņa un ilgtermiņa prognožu 
sagatavošanai, ņemot vērā izmantotos 
ražošanas līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 331, 332

Regulas priekšlikums
113. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

113. pants 113. pants

Tirdzniecības noteikumi vīna kopējā 
tirgus darbības uzlabošanai un 

stabilizēšanai

Tirdzniecības noteikumi vīna kopējā 
tirgus darbības uzlabošanai un 

stabilizēšanai
1. Lai uzlabotu un stabilizētu kopējā tirgus 
darbību attiecībā uz vīniem, arī vīnogām, 
misām un vīniem, no kuriem tie iegūti, 
ražotājas dalībvalstis var noteikt 
tirdzniecības noteikumus, lai regulētu 
piedāvājumu, jo īpaši ar lēmumiem, ko 
pieņēmušas saskaņā ar 108. pantu atzītas 
starpnozaru organizācijas.

1. Lai uzlabotu un stabilizētu kopējā tirgus 
darbību attiecībā uz vīniem, arī vīnogām, 
misām un vīniem, no kuriem tie iegūti, 
ražotājas dalībvalstis var noteikt 
tirdzniecības noteikumus, lai regulētu 
piedāvājumu, jo īpaši ar lēmumiem, ko 
pieņēmušas saskaņā ar 108. pantu atzītas 
starpnozaru organizācijas.

Šie noteikumi ir samērojami ar 
sasniedzamo mērķi, un tie nedrīkst:

Šie noteikumi ir samērojami ar 
sasniedzamo mērķi, un tie nedrīkst:

a) būt saistīti ar darījumiem pēc attiecīgā a) būt saistīti ar darījumiem pēc attiecīgā 
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produkta pirmās laišanas tirgū; produkta pirmās laišanas tirgū;
b) atļaut cenu noteikšanu, arī orientējošo 
vai ieteicamo cenu noteikšanu;

b) atļaut cenu noteikšanu, arī orientējošo 
vai ieteicamo cenu noteikšanu;

c) padarīt nepieejamu pārmērīgi lielu daļu 
parasti pieejamās vīnogu ražas;

c) padarīt nepieejamu pārmērīgi lielu daļu 
parasti pieejamās vīnogu ražas;

d) radīt iespēju atteikties izdot valsts un 
Savienības sertifikātus, kas vajadzīgi vīna 
apgrozībai un tirdzniecībai, ja šāda 
tirdzniecība notiek saskaņā ar minētajiem 
noteikumiem.

d) radīt iespēju atteikties izdot valsts un 
Savienības sertifikātus, kas vajadzīgi vīna 
apgrozībai un tirdzniecībai, ja šāda 
tirdzniecība notiek saskaņā ar minētajiem 
noteikumiem.

1.a. Šā panta 1. punktā minētie noteikumi 
pilnībā ir jādara zināmi tirgus 
dalībniekiem, publicējot tos oficiālā 
publikācijā attiecīgajā dalībvalstī.
1.b. Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk par 
31. martu ziņo Komisijai par visiem 
lēmumiem, kas pieņemti atbilstoši šim 
pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 1843

Regulas priekšlikums
113. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

113. pants svītrots
Tirdzniecības noteikumi vīna kopējā 

tirgus darbības uzlabošanai un 
stabilizēšanai

Lai uzlabotu un stabilizētu kopējā tirgus 
darbību attiecībā uz vīniem, arī vīnogām, 
misām un vīniem, no kuriem tie iegūti, 
ražotājas dalībvalstis var noteikt 
tirdzniecības noteikumus, lai regulētu 
piedāvājumu, jo īpaši ar lēmumiem, ko 
pieņēmušas saskaņā ar 108. pantu atzītas 
starpnozaru organizācijas.
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Šie noteikumi ir samērojami ar 
sasniedzamo mērķi, un tie nedrīkst:
a) būt saistīti ar darījumiem pēc attiecīgā 
produkta pirmās laišanas tirgū;
b) atļaut cenu noteikšanu, arī orientējošo 
vai ieteicamo cenu noteikšanu;
c) padarīt nepieejamu pārmērīgi lielu daļu 
parasti pieejamās vīnogu ražas;
d) radīt iespēju atteikties izdot valsts un 
Savienības sertifikātus, kas vajadzīgi vīna 
apgrozībai un tirdzniecībai, ja šāda 
tirdzniecība notiek saskaņā ar minētajiem 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 333

Regulas priekšlikums
II daļa – II sadaļa – III nodaļa – 3.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a IEDAĻA
LĪGUMU SLĒGŠANAS SISTĒMAS

113.a pants
Līgumattiecības

1. Neskarot 104.a un 105.a panta 
nosacījumus attiecībā uz piena un piena 
produktu nozari un 101. panta 
nosacījumus attiecībā uz cukura nozari, 
ja dalībvalsts nolemj, ka šīs regulas 
1. panta 2. punktā minētajās nozarēs par 
katru tās teritorijā veiktu 
lauksaimniecības produktu piegādi no 
ražotāja pārstrādātājam vai izplatītājam ir 
jābūt starp abām pusēm noslēgtam 
rakstiskam līgumam, un/vai nolemj, ka 
pirmajam pircējam jāiesniedz 
lauksaimniekam rakstisks priekšlikums 
līguma noslēgšanai par lauksaimniecības 
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produktu piegādi, ko veic ražotāji, šāds 
līgums un/vai šāds piedāvājums noslēgt 
līgumu atbilst 2. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem.
Ja dalībvalsts nolemj, ka par katru 
attiecīgo produktu piegādi no ražotāja 
pircējam ir jābūt starp abām pusēm 
noslēgtam rakstiskam līgumam, tā lemj 
arī par to, kurš piegādes posms vai posmi 
aptverts vai aptverti ar šādu līgumu, ja 
attiecīgo produktu piegādi veic ar vairāku 
pušu starpniecību.
Šā punkta otrajā daļā minētajā gadījumā 
dalībvalsts nodrošina, ka attiecīgajā 
nozarē slēgto līgumu nosacījumi ir 
izpildīti, un izveido starpniecības 
mehānismu, ko izmanto gadījumā, ja, 
abpusēji vienojoties, šādu līgumu nevar 
noslēgt, tādējādi nodrošinot taisnīgas 
līgumattiecības.
2. Līgumu un/vai līguma piedāvājumu:
a) iesniedz pirms piegādes;
b) sagatavo rakstiski;
c) īpaši iekļauj šādus elementus:
i) cenu, kas maksājama par piegādi, kura:
– ir nemainīga un noteikta līgumā, un/vai
– tiek aprēķināta, apvienojot līgumā 
noteiktos faktorus, kas var ietvert tirgus 
rādītājus, kuri atspoguļo izmaiņas tirgus 
nosacījumos, piegādāto apjomu un 
piegādāto lauksaimniecības produktu 
kvalitāti vai sastāvu,
ii) attiecīgo produktu kvalitāti un apjomu, 
kuru var piegādāt un/vai kas jāpiegādā, 
un šādu piegāžu grafiku,
iii) līguma darbības ilgumu, kas var būt 
noteikts ilgums vai nenoteikts ilgums ar 
izbeigšanas klauzulām,
iv) informāciju par maksājuma termiņiem 
un procedūrām;
v) pasākumus lauksaimniecības produktu 
savākšanai vai piegādei;
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vi) noteikumus, ko piemēro force majeure 
gadījumos.
3. Atkāpjoties no 1. punkta, līgums un/vai 
līguma piedāvājums nav vajadzīgs, ja 
ražotājs attiecīgo produktu piegādā 
pircējam, kas ir kooperatīvs, kura 
dalībnieks ir arī ražotājs, ja kooperatīva 
statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas 
paredzēti šajos statūtos vai pieņemti 
atbilstīgi šiem statūtiem, ir iekļauti 
noteikumi, kuru ietekme ir tāda pati kā 
tiem, kas noteikti 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā.
4. Puses brīvi pārrunā visus ražotāju, 
savācēju, pārstrādātāju vai izplatītāju par 
lauksaimniecības produktu piegādi 
noslēgto līgumu elementus, tostarp tos, 
kas norādīti 2. punkta c) apakšpunktā.
Neatkarīgi no šā punkta pirmās daļas:
i) ja dalībvalsts nolemj, ka saskaņā ar šā 
panta 1. punktu par katru 
lauksaimniecības produktu piegādi ir 
jābūt rakstiskam līgumam, tā var noteikt 
minimālo ilgumu, kas attieksies tikai uz 
rakstiskiem līgumiem starp ražotāju un 
lauksaimniecības produktu pirmo pircēju. 
Šāds minimālais ilgums ir vismaz seši 
mēneši, un tas neatstāj kaitīgu ietekmi uz 
iekšējā tirgus pienācīgu darbību; un/vai
ii) ja dalībvalsts nolemj, ka pirmajiem 
lauksaimniecības produktu pircējiem 
saskaņā ar 1. punkta prasībām ir 
jāiesniedz ražotājam rakstisks līguma 
priekšlikums, tā var paredzēt, ka 
piedāvājumā jānorāda minimālais šā 
līguma darbības ilgums, kā tas šajā 
nolūkā noteikts valsts tiesību aktos. Šāds 
minimālais ilgums ir vismaz seši mēneši, 
un tas neatstāj kaitīgu ietekmi uz iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību.
Šā punkta otrā daļa neskar ražotāja 
tiesības noraidīt šādu minimālo darbības 
ilgumu ar noteikumu, ka par noraidījumu 
paziņo rakstiski. Šajā gadījumā abas 
puses var brīvi apspriest visus līguma 
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elementus, tostarp elementus, kas norādīti 
2. punkta c) apakšpunktā.
5. Dalībvalstis, kuras izmanto šajā pantā 
paredzētās iespējas, paziņo Komisijai par 
to, kā tās tiek piemērotas.
6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem paredz nepieciešamos 
pasākumus attiecībā uz šā panta 2. punkta 
a) un b) apakšpunkta un 3. punkta 
vienādu piemērošanu, un pasākumus 
saistībā ar paziņojumiem, kas dalībvalstīm 
jāsniedz saskaņā ar šā panta prasībām.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 334

Regulas priekšlikums
113.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

113.b pants
Sarunas par līgumu slēgšanu

1. Saskaņā ar 106. pantu atzīta ražotāju 
organizācija kādā no nozarēm, kas 
minētas šīs regulas 1. panta 2. punktā, 
ražotāju vārdā, kas ir šīs organizācijas 
dalībnieki, attiecībā uz visu vai daļu no to 
kopējā ražošanas apjoma var risināt 
sarunas par līgumiem par 
lauksaimniecības produktu piegādi no 
ražotāja pārstrādātājam, starpniekam vai 
izplatītājam.
2. Ražotāju organizācijas sarunas var 
notikt:
a) neatkarīgi no tā, vai ražotāji 
īpašumtiesības uz attiecīgajiem 
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produktiem nodod ražotāju organizācijai;
b) neatkarīgi no tā, vai pārrunātā cena ir 
tāda pati attiecībā uz visu vai dažu 
ražotāju, kuri ir ražotāju organizācijas 
dalībnieki, kopējo ražošanas apjomu;
c) ar noteikumu, ka attiecīgie 
lauksaimnieki nav citas ražotāju 
organizācijas dalībnieki, kura to vārdā arī 
risina sarunas par šādiem līgumiem; 
tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, kad 
ražotājiem pieder divas atšķirīgas 
ražošanas vienības ģeogrāfiski dažādos 
apgabalos, dalībvalstis var atkāpties no šā 
nosacījuma;
d) ar noteikumu, ka uz attiecīgajiem 
produktiem neattiecas pienākums 
piegādāt, kas izriet no lauksaimnieka 
līdzdalības kooperatīvā atbilstoši 
nosacījumiem, kuri paredzēti kooperatīva 
statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas 
paredzēti šajos statūtos vai pieņemti 
atbilstīgi šiem statūtiem;  
e) ja ražotāju organizācija informē tās 
dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentās 
iestādes, kurās tā darbojas, par 
lauksaimniecības produktu apjomu, par 
kuru tiek risinātas šādas sarunas.
3. Šajā pantā atsauces uz ražotāju 
organizācijām ietver arī šādu ražotāju 
organizāciju apvienības.
4. Attiecībā uz sarunām, kas skar vairāk 
nekā vienu dalībvalsti, lēmumu par 
sarunām pieņem Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktu, ko pieņem bez 
162. panta 2. vai 3. punkta piemērošanas. 
Citos gadījumos minēto lēmumu pieņem 
tās dalībvalsts valsts konkurences iestāde, 
uz kuru sarunas attiecas.
Šajā punktā minētos lēmumus nepiemēro 
pirms datuma, kad tie paziņoti 
attiecīgajiem uzņēmumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 123
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 335–341, 1862, 1864

Regulas priekšlikums
114. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

114. pants 114. pants

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

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

-a) īpašiem noteikumiem, kas 
piemērojami vienā vai vairākās nozarēs, 
kas minētas šīs regulas 1. panta 
2. punktā;

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

a) konkrētiem mērķiem, kurus varētu, 
vajadzētu vai nevajadzētu sasniegt šādām 
organizācijām un apvienībām un attiecīgā 
gadījumā pievienot 106.–109. pantā 
noteiktajiem mērķiem;

aa) horizontāliem ieteikumiem par 
starpnozaru nolīgumiem, ko organizācijas 
slēdz saskaņā ar 108. pantu;

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

b) organizāciju, kas nav ražotāju 
organizācijas, statūtiem, īpašiem 
nosacījumiem, kas piemērojami ražotāju 
organizāciju statūtiem atsevišķās nozarēs,
šādu organizāciju un apvienību struktūru, 
juridiskas personas statusu, dalību, lielumu, 
pārskatatbildību un pasākumiem, no 
apvienošanās izrietošajām sekām;
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sekām, atzīšanas atsaukšanu un to 
apvienošanos;

ba) atzīšanas, atzīšanas atcelšanas un 
apturēšanas noteikumiem, no atzīšanas, 
atzīšanas atcelšanas un apturēšanas 
izrietošo ietekmi, kā arī prasībām šādām 
organizācijām un apvienībām īstenot 
pasākumus stāvokļa izlabošanai, ja netiek 
izpildīti atzīšanas kritēriji;

c) transnacionālām organizācijām un 
apvienībām, tostarp šā panta a) un 
b) punktā minētajiem noteikumiem;

c) transnacionālām organizācijām un 
apvienībām, tostarp šā panta a), b) un 
ba) punktā minētajiem noteikumiem;

ca) noteikumiem par dibināšanu un to, ar 
kādiem nosacījumiem attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm ir jāsniedz 
administratīva palīdzība, ja notiek 
starptautiska sadarbība;

d) to, kā organizācijas vai apvienības 
izmanto ārpakalpojumus un nodrošina 
tehniskos līdzekļus;

d) nosacījumiem par to, kā organizācijas 
vai apvienības izmanto ārpakalpojumus un 
nodrošina tehniskos līdzekļus;

e) organizāciju un apvienību pārdodamās 
produkcijas minimālo apjomu vai vērtību;

e) organizāciju un apvienību pārdodamās 
produkcijas minimālo apjomu vai vērtību;

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

f) dažu organizāciju noteikumu 
attiecināšanu uz ražotājiem, kas nav biedri, 
kā minēts 110. pantā, un obligātās 
finansiālās iemaksas no tiem, kas nav 
biedri, kā minēts 111. pantā, papildu 
prasības par pārstāvību, attiecīgajām 
ekonomiskajām zonām, arī Komisijas 
veiktu pārbaudi par to noteikšanu, 
minimālajiem periodiem, cik ilgi 
noteikumiem jābūt spēkā pirms to 
piemērošanas paplašināšanas, personām 
vai organizācijām, kurām var piemērot 
noteikumus vai iemaksas, un apstākļiem, 
kādos Komisija var pieprasīt uz konkrētu 
periodu, lai noteikumu piemērošanas 
paplašināšanu vai obligāto iemaksu 
noteikšanu atteiktu vai atceltu.

fa) īpašiem nosacījumiem līgumisku 
sistēmu ieviešanai nozarēs, kas minētas 
113.a panta 1. punktā, jo īpaši 
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robežvērtībām attiecībā uz ražošanas 
apjomiem, kam var piemērot kolektīvās 
sarunas;
fb) nosacījumiem, lai atzīti ražotāji varētu 
panākt horizontālas un vertikālas 
kolektīvās vienošanās ar konkurentiem un 
partneriem pārtikas ķēdē par to, ka cenās 
tiek iekļautas izmaksas saistībā ar 
ieguldījumiem ilgtspējīgā ražošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
114. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

114. pants 114. pants
Deleģētās pilnvaras Deleģētās pilnvaras

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

Lai nodrošinātu to, ka ražotāju 
organizāciju un ražotāju organizāciju
apvienību mērķi un pienākumi ir skaidri 
noteikti, un veicinātu šādu organizāciju 
darbības efektivitāti, neradot lieku slogu,
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus saistībā 
ar:

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

a) īpašiem nosacījumiem to ražotāju 
organizāciju un ražotāju organizāciju 
apvienību atzīšanai, kuras darbojas vairāk 
nekā vienā dalībvalstī;

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

b) noteikumiem par dibināšanu un to, ar 
kādiem nosacījumiem attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm ir jāsniedz 
administratīva palīdzība organizācijām, 
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106. panta d) punktā minēto prasību 
ražotāju organizācijas atzīšanai, proti, ka 
tā neieņem dominējošu stāvokli 
attiecīgajā tirgū, ja vien tas nav vajadzīgs 
Līguma 39. pantā minēto mērķu 
sasniegšanai, no atzīšanas izrietošajām 
sekām, atzīšanas atsaukšanu un to 
apvienošanos;

kuras darbojas vairāk nekā vienā 
dalībvalstī;

c) transnacionālām organizācijām un 
apvienībām, tostarp šā panta a) un 
b) punktā minētajiem noteikumiem;

c) attiecībā uz organizācijām, kuras 
regulē ar 109.a panta a), aa) un 
b) punktu:
i) konkrētiem mērķiem, kurus varētu, 
vajadzētu vai nevajadzētu sasniegt šādām 
organizācijām un apvienībām,
ii) noteikumiem par šādu organizāciju un 
to apvienību atzīšanu, struktūru, dalību, 
lielumu, pārskatatbildību, pasākumiem un 
apvienošanos,
iii) to, kā organizācijas un apvienības 
izmanto ārpakalpojumus un nodrošina 
tehniskos līdzekļus,
iv) organizāciju un apvienību pārdodamās 
produkcijas minimālo apjomu vai vērtību;

d) to, kā organizācijas vai apvienības 
izmanto ārpakalpojumus un nodrošina 
tehniskos līdzekļus;

d) attiecībā uz ražotāju organizācijām, 
kuras regulē ar 109.a panta a) un 
bb) punktu, noteikumiem par dalību, 
tostarp ražotāju organizāciju dalībnieku 
pienākumu piegādāt ražotāju 
organizācijām visu produkciju vai 
noteiktu tās apjomu;

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

Or. en

(Point d becomes point iii of the amendment text and point e becomes point iv)

Grozījums Nr. 125
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 342

Regulas priekšlikums
115. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
115. pants 115. pants

Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar 
pārbaudes procedūru

Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar 
pārbaudes procedūru

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

Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt 
vajadzīgos pasākumus, kas saistīti ar šo 
nodaļu, jo īpaši šādus pasākumus:

a) 106.b un 108.a pantā noteikto ražotāju 
organizāciju un starpnozaru organizāciju 
atzīšanas nosacījumu īstenošanu;
b) paziņojumus, kas dalībvalstīm jāsniedz 
Komisijai saskaņā ar 105.a panta 
8. punktu, 105.b panta 7. punktu, 
106.b panta 4. punkta d) apakšpunktu un 
108.a panta 4. punkta e) apakšpunktu;
c) ar administratīvo palīdzību saistītās 
procedūras starptautiskas sadarbības 
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gadījumos;
d) 110. un 112. pantā minēto pasākumu 
īstenošanai, jo īpaši 110. panta 2. punktā 
minētā “ekonomikas zonas” jēdziena 
īstenošanai, vajadzīgās procedūras un 
tehniskos nosacījumus.

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

Or. en

Grozījums Nr. 126
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
115. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

115. pants 115. pants
Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar 

pārbaudes procedūru
Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar 

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

Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt 
šādus pasākumus saskaņā ar 162. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru:

a) ražotāju organizāciju, to apvienību un 
starpnozaru organizāciju atzīšanas 
nosacījumu īstenošanu, jo īpaši to 
organizāciju atzīšanai, kuras darbojas 
vairāk nekā vienā dalībvalstī;
b) ar administratīvo palīdzību saistītās 
procedūras to organizāciju gadījumā, 
kuras darbojas vairāk nekā vienā 
dalībvalstī;
c) attiecībā uz organizācijām, kuras 
regulē ar 109.a pantu, — atzīšanas 
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atteikumu vai atcelšanu;
d) informācijas nosūtīšanu Komisijai par 
atzīto organizāciju un apvienību skaitu, 
tostarp par atzīšanas atteikšanas un 
atcelšanas gadījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 343–345

Regulas priekšlikums
116. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
116. pants 116. pants

Citas īstenošanas pilnvaras Citas īstenošanas pilnvaras
Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt 
atsevišķus lēmumus attiecībā uz:

1. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt atsevišķus lēmumus attiecībā uz:

a) tādu organizāciju atzīšanu, kas darbojas 
vairākās dalībvalstīs, atbilstīgi 
noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
114. panta c) punktu;

a) tādu organizāciju atzīšanu, atzīšanas 
atteikšanu vai atcelšanu, kas darbojas 
vairākās dalībvalstīs, atbilstīgi 
noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
114. panta c) punktu;

b) starpnozaru organizāciju atzīšanas 
atteikšanu vai atcelšanu, noteikumu 
paplašinātas piemērošanas vai obligāto 
iemaksu atcelšanu, dalībvalstu paziņoto 
ekonomisko zonu apstiprināšanu vai 
grozīšanas lēmumiem atbilstīgi 
noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
114. panta f) punktu.

b) noteikumu paplašināto piemērošanu vai
obligātās iemaksas organizācijām, kas 
minētas a) apakšpunktā, un to atcelšanu.

1.a. Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus, var pieņemt lēmumus attiecībā uz 
apstiprināšanu vai lēmumus mainīt 
dalībvalstu paziņotās ekonomiskās zonas, 
piemērojot saskaņā ar 114. panta 
f) punktu pieņemtos noteikumus.
Minētos īstenošanas aktus pieņem, 
nepiemērojot 162. panta 2. vai 3. punktā 
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minēto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
116. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

116. pants svītrots
Citas īstenošanas pilnvaras

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt atsevišķus lēmumus attiecībā uz:
a) tādu organizāciju atzīšanu, kas 
darbojas vairākās dalībvalstīs, atbilstīgi 
noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
114. panta c) punktu;
b) starpnozaru organizāciju atzīšanas 
atteikšanu vai atcelšanu, noteikumu 
paplašinātas piemērošanas vai obligāto 
iemaksu atcelšanu, dalībvalstu paziņoto 
ekonomisko zonu apstiprināšanu vai 
grozīšanas lēmumiem atbilstīgi 
noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
114. panta f) punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 346, 643
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Regulas priekšlikums
II daļa – II sadaļa – III nodaļa – 4.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a IEDAĻA
PĀRREDZAMĪBA UN INFORMĀCIJA 

PAR TIRGU
116.a pants

Eiropas instruments pārtikas produktu 
cenu uzraudzībai

1. Lai uzņēmumus un visas valsts iestādes 
informētu par cenu noteikšanu visā 
pārtikas apritē, kā arī lai atvieglotu tirgus 
tendenču noteikšanu un reģistrāciju, 
Komisija regulāri ziņo Padomei un 
Parlamentam par Eiropas instrumenta 
pārtikas produktu cenu uzraudzībai 
darbībām un par tā pētījumu rezultātiem, 
kā arī nodrošina šo rezultātu publicēšanu.
2. Lai piemērotu 1. punktu un saistībā ar 
valstu statistikas biroju un cenu 
novērošanas centru darbībām, Eiropas 
instruments pārtikas produktu cenu 
uzraudzībai, neradot papildu slogu 
lauksaimniekiem, vāc statistikas datus un 
informāciju, kas nepieciešama analīžu un 
pētījumu veikšanai jo īpaši saistībā ar:
a) ražošanu un piegādi;
b) cenu un, cik iespējams, peļņas normu 
noteikšanas mehānismiem attiecībā uz 
visu pārtikas apriti Savienībā un 
dalībvalstīs;
c) cenu tendencēm un, cik iespējams, 
peļņas normām visos pārtikas aprites 
posmos Savienībā un dalībvalstīs un visās 
lauksaimniecības un lauksaimniecības 
pārtikas produktu nozarēs, jo īpaši augļu 
un dārzeņu, piena un piena produktu, kā 
arī gaļas izstrādājumu nozarēs;
d) tirgus attīstības prognozēšanu īsā un 
vidējā termiņā.
Šā punkta kontekstā instrumentu izmanto 
galvenokārt eksporta un importa, lauku 
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saimniecības cenu, patērētāju maksāto 
cenu, peļņas normu, ražošanas, 
pārstrādes un izplatīšanas izmaksu 
pētīšanai visos pārtikas aprites posmos
Savienībā un dalībvalstīs.
3. Attiecībā uz informāciju, ko publiskojis 
Eiropas instruments pārtikas produktu 
cenu uzraudzībai, jāievēro 
konfidencialitāte. Komisija nodrošina, ka 
publicētā informācija neļauj noteikt 
atsevišķus dalībniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 1917

Regulas priekšlikums
129.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

129.a pants
Apiņu imports

1. Apiņu nozares produktus var importēt 
no trešām valstīm vienīgi tad, ja to 
kvalitātes standarti ir vismaz līdzvērtīgi 
standartiem, kuri noteikti attiecībā uz 
tādiem pašiem produktiem, kas ievākti 
Savienībā vai ražoti no Savienībā 
ievāktiem produktiem.
2. Produktus uzskata par atbilstošiem 
1. punktā minētajam standartam, ja tiem 
pievienots izcelsmes valsts iestāžu 
izsniegts apliecinājums, kas atzīts par 
līdzvērtīgu 59.b pantā minētajam 
sertifikātam.
Attiecībā uz apiņu pulveri, apiņu pulveri 
ar augstāku lupulīna saturu, apiņu 
ekstraktu un jauktiem apiņu produktiem 
apliecinājumu var atzīt par līdzvērtīgu 
sertifikātam vienīgi tad, ja alfa skābes 
saturs šajos produktos nav mazāks par tās 
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saturu apiņos, no kuriem šie produkti 
iegūti.
3. Lai samazinātu administratīvo slogu, 
Komisija, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 160. pantu, var izvirzīt 
nosacījumus, kad netiek piemērotas 
saistības attiecībā uz apliecinājuma 
līdzvērtību un iepakojuma marķēšanu.
4. Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 162. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru, pieņem 
noteikumus, kas saistīti ar šo pantu, 
tostarp noteikumus par līdzvērtības 
apliecinājumu atzīšanu un apiņu importa 
pārbaudi.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 362

Regulas priekšlikums
130.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.a pants
Jēlcukura imports rafinēšanai —

ekskluzīvs 3 mēnešu periods pilnas slodzes 
rafinēšanas uzņēmumiem

1. Līdz 2019.–2020. tirdzniecības gada 
beigām pilnas slodzes rafinēšanas 
uzņēmumiem ir noteikts ekskluzīvs 
importa apjoms 2 500 000 tonnu apmērā 
vienam tirdzniecības gadam, izsakot to 
baltajā cukurā.
2. Uzskata, ka vienīgā cukurbiešu 
pārstrādes rūpnīca, kas 2005. gadā 
darbojās Portugālē, ir pilnas slodzes 
rafinēšanas uzņēmums.
3. Rafinēšanai paredzēta cukura importa 
licences izsniedz tikai pilnas slodzes 
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rafinēšanas uzņēmumiem, ja attiecīgie 
apjomi nepārsniedz 1. punktā minēto 
apjomu. Šīs licences var nodot vienīgi 
citiem pilnas slodzes rafinēšanas 
uzņēmumiem, un to derīguma termiņš 
beidzas tā tirdzniecības gada beigās, 
kuram tās ir izsniegtas.
Šo punktu piemēro katra tirdzniecības 
gada pirmajiem trim mēnešiem.
4. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, ka 
importēto cukuru, kas paredzēts 
rafinēšanai, rafinē saskaņā ar šo punktu, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem, kuri 
pieņemti saskaņā ar 160. pantu, var 
pieņemt:
a) konkrētas definīcijas 1. punktā minētā 
importa režīma darbībai;
b) nosacījumus un atbilstības prasības, 
kas jāizpilda tirgus dalībniekam, lai 
iesniegtu importa licences pieteikumu, 
tostarp prasību pēc garantijas 
nodrošinājuma;
c) noteikumus par piemērojamajiem 
administratīvajiem sodiem.
5. Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 162. panta 2. punktu, 
var pieņemt vajadzīgos noteikumus par 
apliecinošiem dokumentiem, kas 
jāiesniedz saistībā ar prasībām un 
pienākumiem, ko piemēro importētājiem, 
jo īpaši pilnas slodzes rafinēšanas 
uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 363
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Regulas priekšlikums
130.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.b pants
Ievedmuitas apturēšana cukura nozarē

Saskaņā ar 101.da pantā izklāstīto 
mehānismu un līdz 2019.–2020. gada 
tirdzniecības gada beigām Komisija ar 
īstenošanas aktiem var pilnībā vai daļēji 
apturēt ievedmuitas uzlikšanu konkrētiem 
turpmāk minēto produktu apjomiem, lai 
nodrošinātu piegādi, kas vajadzīga 
Eiropas cukura tirgum:
a) cukuram, kas atbilst KN kodam 1701;
b) izoglikozei, kas atbilst KN kodam 1702 
30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 un 1702 90 
30.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 1945, 1947, 1948

Regulas priekšlikums
133. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
133. pants 133. pants

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

1. Tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai produktus 
varētu eksportēt, pamatojoties uz to kursu 
vai cenām pasaules tirgū, kad iekšējā 
tirgus nosacījumi atbilst 154. panta 
1. punktā minēto nosacījumu darbības 
jomai, un nepārsniedzot apjomus, kas izriet 
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cenām Savienībā var segt ar eksporta 
kompensācijām par:

no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu, un saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktu,
starpību starp minēto kursu vai cenām un 
cenām Savienībā var segt ar eksporta 
kompensācijām par:

a) šādu nozaru produktiem, kurus eksportē 
bez turpmākas pārstrādes:

a) šādu nozaru produktiem, kurus eksportē 
bez turpmākas pārstrādes:

i) labība, i) labība,
ii) rīsi, ii) rīsi,

iii) cukurs, proti, I pielikuma III daļas b)–
d) un g) punktā minētie produkti,

iii) cukurs, proti, I pielikuma III daļas b)–
d) un g) punktā minētie produkti,

iv) liellopu un teļa gaļa, iv) liellopu un teļa gaļa,
v) piens un piena produkti, v) piens un piena produkti,

vi) cūkgaļa, vi) cūkgaļa,
vii) olas, vii) olas,

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

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

2. Eksporta kompensācijas par produktiem, 
ko eksportē pārstrādātu preču veidā, nav 
lielākas par tām, ko piemēro tiem pašiem 
produktiem, kurus eksportē bez turpmākas 
pārstrādes.

2. Eksporta kompensācijas par produktiem, 
ko eksportē pārstrādātu preču veidā, nav 
lielākas par tām, ko piemēro tiem pašiem 
produktiem, kurus eksportē bez turpmākas 
pārstrādes.

2.a. Neskarot 154. panta 1. punkta un 
159. panta piemērošanu, 1. punktā 
minētajiem produktiem pieejamās 
kompensācijas ir EUR 0.

3. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
šā panta piemērošanai vajadzīgos 

3. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
šā panta piemērošanai vajadzīgos 
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pasākumus. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

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

Or. en

Grozījums Nr. 134
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 364

Regulas priekšlikums
135. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
135. pants 135. pants

Eksporta kompensācijas noteikšana Eksporta kompensācijas noteikšana
1. Eksporta kompensācijas visā Savienībā 
piemēro vieniem un tiem pašiem 
produktiem. Tās var atšķirties atkarībā no 
galamērķa, īpaši tad, ja to nosaka situācija 
pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās 
prasības, vai saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

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

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

2. Kompensāciju noteikšanas pasākumus
ierobežotam periodam Komisija veic, 
izmantojot īstenošanas aktus, kas 
pieņemti saskaņā ar 162. panta 2. punktā 
noteikto pārbaudes procedūru.

Tās var noteikt konkursa kārtībā labībai, 
rīsiem, cukuram, pienam un piena 
produktiem.
2.a. Nosakot atsevišķiem produktiem 
piemērojamās kompensācijas, ņem vērā 
vienu vai vairākus no šiem aspektiem:
a) esošā situācija un nākotnes tendences 
attiecībā uz:
i) attiecīgā produkta cenām un tā 
pieejamību Savienības tirgū,
ii) attiecīgā produkta cenām pasaules 
tirgū;
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b) kopīgās tirgus organizācijas mērķi, 
kuriem jānodrošina līdzsvars un dabiska 
cenu un tirdzniecības attīstība šajā tirgū;
c) vajadzība nepieļaut traucējumus, kas 
uz ilgu laiku var izjaukt līdzsvaru starp 
piedāvājumu un pieprasījumu Savienības 
tirgū;
d) paredzamā eksporta ekonomiskie 
aspekti;
e) ierobežojumi, kas izriet no nolīgumiem, 
kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 
218. pantu;
f) vajadzība panākt līdzsvaru starp 
Savienības pamatproduktu izmantošanu 
gatavu preču ražošanai eksportam uz 
trešām valstīm un to trešo valstu produktu 
izmantošanu, kas ievesti saskaņā ar 
pārstrādes nolīgumiem;
g) vislabvēlīgākās tirdzniecības izmaksas 
un transporta izmaksas no Savienības 
tirgiem līdz Savienības ostām vai citām 
eksporta vietām kopā ar izmaksām par 
nosūtīšanu līdz galamērķa valstīm;
h) pieprasījums Savienības tirgū;
i) attiecībā uz cūkgaļas, olu un mājputnu 
gaļas nozari — atšķirība starp cenām 
Savienībā un cenām pasaules tirgū 
lopbarības graudu daudzumam, kas 
Savienībā vajadzīgs produktu ražošanai 
šajās nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 367

Regulas priekšlikums
141. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

141. pants 141. pants
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Citas īstenošanas pilnvaras Citas īstenošanas pilnvaras
Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt 
koeficientus eksporta kompensāciju 
koriģēšanai saskaņā ar noteikumiem, kas 
pieņemti atbilstīgi 139. panta 6. punktam.

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

Minētos īstenošanas aktus pieņem, 
nepiemērojot 162. panta 2. vai 3. punktā 
minēto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 368, 369, 2018

Regulas priekšlikums
143. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

143. pants 143. pants

Līguma 101.–106. panta piemērošana Līguma 101.–106. panta piemērošana
Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, 
Līguma 101.–106. pantu un to 
piemērošanas noteikumus, ievērojot šīs 
regulas 144.–145. pantu, piemēro visiem 
Līguma 101. panta 1. punktā un 102. pantā 
minētajiem nolīgumiem, lēmumiem un 
saskaņotajām darbībām, kas saistītas ar 
lauksaimniecības produktu ražošanu vai 
tirdzniecību.

Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, 
saskaņā ar Līguma 42. pantu Līguma 
101.–106. pantu un to piemērošanas 
noteikumus, ievērojot šīs regulas 143.a–
145. pantu, piemēro visiem Līguma 
101. panta 1. punktā un 102. pantā 
minētajiem nolīgumiem, lēmumiem un 
saskaņotajām darbībām, kas saistītas ar 
lauksaimniecības produktu ražošanu vai 
tirdzniecību.

Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību un 
nodrošinātu Savienības konkurences 
noteikumu vienādu piemērošanu 
lauksaimniecības un pārtikas nozarē, 
Komisija koordinē valstu konkurences 
uzraudzības dažādu iestāžu darbību. Šim 
nolūkam Komisija jo īpaši publicē 
vadlīnijas un labas prakses 
rokasgrāmatas, lai palīdzētu dažādām 
valstu konkurences uzraudzības iestādēm 
un uzņēmumiem lauksaimniecības un 
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pārtikas nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 370

Regulas priekšlikums
143.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

143.a pants
Konkrētais tirgus

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

Or. en

Grozījums Nr. 138
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 371

Regulas priekšlikums
143.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

143.b pants
Dominējošs stāvoklis

1. Šīs nodaļas kontekstā “dominējošs 
stāvoklis” ir situācija, kurā vienam 
uzņēmumam ir ekonomiskā vara, kas ļauj 
tam radīt šķēršļus efektīvas konkurences 
saglabāšanai konkrētajā tirgū, radot šim 
uzņēmumam iespēju rīkoties īpaši 
neatkarīgi attiecībā pret saviem 
konkurentiem, klientiem un patērētājiem.
2. Dominējošais stāvoklis ir uzskatāms 
par neiegūtu, kamēr vienam uzņēmumam 
vai vairākiem uzņēmumiem, kurus saista 
horizontālais nolīgums, piederošās tirgus 
daļas konkrētā tirgū lauksaimniecības un 
lauksaimniecības pārtikas nozarē 
nesasniedz tādu pašu tirgus daļu līmeni, 
kas pieder attiecīgajā konkrētajā tirgū 
nozīmīgākajam uzņēmumam, kurš 
darbojas nepastarpinātā iepriekšējā 
pārtikas piegādes ķēdes posmā.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 372–376
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Regulas priekšlikums
144. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
144. pants 144. pants

Izņēmumi attiecībā uz KLP, 
lauksaimnieku un to apvienību mērķiem

Izņēmumi attiecībā uz KLP, 
lauksaimnieku un to organizāciju vai 

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

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

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

Jo īpaši par nepieciešamiem Līguma 
39. panta mērķu īstenošanai tiek uzskatīti 
lauksaimnieku vai saskaņā ar šīs regulas 
106. pantu atzītu ražotāju organizāciju, vai 
saskaņā ar šīs regulas 107. pantu atzītu 
ražotāju organizāciju apvienību nolīgumi, 
lēmumi un saskaņotas darbības, kuras 
attiecas uz lauksaimniecības produktu 
ražošanu vai tirdzniecību vai kopīgu 
iekārtu izmantošanu lauksaimniecības 
produktu uzglabāšanai, apstrādei vai 
pārstrādei.

Šajā punktā minētie nolīgumi, lēmumi un 
saskaņotās darbības uzskatāmas par 
atbilstošām Līguma 101. panta 3. punkta 
nosacījumiem.
Šo punktu nepiemēro, ja nav iespējama 
konkurence.
1.a. 1. punktā minētie nolīgumi, lēmumi 
un saskaņotās darbības neparedz 
pienākumu noteikt vienādu cenu, izņemot 
līgumus, kas minēti 104.a, 105.a, 113.a un 
113.b pantā.
1.b. 143. pantā minētajiem 
lauksaimnieku, ražotāju organizāciju vai 
ražotāju organizāciju apvienību 
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nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām 
darbībām piemēro Regulu (EK) 
Nr. 1/2003.

2. Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un 
attiecīgo uzņēmumu vai uzņēmumu 
apvienību un citu fizisku personu vai 
juridisku personu uzklausīšanas, ko 
Komisija uzskata par lietderīgu, Komisijai 
vienīgajai ir tiesības, kuras pārskata 
Savienības Tiesa, ar īstenošanas aktiem 
pieņemot lēmumu, kas jāpublicē, noteikt, 
kuri nolīgumi, lēmumi un darbības atbilst 
1. punkta nosacījumiem.
Komisija veic šādu noteikšanu pēc savas 
iniciatīvas vai pēc dalībvalsts kompetentās 
iestādes, ieinteresēta uzņēmuma vai 
uzņēmumu apvienības pieprasījuma.
3. Šā panta 2. punkta pirmajā daļā minētā 
lēmuma publikācijā norāda iesaistīto 
pušu vārdus un lēmuma galveno saturu. 
Tajā ņem vērā uzņēmumu likumīgās 
intereses komercnoslēpumu aizsargāšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 381–385, 2029

Regulas priekšlikums
145. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
145. pants 145. pants

Atzītu starpnozaru organizāciju 
nolīgumi un saskaņotās darbības

Atzītu starpnozaru organizāciju 
nolīgumi un saskaņotās darbības

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

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

olīveļļas un galda olīvu nozares un tabakas 
nozares gadījumā — šīs regulas 108. panta 
2. punktā.

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

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

a) nolīgumi, lēmumi un saskaņotās 
darbības ir paziņotas Komisijai;

a) nolīgumi, lēmumi un saskaņotās 
darbības ir paziņotas Komisijai;

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

b) divos mēnešos pēc pieprasītā 
paziņojuma saņemšanas Komisija ar 
īstenošanas aktiem, kas pieņemti, 
nepiemērojot 162. panta 2. vai 3. punktu,
nav konstatējusi, ka šie nolīgumi attiecas 
uz 4. punkta darbības jomu.

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

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

3.a. Neatkarīgi no šā panta 2. un 
3. punkta, krīzes situācijā 1. punktā 
minētie nolīgumi, lēmumi un saskaņotās 
darbības stājas spēkā un tās paziņo 
Komisijai tūlīt pēc to pieņemšanas.
No paziņojuma saņemšanas datuma 
Komisija 21 dienas laikā, izmantojot 
īstenošanas aktus, ko pieņem bez 
162. panta 2. vai 3. punkta piemērošanas,
paziņo par to, vai šie nolīgumi varētu 
attiekties uz 4. punkta darbības jomu.

4. Nolīgumus, lēmumus un saskaņotas 
darbības noteikti atzīst par nesaderīgiem ar 
Savienības noteikumiem, ja tie:

4. Nolīgumus, lēmumus un saskaņotas 
darbības noteikti atzīst par nesaderīgiem ar 
Savienības noteikumiem, ja tie:

a) Savienībā var izraisīt tirgu sadalīšanu 
jebkādā veidā;

a) Savienībā var izraisīt tirgu sadalīšanu 
jebkādā veidā;

b) var ietekmēt tirgus organizācijas pareizu 
darbību;

b) var ietekmēt tirgus organizācijas pareizu 
darbību;

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

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

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

e) var radīt diskrimināciju vai likvidēt 
konkurenci attiecībā uz ievērojamu daļu 

e) var radīt diskrimināciju vai likvidēt 
konkurenci attiecībā uz ievērojamu daļu 
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attiecīgo produktu. attiecīgo produktu.
5. Ja pēc 2. punkta b) apakšpunktā minētā 
divu mēnešu perioda beigām Komisija 
konstatē, ka 1. punkta piemērošanas 
nosacījumi nav izpildīti, tā ar īstenošanas 
aktiem pieņem lēmumu, kurā paziņo, ka uz 
attiecīgo nolīgumu, lēmumu vai saskaņoto 
darbību attiecas Līguma 101. panta 
1. punkts.

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

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

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

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

6. Daudzgadu nolīgumu gadījumā 
paziņošana par pirmo gadu ir spēkā 
turpmākajiem nolīguma gadiem.

6.a. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus ar sīki izstrādātiem noteikumiem, 
kas ir nepieciešami vienādai šā panta
piemērošanai. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 387, 2050, 2054

Regulas priekšlikums
154. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

154. pants 154. pants
Pasākumi tirgus traucējumu novēršanai Pasākumi tirgus traucējumu novēršanai
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1. Ņemot vērā vajadzību efektīvi un 
iedarbīgi reaģēt uz tirgus traucējumu
draudiem, ko rada būtiska cenu 
palielināšanās vai samazināšanās iekšējos 
vai ārējos tirgos vai jebkādi citi faktori, 
kuri ietekmē tirgu, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, lai veiktu vajadzīgos pasākumus 
attiecīgajā nozarē, ievērojot visas saistības, 
kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti 
saskaņā ar Līguma 218. pantu.

1. Ņemot vērā vajadzību efektīvi un
iedarbīgi reaģēt uz tirgus traucējumiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai
būtiska ražošanas izmaksu palielināšanās, 
kā minēts 7. panta 2. punktā, vai jebkādi 
citi faktori, kuri ietekmē tirgu, ja šāda 
situācija varētu saglabāties vai 
pasliktināties, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, lai veiktu vajadzīgos pasākumus 
attiecīgajā nozarē, ievērojot visas saistības, 
kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti 
saskaņā ar Līguma 218. pantu, un ar 
nosacījumu, ka citi šajā regulā minētie 
pasākumi šķiet nepietiekami.

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

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

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

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

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

2. Neskarot 133. panta 1. punktu,
1. punktā minētos pasākumus piemēro 
visiem I pielikumā uzskaitītajiem 
produktiem.

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

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

Grozījums Nr. 142
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 389, 2069, 2074, 2086, 2088, 2092

Regulas priekšlikums
155. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

155. pants 155. pants

Pasākumi, kas saistīti ar dzīvnieku 
slimībām un patērētāju uzticības 

zaudēšanu sabiedrības, dzīvnieku vai 
augu veselības risku dēļ

Pasākumi, kas saistīti ar kaitēkļiem, 
dzīvnieku un augu slimībām un 
patērētāju uzticības zaudēšanu 

sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības 
risku dēļ

1. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt ārkārtas atbalsta pasākumus:

1. Komisija ar deleģētiem aktiem, ko 
pieņem saskaņā ar 161. pantā minēto 
steidzamības procedūru, nosaka ārkārtas 
atbalsta pasākumus attiecīgajā tirgū:

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

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

b) lai ņemtu vērā būtiskus tirgus 
traucējumus, kuru tiešais cēlonis ir 
patērētāju uzticības zaudēšana sabiedrības, 
dzīvnieku vai augu veselības risku dēļ.

b) lai ņemtu vērā būtiskus tirgus
traucējumus, kuru tiešais cēlonis ir 
patērētāju uzticības zaudēšana sabiedrības, 
dzīvnieku vai augu veselības risku dēļ.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.
2. Šā panta 1. punktā paredzētos 
pasākumus piemēro šādās nozarēs:

2. Šā panta 1. punktā paredzētos 
pasākumus piemēro šādās nozarēs:

a) liellopu un teļa gaļa; a) liellopu un teļa gaļa;
b) piens un piena produkti; b) piens un piena produkti;

c) cūkgaļa; c) cūkgaļa;
d) aitas un kazas gaļa; d) aitas un kazas gaļa;

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

Pasākumus, kas paredzēti 1. punkta 
b) apakšpunktā un saistīti ar patērētāju 
uzticības zaudēšanu sabiedrības vai augu 
veselības risku dēļ, piemēro arī visiem 
citiem lauksaimniecības produktiem.

2.a. Komisija ar deleģētiem aktiem, ko 
pieņem saskaņā ar 161. pantā minēto 
steidzamības procedūru, var papildināt 
2. punktā minēto produktu sarakstu.

3. Šā panta 1. punktā paredzētos 
pasākumus veic pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma.

3. Šā panta 1. punktā paredzētos 
pasākumus veic pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma.

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

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

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

5. Savienība 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā paredzētajiem 
pasākumiem piešķir daļēju finansējumu 
attiecīgi 50 % un 75 % apmērā no 
dalībvalstu segtajiem izdevumiem. Šie 
pasākumi var būt nodokļu priekšrocības 
vai priviliģēti aizdevumi, ko piešķir 
lauksaimniekiem un kas finansējami 
saskaņā ar regulu [par lauku attīstību].

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

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

6. Dalībvalstis nodrošina to, lai ražotāju 
ieguldījums dalībvalstīm radušos izdevumu 
segšanā nekropļotu konkurenci starp 
ražotājiem dažādās dalībvalstīs.

6. Dalībvalstis nodrošina to, lai ražotāju 
ieguldījums dalībvalstīm radušos izdevumu 
segšanā nekropļotu konkurenci starp 
ražotājiem dažādās dalībvalstīs.

Or. en
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Grozījums Nr. 143
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 390

Regulas priekšlikums
156. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

156. pants 156. pants
Pasākumi īpašu problēmu risināšanai Pasākumi īpašu problēmu risināšanai

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 deleģētiem aktiem, ko
pieņem saskaņā ar 161. pantā minēto 
steidzamības procedūru, nosaka
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.

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 atrisinātu īpašas problēmas, 
Komisija pienācīgi pamatotos īpaši 
steidzamos gadījumos pieņem deleģētos
aktus saskaņā ar 161. pantā minēto 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 391, 2104

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. Sākot no 2015. gada 1. aprīļa, ja piena 
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un piena produktu tirgū ir ievērojams 
līdzsvara trūkums, Komisija ar 
īstenošanas aktiem, ko pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru, var nolemt piešķirt atbalstu 
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 atbalstu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem, ko pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru, nolemj arī uzlikt nodevu piena 
ražotājiem, kuri palielina 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. Īstenojot 1. punktā minēto pasākumu, 
Komisija ņem vērā ražošanas izmaksu 
izmaiņas, jo īpaši ieguldījumu izmaksas.
3. Piena bezmaksas piegādi labdarības 
organizācijām, kas definētas 
COM(2012)0617 29. panta 3. punkta 
b) apakšpunktā ar nosaukumu 
“partnerorganizācijas”, var atzīt par 
ražošanas samazinājumu, ievērojot 
saskaņā ar 4. punktu izvirzītos Komisijas 
nosacījumus.
4. To uzņēmumu produkti, kas ieviesuši 
1. punkta pirmajā daļā minēto sistēmu, 
prioritāri gūst labumu no II daļas I sadaļā 
minētajiem iejaukšanās pasākumiem, kas 
veikti piena un piena produktu tirgū.
5. Ņemot vērā to, ka jānodrošina šīs 
programmas darbības efektivitāte un 
atbilstība, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, 
kuros nosaka:
a) atbalsta piešķiršanas kritērijus;
b) īpašus nosacījumus šā mehānisma 
piemērošanai;
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c) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
2. punktā minēto piena bezmaksas piegādi 
labdarības organizācijām var atzīt par 
ražošanas samazinājumu;
d) nosacījumus, ar ko regulē atbalsta 
atmaksāšanu ražošanas samazināšanas 
saistību neizpildes gadījumā, kopā ar 
jebkuriem procentiem, kas aprēķināti 
saskaņā ar attiecīgiem spēkā esošiem 
noteikumiem.
6. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt vajadzīgos pasākumus, kas 
saistīti ar 1. pantā minētā atbalsta apjomu 
un nodevas lielumu.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 2067

Regulas priekšlikums
156.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

156.b pants
Pasākumi tirgus traucējumu novēršanai 

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

Or. en

Grozījums Nr. 146
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 392
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Regulas priekšlikums
V daļa – I nodaļa – 3.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a IEDAĻA
NOLĪGUMI, LĒMUMI UN 

SASKAŅOTĀS DARBĪBAS PERIODOS, 
KUROS IR IEVĒROJAMS LĪDZSVARA 

TRŪKUMS TIRGOS

Or. en

Grozījums Nr. 147
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 392

Regulas priekšlikums
156.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

156.c pants
Līguma 101. panta 1. punkta piemērošana
1. Laika periodos, kuros ir ievērojams 
līdzsvara trūkums tirgos, Komisija ar 
īstenošanas aktiem, ko pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru, var nolemt, ka Līguma 
101. panta 1. punkts nekādā gadījumā 
nav piemērojams atzīto ražotāju 
organizāciju, to asociāciju un atzīto 
starpnozaru organizāciju nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām 
nevienā nozarē, kas minēta šīs regulas 
1. panta 2. punktā, ar nosacījumu, ka šo 
nolīgumu, lēmumu vai saskaņoto darbību 
mērķis ir stabilizēt attiecīgo nozari, 
izmantojot cenu noteikšanas un ražošanas 
kontroles pasākumus.
Šo punktu piemēro arī organizāciju 
sasvstarpējiem nolīgumiem, lēmumiem un 
saskaņotajām darbībām.
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2. 1. punktu piemēro vienīgi tad, ja 
Komisija jau ir pieņēmusi kādu no šajā 
nodaļā minētajiem pasākumiem vai ir 
apstiprinājusi valsts iejaukšanās 
uzsākšanu vai privāto krājumu atbalstu, 
kas minēts II daļas I sadaļas I nodaļā, un 
ja attiecīgā(s) dalībvalsts(-is) atzīst 
1. punktā minētos nolīgumus, lēmumus 
un saskaņotās darbības par pamatotām
attiecībā uz līdzsvara trūkumu tirgū.
3. Šā panta 1. punktā minētie nolīgumi, 
lēmumi un saskaņotās darbības ir derīgas 
ne ilgāk kā sešus mēnešus, ja vien 
Komisija ar īstenošanas lēmumu nav 
apstiprinājusi papildu sešu mēnešu 
periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 396

Regulas priekšlikums
157.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

157.a pants
Obligātie paziņojumi piena un piena 

produktu nozarē
Sākot ar 2015. gada 1. aprīli, svaigpiena 
pirmie pircēji valsts kompetentajai 
iestādei paziņo svaigpiena apjomu, kas 
tiem piegādāts katru mēnesi.
Šajā pantā un 104.a pantā “pirmais 
pircējs” ir uzņēmums vai grupa, kas 
iepērk pienu no ražotājiem, lai:
a) to savāktu, iepakotu, uzglabātu, 
atdzesētu vai pārstrādātu, tostarp saskaņā 
ar līgumu;
b) to pārdotu vienam vai vairākiem 
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uzņēmumiem, kas apstrādā vai pārstrādā 
pienu vai piena produktus.
Dalībvalstis informē Komisiju par pirmajā 
daļā minēto svaigpiena apjomu.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
paredzot noteikumus par šādu 
paziņojumu saturu, veidu un grafiku un 
pasākumiem saistībā ar informāciju, kas 
dalībvalstīm jāsniedz saskaņā ar šo pantu. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 398–404, 2120, 2130

Regulas priekšlikums
158. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

158. pants 158. pants

Komisijas pienākums sniegt ziņojumus Komisijas pienākums sniegt ziņojumus
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu:

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu:

a) pēc 2013. gada reizi trīs gados par 52.–
54. pantā paredzēto pasākumu īstenošanu 
biškopības nozarē;

a) reizi trīs gados pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā:

i) par 52.–54. pantā paredzēto pasākumu 
īstenošanu biškopības nozarē;

ii) par konkurences noteikumu 
piemērošanu lauksaimniecības un 
lauksaimniecības produktu ražošanas 
nozarē visās dalībvalstīs, jo īpaši par 144. 
un 145. pantā noteikto izņēmumu 
piemērošanu un iespējamām atšķirībām 
gan valsts, gan ES konkurences 
noteikumu interpretācijā un piemērošanā, 
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un pievieno attiecīgus priekšlikumus;
iii) par veiktajiem pasākumiem cilmes 
vietas nosaukumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzībai pret 
nepareizu lietošanu trešās valstīs;

b) līdz 2014. gada 30. jūnijam un arī līdz 
2018. gada 31. decembrim par tirgus 
situācijas attīstību piena un piena produktu 
nozarē un jo īpaši par 104.–107. un 
145. panta darbību šajā nozarē, jo īpaši 
aplūkojot potenciālos stimulus, lai rosinātu 
lauksaimniekus slēgt kopīgas ražošanas 
nolīgumus, un pievieno attiecīgus 
priekšlikumus.

b) līdz 2014. gada 30. jūnijam un arī līdz 
2018. gada 31. decembrim par tirgus 
situācijas attīstību piena un piena produktu 
nozarē un jo īpaši par 104.a, 105.a, 105.b 
un 157.a panta darbību šajā nozarē, īpaši 
izvērtējot to ietekmi uz piena ražotājiem 
un piena ražošanu mazāk attīstītos 
reģionos saistībā ar vispārējo mērķi 
saglabāt ražošanu šajos reģionos, un
aplūkojot potenciālos stimulus, lai rosinātu 
lauksaimniekus slēgt kopīgas ražošanas 
nolīgumus, un pievieno attiecīgus 
priekšlikumus;

ba) līdz 2014. gada 31. decembrim:
i) par iespēju ieviest īpašus tirdzniecības 
noteikumus attiecībā uz cūkgaļu, aitas 
gaļu un kazas gaļu. Šajā ziņojumā norāda 
attiecīgos noteikumus, kurus Komisija 
ierosina pieņemt ar deleģētajiem aktiem;
ii) par vienkāršoto tirdzniecības standartu 
ieviešanu, kas pielāgoti vietējām dzīvnieku 
un augu šķirnēm, ko izmanto un audzē 
nelielie ražotāji, pievienojot jebkurus 
piemērotus priekšlikumus šo ražotāju 
grūtību novēršanai attiecībā uz atbilstību 
ES tirdzniecības standartiem;
iii) par konkurētspēju un ilgtspēju 
lauksaimniecības un pārtikas nozarē, un 
otru ziņojumu iesniedz līdz 2019. gada 
31. decembrim;
iv) par tirgus situācijas izmaiņām un 
piegādes ķēdes darbību cukura nozarē, un 
līdz 2018. gada 1. jūlijam iesniedz 
ziņojumu par to, kā mainījusies tirgus 
situācija cukura nozarē, īpašu uzmanību 
pievēršot atbilstošiem pasākumiem, lai 
turpmāk vairs nepiemērotu pašreizējo 
kvotu sistēmu, un par nozares nākotni pēc 
2020. gada, īpašu uzmanību pievēršot 
tam, ka ir jāsaglabā taisnīga 
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līgumsistēma, kā arī cukura cenu 
paziņošanas sistēma, ziņojumam 
pievienojot attiecīgus priekšlikumus;
v) par vienkāršoto shēmu pēc izvēles 
rezervētiem apzīmējumiem liellopu un teļa 
gaļas nozarē, īpašu uzmanību pievēršot 
esošai brīvprātīgās marķēšanas sistēmai, 
kā arī attiecīgiem ar pavairošanu, 
ražošanu un barošanu saistītiem 
apzīmējumiem, kas var nodrošināt 
pievienoto vērtību liellopa un teļa gaļas 
nozarē, ziņojumam pievienojot attiecīgus 
priekšlikumus;
ba) ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā par 
lauksaimniecības tirgu pārvaldības 
instrumentu darbību un efektivitāti, un to 
piemērotību jaunajai starptautiskajai 
situācijai, jo īpaši aplūkojot to atbilstību 
Līguma 39. pantā izklāstītajiem mērķiem, 
un pievieno attiecīgus priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 2146

Regulas priekšlikums
159. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

159. pants 159. pants

Rezerves izmantošana Rezerves izmantošana
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 

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 
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atbalsts, un kurus īsteno apstākļos, kas 
pārsniedz parastu tirgus attīstību. 

atbalsts, un kurus īsteno apstākļos, kas 
pārsniedz parastu tirgus attīstību. 

Konkrēti, līdzekļus pārvieto izdevumiem, 
kas rodas saskaņā ar:

Konkrēti, līdzekļus pārvieto izdevumiem, 
kas rodas saskaņā ar:

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

c) šīs daļas I nodaļu. c) šīs daļas I nodaļu.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Michel Dantin
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
163. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

163. pants 163. pants

Atcelšana Atcelšana
1. Regulu (EK) Nr. 1234/2007 
[COM(2010) 799] atceļ.

1. Regulu (EK) Nr. 1234/2007 atceļ.

Tomēr turpina piemērot šādus 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
[Nr. COM(2010) 799)] noteikumus:

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

a) attiecībā uz cukura nozari – II daļas 
I sadaļu, 142. pantu, 153. panta 1. punkta 
pirmo daļu, 153. panta 2. un 3. punktu, 
156. pantu, III pielikuma II daļu un 
VI pielikumu [Regulas (ES) 
Nr. COM(2010) 799) II daļas I sadaļu, 
248. pantu, 260.–262. pantu un 
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III pielikuma II daļu] – līdz 
2014./2015. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2015. gada 30. septembrī;
b) noteikumus, kas saistīti ar piena 
ražošanas ierobežojumu sistēmu un 
izklāstīti II daļas I sadaļas III nodaļā un IX 
un X pielikumā [Regulas (ES) 
Nr. COM(2010) 799) II daļas I sadaļas 
III nodaļā un VIII un IX pielikumā], —
līdz 2015. gada 31. martam;

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

c) attiecībā uz vīna nozari: c) attiecībā uz vīna nozari:
i) minētās regulas 85.a−85.e pantu 
[Regulas (ES) Nr. COM(2010) 799) 
82.−87. pantu] attiecībā uz 85.a panta 
2. punktā [Regulas (ES) 
Nr. COM(2010) 799) 82. panta 2. punktā]
minētajām platībām, kuras vēl nav izartas, 
un attiecībā uz 85.b panta 1. punktā 
[Regulas (ES) Nr. COM(2010) 799) 
83. panta 1. punktā] minētajām platībām, 
kuras nav legalizētas, — līdz brīdim, kad 
šīs platības tiek izartas vai legalizētas,

i) minētās regulas 85.a–85.e pantu attiecībā 
uz 85.a panta 2. punktā minētajām 
platībām, kuras vēl nav izartas, un attiecībā 
uz 85.b 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 
IVa iedaļas II apakšiedaļā [Regulas (ES) 
Nr. COM(2010) 799) 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 85.g panta 5. punktu
[Regulas (ES) Nr. COM(2010) 799) 
89. panta 5. punktu], – līdz 2018. gada 
31. decembrim,
iii) 118.m panta 5. punktu un 118.s panta 
5. punktu;

iii) 118.m panta 5. punktu un 118.s panta 
5. punktu;

d) 182. panta 7. punktu [Regulas (ES) 
Nr. COM(2010) 799) 291. panta 
2. punktu] — līdz 2014. gada 31. martam;

d) 182. panta 7. punktu — līdz 2014. gada 
31. martam;

e) 182. panta 3. punkta pirmo un otro daļu 
[Regulas (ES) Nr. COM(2010) 799) 
293. pantu] — līdz 2013./2014. cukura 
tirdzniecības gada beigām;

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

f) 182. panta 4. punktu [Regulas (ES) f) 182. panta 4. punktu — līdz 2017. gada 
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Nr. COM(2010) 799) 294. pantu] — līdz 
2017. gada 31. decembrim.[;]

31. decembrim.

g) Regulas (ES) Nr. COM(2010) 799 
326. pantu.]
2. Atsauces uz Regulu (EK) Nr. 1234/2007 
[Regulu (ES) Nr. COM(2010) 799]
uzskata par atsaucēm uz šo regulu un uz 
Regulu (ES) Nr. [...] [par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību] un lasa saskaņā 
ar šīs regulas VIII pielikumā iekļautajām 
atbilstības tabulām.

2. Atsauces uz Regulu (EK) Nr. 1234/2007 
uzskata par atsaucēm uz šo regulu un uz 
Regulu (ES) Nr. [...] [par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību] un lasa saskaņā 
ar šīs regulas VIII pielikumā iekļautajām 
atbilstības tabulām.

3. Padomes Regulas (EK) Nr. 234/79, (EK) 
Nr. 1601/96 un (EK) Nr. 1037/2001 atceļ.

3. Padomes Regulas (EEK) Nr. 234/79, 
(EK) Nr. 1601/96 un (EK) Nr. 1037/2001 
atceļ.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 415

Regulas priekšlikums
163.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

163.a pants
Datums, no kura piemēro tirdzniecības 

noteikumus
Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību 
attiecībā uz tirdzniecības noteikumu 
piemērošanu, Komisija ar deleģētajiem 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 
160. pantu, nosaka datumu, no kura 
attiecīgajā nozarē vairs nepiemēro šādus 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 noteikumus:
– 113.a, 113.b, 114., 115., 116. pantu un 
117. panta 1.–4. punktu; 
– XI.a pielikuma II iedaļas otro daļu, 
XI.a pielikuma IV–IX iedaļu, 
XII pielikuma IV iedaļas 2. punktu, 
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XIII pielikuma VI iedaļas otro daļu, 
XIV pielikuma A iedaļu, XIV pielikuma 
B iedaļas I daļas 2. un 3. punktu, XIV 
pielikuma B iedaļas III daļu un 
XIV pielikuma C iedaļu, XV pielikuma II, 
III, IV un VI iedaļu.
Šis datums atbilst datumam, no kura 
piemēro attiecīgos tirdzniecības 
noteikumus, kuri jānosaka saskaņā ar 
deleģētajiem aktiem, kā paredzēts šīs 
regulas II daļas II sadaļas I nodaļas 
I iedaļā.

(The amendment is based on the COM document COM(2012) 535)

Or. en

Grozījums Nr. 153
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 417

Regulas priekšlikums
164. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

164. pants 164. pants
Pārejas noteikumi Pārejas noteikumi

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt 
netraucētu pāreju no Regulā (ES) 
Nr. [COM(2010) 799] paredzētās kārtības 
uz šajā regulā paredzēto kārtību, Komisija 
ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz vajadzīgajiem 
pasākumiem, lai aizsargātu uzņēmumu 
iegūtās tiesības un tiesisko paļāvību.

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt 
netraucētu pāreju no Regulā (EK) 
Nr. 1234/2007 paredzētās kārtības uz šajā 
regulā paredzēto kārtību, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz vajadzīgajiem 
pasākumiem, lai aizsargātu uzņēmumu 
iegūtās tiesības un tiesisko paļāvību.

Visas daudzgadu atbalsta programmas, 
kas ir pieņemtas pirms 2014. gada 
1. janvāra atbilstīgi Regulas (EK) 
Nr. 1234/2007 103., 103.i un 
105.a pantam, pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā turpina darboties saskaņā ar 
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līdzšinējo kārtību līdz to darbības beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 418

Regulas priekšlikums
165. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

165. pants 165. pants
Stāšanās spēkā un piemērošana Stāšanās spēkā un piemērošana

1. Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

1. Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra. To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

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 
2019./2020. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2020. gada 1. oktobrī.

2. Attiecībā uz piena un piena produktu 
nozari 104. un 105. pantu piemēro līdz 
2020. gada 30. jūnijam.

2. Attiecībā uz piena un piena produktu 
nozari 104.a, 105., 105.b un 157.a pantu
piemēro līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 424, 2182

Regulas priekšlikums
II pielikums – I.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I.a daļa. Definīcijas, kas attiecas uz 
cukura nozari



AM\921910LV.doc 81/113 PE501.994v01-00

LV

1. “Baltais cukurs� ir cukurs, kas nav 
aromatizēts vai krāsots un nesatur 
nekādus citus piemaisījumus un kam pēc 
svara sausā veidā saharozes saturs ir 
99,5 % vai vairāk, ko nosaka ar 
polarimetrisko metodi.
2. “Jēlcukurs� ir cukurs, kas nav 
aromatizēts vai krāsots un nesatur 
nekādus citus piemaisījumus un kam pēc 
svara sausā veidā saharozes saturs ir 
mazāk par 99,5 %, ko nosaka ar 
polarimetrisko metodi.
3. “Izoglikoze� ir produkts, ko iegūst no 
glikozes vai tās polimēriem, kurai sausā 
veidā fruktozes saturs nav mazāks par 
10 %.
4. “Inulīna sīrups� ir tiešais produkts, ko 
iegūst inulīna vai oligofruktožu hidrolīzē 
un kas sausā veidā satur vismaz 10 % 
fruktozes brīvā veidā vai kā saharozi un 
izteiktu kā cukura vai izoglikozes 
ekvivalentu. Lai novērstu tirgus 
ierobežojumus produktiem ar zemu 
saldināšanas spēju, ko ražo inulīna 
šķiedras apstrādātāji bez inulīna sīrupa 
kvotas, Komisija šo definīciju var grozīt.
5. “Kvotas cukurs�, “kvotas izoglikoze� 
un “kvotas inulīna sīrups� ir jebkurš 
cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
produkcijas daudzums, kas ietilpst 
attiecīgā uzņēmuma kvotā konkrētam 
tirdzniecības gadam.
6. “Rūpnieciskais cukurs� ir jebkurš 
cukura produkcijas daudzums, kas 
pārsniedz 5. punktā minēto cukura 
daudzumu konkrētam tirdzniecības 
gadam un paredzēts, lai rūpniecībā ražotu 
kādu no 101.m panta 2. punktā 
minētajiem produktiem.
7. “Rūpnieciskā izoglikoze� un 
“rūpnieciskais inulīna sīrups� ir jebkurš 
izoglikozes vai inulīna sīrupa produkcijas 
daudzums konkrētam tirdzniecības 
gadam, kas paredzēts, lai rūpniecībā 
ražotu kādu no 101.m panta 2. punktā 
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minētajiem produktiem.
8. “Pārpalikuma cukurs�, “pārpalikuma 
izoglikoze� un “pārpalikuma inulīna 
sīrups� ir jebkurš cukura, izoglikozes vai 
inulīna sīrupa produkcijas daudzums 
konkrētam tirdzniecības gadam, kas 
pārsniedz 5., 6. un 7. punktā minēto 
attiecīgo daudzumu.
9. “Kvotas cukurbietes� ir visas 
cukurbietes, ko pārstrādā kvotas cukurā.
10. “Piegādes līgums� ir līgums, kas 
noslēgts starp pārdevēju un uzņēmumu 
par cukurbiešu piegādi cukura ražošanai.
11. “Nozares nolīgums� ir:
a) nolīgums, kas pirms piegādes līgumu 
slēgšanas noslēgts Savienības līmenī starp 
attiecīgās valsts uzņēmumu organizāciju 
grupu, no vienas puses, un attiecīgās 
valsts pārdevēju organizāciju grupu, no 
otras puses;
b) nolīgums, kas pirms piegādes līgumu 
slēgšanas ir noslēgts starp attiecīgās 
dalībvalsts atzītiem uzņēmumiem vai 
uzņēmumu organizāciju, no vienas puses,
un attiecīgās dalībvalsts atzītu pārdevēju 
apvienību, no otras puses;
c) ja nav a) vai b) apakšpunktā minēto 
nolīgumu — likums par uzņēmumiem un 
likums par kooperatīviem, ciktāl tie 
reglamentē cukurbiešu piegādi, ko veic 
cukura ražošanas uzņēmuma vai 
kooperatīva akcionāri vai biedri;
d) ja nav a) vai b) apakšpunktā minēto 
nolīgumu, kārtība, kas pastāv pirms 
piegādes līgumu noslēgšanas, ar 
nosacījumu, ka pārdevēji, kas pieņem šo 
kārtību, piegādā vismaz 60 % no kopējā 
biešu daudzuma, ko ražotāji iepērk 
cukura ražošanai vienā vai vairākās 
fabrikās.
12. “Pilnas slodzes rafinēšanas 
uzņēmums� ir ražotne:
– kuras vienīgā darbība ir importēta 
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cukurniedru jēlcukura rafinēšana vai
– kura 2004./2005. tirdzniecības gadā 
rafinēja vismaz 15 000 tonnu importēta 
cukurniedru jēlcukura. Šajā ievilkumā 
attiecībā uz Horvātiju tirdzniecības gads ir 
2007./2008. tirdzniecības gads.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Michel Dantin
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
III pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III PIELIKUMS III PIELIKUMS
RĪSU UN CUKURA STANDARTA 
KVALITĀTE, KĀ MINĒTS 7. PANTĀ

RĪSU UN CUKURA STANDARTA 
KVALITĀTE, KĀ MINĒTS 7. UN 
101.G PANTĀ

Or. en

Grozījums Nr. 157
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 426, 2198

Regulas priekšlikums
III.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III.a PIELIKUMS

7. PANTĀ MINĒTĀS SAVIENĪBAS SKALAS LIEMEŅU KLASIFIKĀCIJAI

A. Savienības skala pieaugušu liellopu liemeņu klasifikācijai

I. Definīcijas
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Piemēro šādas definīcijas.

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

2. “Pusliemenis” – 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

Pieaugušu liellopu 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
Augstākā

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.
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Tauku slāņa 
klase

Apraksts

1
vāja

Tauku slāņa nav vai tas ir niecīgs

2
zema

Tauku slānis neliels, gandrīz visur redzama muskulatūra

3
vidēja

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

4
augsta

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

5
ļoti augsta

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.

IV. Piedāvājums

Liemeņus un pusliemeņus piedāvā:

1. bez galvas un kājām; galva atdalīta no liemeņa pie atlanta un pakauša kaula locītavas, 
un kājas atdalītas karpometakarpālajās un tarsometatarsālajās locītavās;

2. bez orgāniem, kas atrodas krūšu un vēdera dobumā, ar vai bez nierēm, nieru taukiem 
un iegurņa taukiem;

3. bez dzimumorgāniem un saistītajiem muskuļiem, bez tesmeņa vai piena dziedzeru 
taukiem.

V. Klasificēšana un identificēšana

Kautuves, kas apstiprinātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 853/2004 4. pantu, veic pasākumus, lai visi tādās kautuvēs nokautu pieaugušu liellopu 
liemeņi vai pusliemeņi, kuri ir marķēti ar veselības atzīmi, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 5. panta 2. punktā saistībā ar I pielikuma 
I iedaļas III nodaļu, tiktu klasificēti un identificēti saskaņā ar Savienības skalu.

Pirms identifikācijas marķējot, dalībvalstis no liemeņiem vai pusliemeņiem drīkst atdalīt 
zemādas taukus, ja tauku slānis ir pietiekami biezs.

B. Savienības skala cūku liemeņu klasifikācijai
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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 un 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.]

III. Piedāvājums

Liemeņus piedāvā bez mēles, sariem, nagiem, dzimumorgāniem, nieru taukiem, nierēm un 
diafragmas.

IV. Muskuļaudu daudzums

1. Muskuļaudu saturu novērtē, izmantojot Komisijas atļautas klasificēšanas metodes. 
Apstiprināt var tikai statistiski pierādītas novērtējuma metodes, kuru pamatā ir cūkas 
liemeņa vienas vai vairāku anatomisko daļu fiziska izmērīšana. Klasificēšanas metodes 
atļauj izmantot, ja statistiskā kļūda aprēķinā nepārsniedz maksimālo pielaidi.

2. Liemeņa komerciālo vērtību tomēr nenosaka tikai aprēķinātais muskuļaudu saturs.

V. Liemeņu identifikācija

Ja vien Komisija nav paredzējusi citādi, klasificētus liemeņus identificē, marķējot saskaņā 
ar Savienības skalu.

C. Savienības skala aitu liemeņu klasifikācijai
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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, mutatis mutandis piemērojot A daļas III punkta noteikumus. Tomēr 
A.III.1. punktā un A.III.2. punktā ietvertās tabulas 3. un 4. rindā minēto terminu “gurnu 
daļa” aizstāj ar terminu “liemeņa pakaļējā ceturtdaļa”.

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

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

IV. Piedāvājums

Liemeņus un pusliemeņus piedāvā bez galvas (atdalīta pie atlanta un pakauša kaula 
locītavas), kājām (atdalītas pie karpometakarpālās locītavas vai tarsometatarsālās 
locītavas), astes (atdalīta starp sesto un septīto astes skriemeli), tesmeņa, dzimumorgāniem, 
aknām un iekšējiem orgāniem. Nieres un nieru tauki pieder pie liemeņa.

V. Liemeņu identifikācija

Klasificētus liemeņus un pusliemeņus identificē, marķējot saskaņā ar Savienības skalu.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Michel Dantin
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Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 427

Regulas priekšlikums
III.b pielikums (jauns)

Parlamenta ierosinātais teksts

III.b PIELIKUMS

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

Čehijas Republika 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 105 420,0 250 265,8

Nīderlande 804 888,0 0 0

Austrija 351 027,4
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Polija 1 405 608,1 42 861,4

Portugāle (kontinentālā daļa) 0 12 500,0

Azoru salu autonomais apgabals 9 953,0

Rumānija 104 688,8 0

Slovēnija 0

Slovākija 112 319,5 68 094,5

Somija 80 999,0 0

Zviedrija 293 186,0

Apvienotā Karaliste 1 056 474,0 0

Horvātija p.m. p.m. p.m.

KOPĀ 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Grozījums Nr. 159
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 428, 2181

Regulas priekšlikums
III.c pielikums (jauns)

Parlamenta ierosinātais teksts

III.c PIELIKUMS

SĪKI IZSTRĀDĀTI NOTEIKUMI PAR CUKURA VAI IZOGLIKOZES KVOTU 
NODOŠANU SASKAŅĀ AR 101.K PANTU

I

Šajā pielikumā:

a) “uzņēmumu apvienošana” ir divu vai vairāku uzņēmumu apvienošana vienā 
uzņēmumā;
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b) “uzņēmuma nodošana citam īpašniekam” nozīmē, ka vienam vai vairākiem 
uzņēmumiem nodod tāda uzņēmuma aktīvus, kuram ir kvotas, vai šie uzņēmumi tos 
pārņem;

c) “fabrikas nodošana citam īpašniekam” ir tehniska objekta īpašumtiesību nodošana, 
tostarp 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 tāds līgums par tehniska objekta nomu, tostarp visu cukura 
ražošanai vajadzīgo iekārtu nomu, lai tās izmantotu saimnieciskajā darbībā, ko slēdz 
vismaz uz trim tirdzniecības gadiem pēc kārtas un ko puses apņemas nepārtraukt 
pirms trešā tirdzniecības gada beigām, ar uzņēmumu, kas veic uzņēmējdarbību tajā 
pašā dalībvalstī, kurā ir reģistrēta attiecīgā fabrika, ja pēc nomas līguma stāšanās 
spēkā uzņēmumu, kas nomā fabriku, var uzskatīt par uzņēmumu, kas nodarbojas 
vienīgi ar cukura ražošanu.

II

1. Neskarot 2. punkta noteikumus, ja notiek cukura ražošanas uzņēmumu apvienošanās 
vai cukurfabriku nodošana 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 
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 vairāki cukurbiešu vai cukurniedru audzētāji, ko tieši skar kāda no 1. punktā 
minētajām darbībām, nepārprotami izrāda vēlēšanos piegādāt cukurbietes vai 
cukurniedres cukura ražošanas uzņēmumam, kurš nav iesaistīts minētajās darbībās, 
dalībvalstis var veikt piešķīrumu, pamatojoties uz tā uzņēmuma pārņemto ražošanas 
apjomu, kam viņi plāno piegādāt minētās cukurbietes vai cukurniedres.

3. Ja apstākļos, kas atšķiras no 1. punktā minētajiem, slēdz:

a) cukura ražošanas uzņēmumu,
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b) vienu vai vairākas cukura ražošanas uzņēmuma fabrikas,

dalībvalsts ar attiecīgo slēgšanu saistīto kvotu daļu var piešķirt vienam vai vairākiem 
cukura ražošanas uzņēmumiem.

Arī pirmās daļas b) punktā minētajā gadījumā, ja daži attiecīgie ražotāji nepārprotami 
pauž vēlēšanos piegādāt cukurbietes vai cukurniedres konkrētam cukura ražošanas 
uzņēmumam, dalībvalsts var piešķirt daļu kvotu, kas atbilst attiecīgajām cukurbietēm 
vai cukurniedrēm, uzņēmumam, kuram šie ražotāji plāno piegādāt minētos 
produktus.

4. Ja piemēro 101. panta 5. punktā paredzēto atkāpi, attiecīgā dalībvalsts var prasīt, lai 
tie cukurbiešu audzētāji un cukura ražotāji, uz kuriem attiecas minētā atkāpe, savos 
nozares nolīgumos iekļautu īpašu klauzulu, kas dalībvalstīm vajadzības gadījumā ļauj 
piemērot 2. un 3. punkta noteikumus.

5. 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.

6. 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 
piešķirt vienam vai vairākiem cukura ražošanas uzņēmumiem proporcionāli 
ražošanas apjomam, ko katrs no tiem pārņēmis.

7. Ja dalībvalsts piešķir cukura ražošanas uzņēmumam cenu un noieta garantijas 
attiecībā uz cukurbiešu pārstrādi etilspirtā, dalībvalsts pēc vienošanās ar minēto 
uzņēmumu un attiecīgajiem cukurbiešu ražotājiem var piešķirt visas cukura 
ražošanas kvotas vai daļu no tām vienam vai vairākiem citiem uzņēmumiem uz vienu 
vai vairākiem tirdzniecības gadiem.

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
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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 III.b 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 laikposmu beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 429

Regulas priekšlikums
III.d pielikums (jauns)

Parlamenta ierosinātais teksts

III.d PIELIKUMS
Regulas 101. pantā minētie cukurbiešu iepirkšanas noteikumi

I IEDAĻA

Šajā pielikumā “līgumslēdzējas puses” ir:
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a) cukura ražošanas uzņēmumi (turpmāk tekstā “ražotāji”);

b) cukurbiešu pārdevēji (turpmāk tekstā “pārdevēji”).

II IEDAĻA

1. Piegādes līgumus par konkrētu kvotas cukurbiešu daudzumu sagatavo rakstveidā.

2. Piegādes līgumos norāda, vai ir iespējams piegādāt papildu cukurbiešu daudzumus 
un ar kādiem noteikumiem.

III IEDAĻA

1. Piegādes līgumos norāda regulas 101. panta 2.a punkta a) apakšpunktā un —
attiecīgā gadījumā — b) apakšpunktā minētā cukurbiešu daudzuma iepirkuma cenas. 
Attiecībā uz daudzumiem, kas minēti 101. panta 2.a punkta a) apakšpunktā, šīs cenas 
nedrīkst būt zemākas par 101.g panta 1. punktā minēto kvotas cukurbiešu minimālo 
cenu.

2. Piegādes līgumos paredz noteiktu cukura saturu cukurbietēs. Tajos iekļauj 
konversijas skalu, norādot dažādos cukura satura līmeņus un koeficientus, kurus 
izmanto piegādāto cukurbiešu daudzumu izteikšanai daudzumos, kas atbilst piegādes 
līgumā norādītajam cukura saturam.

Skalas pamatā ir iznākumi, kas atbilst dažādiem cukura satura līmeņiem.

3. Ja pārdevējs ir parakstījis piegādes līgumu ar ražotāju par cukurbiešu piegādi, kā 
minēts 101. panta 2.a punkta a) apakšpunktā, visas minētā pārdevēja piegādes, kas 
konvertētas saskaņā ar šīs iedaļas 2. punktu, uzskata par piegādēm 101. panta 
2.a punkta a) apakšpunkta nozīmē, ievērojot piegādes līgumā noteikto cukurbiešu 
daudzumu.

4. Ražotāji, kuru saražotais cukura daudzums ir mazāks par tiem piešķirto cukurbiešu 
kvotu, par ko tie ir parakstījuši pirmssēšanas piegādes līgumus saskaņā ar 101. panta 
2.a punkta a) apakšpunktu, cukurbiešu daudzumu, kas atbilst jebkurai papildu 
produkcijai minētās kvotas robežās, sadala pārdevējiem, ar kuriem ir noslēgti 
pirmssēšanas piegādes līgumi 101. panta 2.a punkta a) apakšpunkta nozīmē.

Nozares nolīgumos var izdarīt atkāpes no šā noteikuma.

IV IEDAĻA

1. Piegādes līgumos iekļauj noteikumus par cukurbiešu piegādes posmiem un par 
piegāžu parasto ilgumu.
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2. Noteikumi, kas minēti 1. punktā, ir noteikumi, ko piemēroja iepriekšējā tirdzniecības 
gadā, ņemot vērā faktisko produkcijas apjomu; nozares nolīgumos var paredzēt 
atkāpes no tiem.

V IEDAĻA

1. Piegādes līgumos nosaka cukurbiešu savākšanas centrus.

2. Ja pārdevēji un ražotāji jau ir parakstījuši piegādes līgumu par iepriekšējo 
tirdzniecības gadu, savākšanas centri, kuros tie vienojušies veikt piegādes attiecīgajā 
tirdzniecības gadā, turpina darboties. Nozares nolīgumos var izdarīt atkāpes no šā 
noteikuma.

3. Līgumos paredz, ka izmaksas par iekraušanu un transportēšanu no savākšanas 
centriem sedz ražotājs, ievērojot īpašas vienošanās, kuru pamatā ir vietējie noteikumi 
vai līdz iepriekšējam tirdzniecības gadam spēkā esošā kārtība.

4. Tomēr Dānijā, Grieķijā, Spānijā, Īrijā, Portugālē, Somijā un Apvienotajā Karalistē, 
kur pārdevējs sedz izmaksas par cukurbiešu piegādi līdz fabrikai, piegādes līgumos 
paredz, ka ražotājiem jāpiedalās iekraušanas un transportēšanas izmaksu segšanā, un 
nosaka attiecīgo procentuālo daļu vai summu.

VI IEDAĻA

1. Piegādes līgumos nosaka cukurbiešu pieņemšanas punktus.

2. Ja pārdevēji un ražotāji jau ir parakstījuši piegādes līgumu par iepriekšējo 
tirdzniecības gadu, pieņemšanas punkti, kuros tie vienojušies veikt piegādes 
attiecīgajā tirdzniecības gadā, turpina darboties. Nozares nolīgumos var izdarīt 
atkāpes no šā noteikuma.

VII IEDAĻA

1. Piegādes līgumos paredz, ka cukura saturu nosaka, izmantojot polarimetrisko metodi. 
Pieņemšanas laikā paņem cukurbiešu paraugu.

2. Nozares nolīgumos var paredzēt paraugu ņemšanu citā posmā. Tādā gadījumā līgumā 
paredz korekciju, kas vajadzīga, lai kompensētu cukura satura samazinājumu laikā 
no pieņemšanas līdz parauga ņemšanai.

VIII IEDAĻA

Piegādes līgumos paredz, ka bruto svaru, taru un cukura saturu nosaka, izmantojot vienu 
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no turpmāk minētajām procedūrām:

a) noteikšanu veic ražotājs un cukurbiešu audzētāju nozares organizācija kopīgi, ja tas 
paredzēts nozares nolīgumā;

b) noteikšanu veic ražotājs cukurbiešu audzētāju nozares organizācijas uzraudzībā;

c) noteikšanu veic ražotājs attiecīgās dalībvalsts atzīta eksperta uzraudzībā, ja pārdevējs 
sedz izmaksas.

IX IEDAĻA

1. Piegādes līgumos ražotājiem pieprasa izpildīt vienu vai vairākas no turpmāk 
minētajām saistībām attiecībā uz visu piegādāto cukurbiešu daudzumu:

a) bez maksas atdot pārdevējam svaigo masu, kas iegūta no piegādāto cukurbiešu 
tonnas, no fabrikas;

b) bez maksas atdot pārdevējam daļu no presētās vai žāvētās, vai žāvētas un melasi 
saturošās cukurbiešu masas, no fabrikas;

c) atdot pārdevējam presēto vai žāvēto cukurbiešu masu, no fabrikas; tādā gadījumā 
ražotājs var prasīt, lai pārdevējs sedz presēšanas vai žāvēšanas izdevumus;

d) izmaksāt pārdevējam kompensāciju, ņemot vērā attiecīgās biešu masas pārdošanas 
iespējas.

Ja kāda daļa no visu piegādāto cukurbiešu daudzuma ir pakļauta citādai apstrādei, 
piegādes līgums uzliek vairākas no saistībām, kas minētas šā punkta pirmajā daļā.

2. Nozares nolīgumos var paredzēt biešu masas piegādi citā posmā, kas nav minēts 
1. punkta a), b) un c) apakšpunktā.

X IEDAĻA

1. Piegādes līgumos nosaka avansa maksājumu un cukurbiešu iepirkuma cenas 
samaksas termiņus.

2. Termiņi, kas minēti 1. punktā, ir tie termiņi, kas ir spēkā iepriekšējā tirdzniecības 
gadā. Nozares nolīgumos var izdarīt atkāpes no šā noteikuma.

XI IEDAĻA

Ja piegādes līgumos paredz noteikumus, kas attiecas uz šajā pielikumā aplūkotajiem 
jautājumiem, vai ja tajos ir noteikumi, ar ko reglamentē citus jautājumus, minēto līgumu 
noteikumi un sekas nedrīkst būt pretrunā šim pielikumam.



PE501.994v01-00 96/113 AM\921910LV.doc

LV

XII IEDAĻA

1. Nozares nolīgumi, kas minēti regulas II pielikuma I.a iedaļas 11. punktā, ietver 
arbitrāžas klauzulas.

2. Ja nozares nolīgumos Kopienas, reģionālā vai vietējā līmenī paredz noteikumus, kas 
attiecas uz šo regulu, vai ja tajos ir noteikumi, ar ko reglamentē citus jautājumus, 
minēto nolīgumu noteikumi un sekas nedrīkst būt pretrunā šim pielikumam.

3. Nolīgumos, kas minēti 2. punktā, jo īpaši paredz

a) noteikumus par to cukurbiešu daudzumu sadalījumu pārdevējiem, kurus 
ražotājs nolemj iepirkt pirms sēšanas, lai ražotu kvotas cukuru;

b) III iedaļas 4. punktā minētos sadales noteikumus;

c) III iedaļas 2. punktā minēto konversijas skalu;

d) noteikumus par audzējamo cukurbiešu šķirņu sēklu izvēli un piegādi;

e) piegādājamo cukurbiešu minimālo cukura saturu;

f) prasību attiecībā uz ražotāja un pārdevēja pārstāvju apspriešanos pirms 
cukurbiešu piegāžu sākuma datuma noteikšanas;

g) piemaksu pārdevējiem par ātrām vai novēlotām piegādēm;

h) informāciju par:

i) IX iedaļas 1. punkta b) apakšpunktā minēto cukurbiešu masas daļu;
ii) IX iedaļas 1. punkta c) apakšpunktā minētajām izmaksām;
iii) IX iedaļas 1. punkta d) apakšpunktā minēto kompensāciju;

i) to, ka pārdevējs izņem biešu masu;

j) neskarot regulas 101.g panta 1. punktu, noteikumus par to, kā starp ražotāju un 
pārdevējiem sadalāma cukura salīdzināmās cenas un faktiskās pārdošanas 
cenas starpība.

XIII IEDAĻA

Ja nav nozares nolīguma par to, kā starp pārdevējiem būtu sadalāmi cukurbiešu daudzumi, 
kas paredzēti kvotas cukura ražošanai un ko ražotājs piedāvā nopirkt pirms sēšanas, 
attiecīgā dalībvalsts pati var noteikt minētās sadales noteikumus.
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Ar šiem noteikumiem tradicionālajiem cukurbiešu pārdevējiem, kas pārdod cukurbietes 
kooperatīviem, var piešķirt arī tādas piegādes tiesības, kas nav tiesības, kuras tie varētu 
izmantot, ja būtu minēto kooperatīvu locekļi.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 2209

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a. “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;
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 
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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. en

Grozījums Nr. 162
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 2210–2213

Regulas priekšlikums
VI pielikums – III daļa – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] [...]
2. Šajā daļā “piena produkti” ir produkti, 
kuri iegūti vienīgi no piena, ar nosacījumu, 
ka drīkst pievienot to ražošanai 
nepieciešamās vielas, ja vien šīs vielas 
neizmanto, lai pilnībā vai daļēji aizstātu 
kādu no piena sastāvdaļām.

2. Šajā daļā “piena produkti” ir produkti, 
kuri iegūti vienīgi no piena, ar nosacījumu, 
ka drīkst pievienot to ražošanai 
nepieciešamās vielas, ja vien šīs vielas 
neizmanto, lai pilnībā vai daļēji aizstātu 
kādu no piena sastāvdaļām.

Vienīgi piena produktiem drīkst izmantot: Vienīgi piena produktiem drīkst izmantot:

a) šādus nosaukumus visos tirdzniecības 
posmos:

a) šādus nosaukumus visos tirdzniecības 
posmos:

i) sūkalas, i) sūkalas,
ii) krējums, ii) krējums,

iii) sviests, iii) sviests,
iv) paniņas, iv) paniņas,

v) sviesta eļļa, v) sviesta eļļa,
vi) kazeīni, vi) kazeīni,

vii) bezūdens piena tauki (AMF), vii) bezūdens piena tauki (AMF),
viii) siers, viii) siers,

ix) jogurts, ix) jogurts,
x) kefīrs, x) kefīrs,
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xi) kumiss, xi) kumiss,
xii) viili/fil, xii) viili/fil,

xiii) smetana, xiii) smetana,
xiv) fil; xiv) fil,

xiva) biezpiens,
xivb) skābais krējums,
xivc) rjaženka,
xivd) rūgušpiens;

b) nosaukumus Direktīvas 2000/13/EK 
5. panta nozīmē, ko faktiski lieto piena 
produktu apzīmēšanai.

b) nosaukumus Direktīvas 2000/13/EK 
5. panta nozīmē, ko faktiski lieto piena 
produktu apzīmēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 2214

Regulas priekšlikums
VI pielikums – V daļa – II iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II. Definīcijas II. Definīcijas

1. “Mājputnu gaļa” ir lietošanai pārtikā 
piemērota mājputnu gaļa, kurai nav veikta 
nekāda apstrāde, izņemot aukstumapstrādi.

1. “Mājputnu gaļa” ir lietošanai pārtikā 
piemērota mājputnu gaļa, kurai nav veikta 
nekāda apstrāde, izņemot aukstumapstrādi.

2. “Svaiga mājputnu gaļa” ir mājputnu 
gaļa, kas nevienu brīdi dzesēšanas procesā 
nav bijusi sastingusi un kas ir glabāta 
temperatūrā, kura nekad nav zemāka par –
2 °C un augstāka par +4 °C. Tomēr 
dalībvalstis var noteikt nedaudz atšķirīgas 
temperatūras prasības attiecībā uz 
minimālo laikposmu, kas vajadzīgs svaigas 
mājputnu gaļas izciršanai un apstrādei 
mazumtirdzniecības veikalos vai telpās, 
kuras atrodas netālu no tirdzniecības 
vietām, ja gaļu izcērt vai apstrādā vienīgi 
tam, lai gaļu tieši uz vietas pārdotu 

2. “Svaiga mājputnu gaļa” ir mājputnu 
gaļa, kas nevienu brīdi dzesēšanas procesā 
nav bijusi sastingusi un kas ir glabāta 
temperatūrā, kura nekad nav zemāka par –
2 °C un augstāka par +4 °C. Tomēr 
dalībvalstis var noteikt nedaudz atšķirīgas 
temperatūras prasības attiecībā uz 
minimālo laikposmu, kas vajadzīgs svaigas 
mājputnu gaļas izciršanai un apstrādei 
mazumtirdzniecības veikalos vai telpās, 
kuras atrodas netālu no tirdzniecības 
vietām, ja gaļu izcērt vai apstrādā vienīgi 
tam, lai gaļu tieši uz vietas pārdotu 
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pircējam. pircējam.
3. “Saldēta mājputnu gaļa” ir mājputnu 
gaļa, kura sasaldēta pēc iespējas ātrāk, 
ievērojot normālu kaušanas kārtību, un 
pastāvīgi glabājama temperatūrā, kas nav 
augstāka par –12 °C.

3. “Saldēta mājputnu gaļa” ir mājputnu 
gaļa, kura sasaldēta pēc iespējas ātrāk, 
ievērojot normālu kaušanas kārtību, un 
pastāvīgi glabājama temperatūrā, kas nav 
augstāka par –12 °C.

4. “Ātri sasaldēta mājputnu gaļa” ir 
mājputnu gaļa, kura pastāvīgi glabājama 
temperatūrā, kas nav augstāka par –18 °C, 
nepārsniedzot Padomes 
Direktīvā 89/108/EEK noteiktās pielaides.

4. “Ātri sasaldēta mājputnu gaļa” ir 
mājputnu gaļa, kura pastāvīgi glabājama 
temperatūrā, kas nav augstāka par –18 °C, 
nepārsniedzot Padomes 
Direktīvā 89/108/EEK noteiktās pielaides.

5. “Mājputnu gaļas izstrādājums” ir 
mājputnu gaļa, tostarp gabalos sadalīta 
mājputnu gaļa, kurai pievienoti pārtikas 
produkti, garšvielas vai piedevas vai kurai 
veikta apstrāde, kas nav pietiekama, lai 
izmainītu gaļas iekšējo muskuļu šķiedru 
struktūru.

5. “Mājputnu gaļas izstrādājums” ir 
mājputnu gaļa, tostarp gabalos sadalīta 
mājputnu gaļa, kurai pievienoti pārtikas 
produkti, garšvielas vai piedevas vai kurai 
veikta apstrāde, kas nav pietiekama, lai 
izmainītu gaļas iekšējo muskuļu šķiedru 
struktūru.

6. “Svaigas mājputnu gaļas izstrādājums” 
ir mājputnu gaļas izstrādājums, kurā 
izmantota svaiga mājputnu gaļa.

6. “Svaigas mājputnu gaļas izstrādājums” 
ir mājputnu gaļas izstrādājums, kurā 
izmantota svaiga mājputnu gaļa.

Tomēr dalībvalstis var noteikt nedaudz 
atšķirīgas temperatūras prasības, kas 
jāievēro vajadzīgajā minimālajā laikposmā, 
tikai tādā mērā, lai atvieglotu ražotnē 
veicamo apstrādi un izciršanu svaigas 
mājputnu gaļas produktu sagatavošanas 
laikā.

Tomēr dalībvalstis var noteikt nedaudz 
atšķirīgas temperatūras prasības, kas 
jāievēro vajadzīgajā minimālajā laikposmā, 
tikai tādā mērā, lai atvieglotu ražotnē 
veicamo apstrādi un izciršanu svaigas 
mājputnu gaļas produktu sagatavošanas 
laikā.

7. “Mājputnu gaļas produkts” ir Regulas 
(EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.1. punktā 
definēts gaļas produkts, kurā izmantota 
mājputnu gaļa.

7. “Mājputnu gaļas produkts” ir Regulas 
(EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.1. punktā 
definēts gaļas produkts, kurā izmantota 
mājputnu gaļa.

Mājputnu gaļa tiek tirgota vienā no 
šādiem stāvokļiem:
– svaiga,
– saldēta,
– ātri sasaldēta.

Or. en
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Grozījums Nr. 164
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 431

Regulas priekšlikums
VI pielikums – V.a daļa (jauna)

Parlamenta ierosinātais teksts

V.a daļa. Gallus gallus sugas vistu olas

I. Darbības joma

1. Šo pielikuma daļu piemēro attiecībā uz tādu olu tirdzniecību Savienībā, kuras ražotas 
Savienībā, importētas no trešām valstīm vai paredzētas eksportam ārpus Savienības.

2. Dalībvalstis šīs pielikuma 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 piešķir šādu atbrīvojumu, katrs ražotājs var izvēlēties, vai to izmantot. Ja atbrīvojums 
tiek piemērots, nedrīkst izmantot nekādus kvalitātes vai svara kritērijus.

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 iedala:

– A šķira vai “svaigas”,
– B šķira.

2. A šķiras olas šķiro arī pēc svara. Tomēr olas, kas piegādātas pārtikas vai nepārtikas 
rūpniecībai, nav jāšķiro pēc svara.

3. B šķiras olas piegādā vienīgi pārtikas un nepārtikas rūpniecībai.

III. Olu marķēšana

1. A šķiras olas marķē ar ražotāja kodu.

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

Dalībvalstis B šķiras olām šo prasību var nepiemērot, ja šādas olas tiek tirgotas tikai 
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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, marķē 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.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 432, 433

Regulas priekšlikums
VI pielikums – VI daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VI daļa. Ziežamie tauki VI daļa. Ziežamie tauki

I. Tirdzniecības nosaukums
Produktus, kas minēti 60. pantā, nedrīkst 
piegādāt vai nodot galapatērētājam bez 
apstrādes vai nu tieši, vai restorānos, 
slimnīcās, ēdnīcās vai līdzīgās iestādēs, ja 
tie neatbilst šajā pielikumā noteiktajām 
prasībām.

Produktus, kas minēti 60. pantā, nedrīkst 
piegādāt vai nodot galapatērētājam bez 
apstrādes vai nu tieši, vai restorānos, 
slimnīcās, ēdnīcās vai līdzīgās iestādēs, ja 
tie neatbilst šajā pielikumā noteiktajām 
prasībām.

Šo produktu tirdzniecības nosaukumi ir 
šajā daļā minētie nosaukumi.

Šo produktu tirdzniecības nosaukumi ir 
šajā daļā minētie nosaukumi.

Turpmāk minētie tirdzniecības nosaukumi 
ir paredzēti šajā daļā definētiem 
produktiem, uz kuriem attiecas turpmāk 
norādītie KN kodi un kuru tauku saturs ir 
vismaz 10 %, bet nepārsniedz 90 % svara:

Turpmāk minētie tirdzniecības nosaukumi 
ir paredzēti šajā daļā definētiem 
produktiem, uz kuriem attiecas turpmāk 
norādītie KN kodi un kuru tauku saturs ir 
vismaz 10 %, bet nepārsniedz 90 % svara:

a) piena tauki ar KN kodu 0405 un 
ex 2106;

a) piena tauki ar KN kodu 0405 un 
ex 2106;

b) tauki ar KN kodu ex 1517; b) tauki ar KN kodu ex 1517;
c) tauki, kuri sastāv no augu un/vai 
dzīvnieku produktiem un uz kuriem 
attiecas KN kodi ex 1517 un ex 2106.

c) tauki, kuri sastāv no augu un/vai 
dzīvnieku produktiem un uz kuriem 
attiecas KN kodi ex 1517 un ex 2106.
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Tauku saturs sausnā, izņemot sāli, ir 
vismaz divas trešdaļas.

Tauku saturs sausnā, izņemot sāli, ir 
vismaz divas trešdaļas.

Tomēr šos tirdzniecības nosaukumus 
piemēro tikai produktiem, kas 20 °C 
temperatūrā ir cietā stāvoklī un ir piemēroti 
ziešanai.

Tomēr šos tirdzniecības nosaukumus 
piemēro tikai produktiem, kas 20 °C 
temperatūrā ir cietā stāvoklī un ir piemēroti 
ziešanai.

Šīs definīcijas nepiemēro: Šīs definīcijas nepiemēro:
a) to produktu apzīmējumiem, kuru precīzs 
raksturojums ir skaidri noprotams no 
tradicionālā lietojuma, un/vai tad, kad 
apzīmējumus nepārprotami lieto, lai 
aprakstītu raksturīgu produkta īpašību;

a) to produktu apzīmējumiem, kuru precīzs 
raksturojums ir skaidri noprotams no
tradicionālā lietojuma, un/vai tad, kad 
apzīmējumus nepārprotami lieto, lai 
aprakstītu raksturīgu produkta īpašību;

b) koncentrētiem produktiem (sviests, 
margarīns, maisījumi) ar tauku saturu 90 % 
vai vairāk.

b) koncentrētiem produktiem (sviests, 
margarīns, maisījumi) ar tauku saturu 90 % 
vai vairāk.

II. Terminoloģija
1. Terminu “tradicionāls” var izmantot 
kopā ar pielikuma papildinājuma A daļas 
1. punktā paredzēto nosaukumu “sviests”, 
ja produktu iegūst tieši no piena vai 
krējuma.
Šajā punktā “krējums” ir produkts, ko 
iegūst no piena kā emulsiju, kura līdzīga 
“eļļai ūdenī” un kuras piena tauku saturs 
ir vismaz 10 %.
2. Pielikuma papildinājumā minēto 
produktu termini, kas nosaka, netieši 
norāda vai vedina domāt, ka tauku saturs 
ir citāds, nekā minēts minētajā pielikuma 
papildinājumā, ir aizliegti.
3. Atkāpjoties no 2. punkta un papildinot:
a) terminu “pazemināts tauku saturs” var 
izmantot pielikuma papildinājumā 
minētajiem produktiem, kam tauku saturs 
ir lielāks par 41 %, bet nepārsniedz 62 %;
b) terminu “zems tauku saturs” vai 
“liess” var izmantot pielikuma 
papildinājumā minētajiem produktiem, 
kam tauku saturs ir 41 % vai zemāks.
Termins “pazemināts tauku saturs” un 
termins “zems tauku saturs” vai “liess” 
tomēr var attiecīgi aizstāt pielikuma 
papildinājumā lietoto terminu “trīs 
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ceturtdaļas tauku” vai “puse tauku”.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 2222–2224

Regulas priekšlikums
VII pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VII PIELIKUMS VII PIELIKUMS
62. PANTĀ MINĒTĀS VĪNDARĪBAS 

METODES
62. PANTĀ MINĒTĀS VĪNDARĪBAS 

METODES
I daļa I daļa

Stiprināšana, paskābināšana un 
atskābināšana dažās vīnogu audzēšanas 

zonās

Stiprināšana, paskābināšana un 
atskābināšana dažās vīnogu audzēšanas 

zonās
[...] [...] 

C. Paskābināšana un atskābināšana C. Paskābināšana un atskābināšana
1. Drīkst veikt svaigu vīnogu, vīnogu 
misas, rūgstošas vīnogu misas, rūgstoša 
jaunvīna un vīna:

1. Drīkst veikt svaigu vīnogu, vīnogu 
misas, rūgstošas vīnogu misas, rūgstoša 
jaunvīna un vīna:

a) atskābināšanu vīnogu audzēšanas A, B 
un C I zonā;

a) atskābināšanu vīnogu audzēšanas A, B 
un C I zonā;

b) paskābināšanu un atskābināšanu vīnogu 
audzēšanas C I, C II un C III a zonā, 
neskarot šīs iedaļas 7. punktu, vai

b) paskābināšanu un atskābināšanu vīnogu 
audzēšanas C I, C II un C III a zonā, 
neskarot šīs iedaļas 7. punktu, vai

c) paskābināšanu vīnogu audzēšanas 
C III b) zonā.

c) paskābināšanu vīnogu audzēšanas 
C III b) zonā.

2. Šīs iedaļas 1. punktā minēto produktu 
(izņemot vīna) paskābināšanu drīkst veikt 
tikai līdz robežvērtībai 1,50 g/l, kas izteikta 
vīnskābē, vai 20 miliekvivalenti uz litru.

2. Šīs iedaļas 1. punktā minēto produktu 
(izņemot vīna) paskābināšanu drīkst veikt 
tikai līdz robežvērtībai 1,50 g/l, kas izteikta 
vīnskābē, vai 20 miliekvivalenti uz litru.

3. Vīna paskābināšanu drīkst veikt tikai 
līdz robežvērtībai 2,50 g/l, kas izteikta 
vīnskābē, vai 33,3 miliekvivalenti uz litru.

3. Vīna paskābināšanu drīkst veikt tikai 
līdz robežvērtībai 2,50 g/l, kas izteikta 
vīnskābē, vai 33,3 miliekvivalenti uz litru.

4. Vīna atskābināšanu drīkst veikt tikai līdz 
robežvērtībai 1 g/l, kas izteikta vīnskābē, 

4. Vīna atskābināšanu drīkst veikt tikai līdz 
robežvērtībai 1 g/l, kas izteikta vīnskābē, 
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vai 13,3 miliekvivalenti uz litru. vai 13,3 miliekvivalenti uz litru.
5. Vīnogu misu, kas paredzēta 
koncentrēšanai, drīkst daļēji atskābināt.

5. Vīnogu misu, kas paredzēta 
koncentrēšanai, drīkst daļēji atskābināt.

6. Neskarot 1. punktu, gados, kad 
klimatiskie apstākļi bijuši ārkārtēji, 
dalībvalstis var atļaut veikt 1. punktā 
minēto produktu paskābināšanu vīnogu 
audzēšanas A un B zonā, ievērojot šīs 
iedaļas 2. un 3. punkta nosacījumus.

6. Neskarot 1. punktu, gados, kad 
klimatiskie apstākļi bijuši ārkārtēji, 
dalībvalstis var atļaut veikt 1. punktā 
minēto produktu paskābināšanu vīnogu 
audzēšanas A un B zonā, ievērojot šīs 
iedaļas 2. un 3. punkta nosacījumus.

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.

D. Procesi D. Procesi

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.

2. Vīnu koncentrēšana notiek tajā vīnogu 
audzēšanas zonā, kurā ievāktas izmantotās 
svaigās vīnogas.

2. Vīnu koncentrēšana notiek tajā vīnogu 
audzēšanas zonā, kurā ievāktas izmantotās 
svaigās vīnogas.

3. Vīnu paskābināšanu un atskābināšanu 
veic tikai tajā vīndarības uzņēmumā un tajā 
vīnogu audzēšanas zonā, kurā ievāktas 
attiecīgā vīna ražošanā izmantotās vīnogas.

3. Vīnu paskābināšanu un atskābināšanu 
veic tikai tajā vīndarības uzņēmumā un tajā 
vīnogu audzēšanas zonā, kurā ievāktas 
attiecīgā vīna ražošanā izmantotās vīnogas.

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 

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 
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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.

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.

5. Visus B un C iedaļā minētos procesus 
reģistrē 103. pantā minētajā 
pavaddokumentā, kuru izmanto, laižot 
apgrozībā produktus, ar kuriem veikti 
minētie procesi.

5. Visus B un C iedaļā minētos procesus 
reģistrē 103. pantā minētajā 
pavaddokumentā, kuru izmanto, laižot 
apgrozībā produktus, ar kuriem veikti 
minētie procesi.

6. Ja vien nav noteiktas atkāpes ārkārtēju 
klimatisko apstākļu dēļ, minētos procesus 
nedrīkst veikt:

6. Ja vien nav noteiktas atkāpes ārkārtēju 
klimatisko apstākļu dēļ, minētos procesus 
nedrīkst veikt:

a) vīnogu audzēšanas C zonā pēc 
1. janvāra;

a) vīnogu audzēšanas C zonā pēc 
1. janvāra;

b) vīnogu audzēšanas A un B zonā pēc 
16. marta, un tos veic tikai produktiem, kas 
iegūti no vīnogu ražas, kura novākta tieši 
pirms minētajiem datumiem.

b) vīnogu audzēšanas A un B zonā pēc 
16. marta, un tos veic tikai produktiem, kas 
iegūti no vīnogu ražas, kura novākta tieši 
pirms minētajiem datumiem.

7. Neskarot 6. punktu, vīna koncentrēšanu 
atdzesējot, kā arī paskābināšanu un 
atskābināšanu drīkst veikt visu gadu.

7. Neskarot 6. punktu, vīna koncentrēšanu 
atdzesējot, kā arī paskābināšanu un 
atskābināšanu drīkst veikt visu gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 434

Regulas priekšlikums
VII.a pielikums (jauns)

Parlamenta ierosinātais teksts

VII.A PIELIKUMS
FAKULTATĪVIE REZERVĒTIE APZĪMĒJUMI

Produkta kategorija
(atsauce uz kombinētās 

Fakultatīvais rezervētais 
apzīmējums

Tiesību akts, kurā definēts 
apzīmējums un tā lietošanas 
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nomenklatūras klasifikāciju) nosacījumi

mājputnu gaļa
(KN 0207, KN 0210)

baroti ar Regula (EK) Nr. 543/2008, 11. pants

turēti galvenokārt 
telpās / audzēti kūtī
brīvā turēšana
tradicionālā brīvā turēšana
kaušanas vecums
nobarošanas perioda ilgums

olas
(KN 0407)

svaigas Regula (EK) Nr. 589/2008, 12. pants

ekstra vai ekstra svaigas Regula (EK) Nr. 589/2008, 14. pants
norāde par dējējvistu barošanu Regula (EK) Nr. 589/2008, 15. pants

medus
(KN 0409)

ziedu vai augu izcelsme Direktīva 2001/110/EK, 2. pants

reģionālā izcelsme
topogrāfiskā izcelsme
īpaši kvalitātes kritēriji

olīveļļa
(KN 1509)

pirmais aukstais spiedums Regula (EK) Nr. 1019/2002, 5. pants

aukstā ekstrakcija
skābums
pikantums
augļu garša: gatavi vai zaļi
rūgtums
intensīvs
vidējs
viegls
sabalansēts
maiga eļļa

piens un piena produkti
(KN 04)

tradicionālais sviests Regula (ES) Nr. [KTO regula], 
VI pielikums, VI daļa

ziežamie tauki
(KN 0405 un ex 2106, KN ex 
1517, KN ex 1517 un ex 2106)

samazināts tauku saturs Regula (ES) Nr. [KTO regula], 
VI pielikums, VI daļa

viegls

zems tauku saturs

Or. en

Grozījums Nr. 168
Michel Dantin
Kompromisa grozījums
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Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Lai nodrošinātu atbilstošu 
aizsardzību un to, ka tirgus dalībniekus 
un kompetentās iestādes neskar šīs 
regulas piemērošana vīna nosaukumiem, 
kuriem aizsardzība piešķirta pirms 
2009. gada 1. augusta, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, kuros 
nosaka ierobežojumus saistībā ar 
aizsargāto nosaukumu un kuros paredz 
pārejas noteikumus: par vīna 
nosaukumiem, ko dalībvalstis līdz 
2009. gada 1. augustam atzinušas par 
cilmes vietas nosaukumiem vai 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm; par 
iepriekšēju valsts procedūru; par vīniem, 
kas laisti tirgū vai marķēti pirms noteikta 
datuma, par produkta specifikācijas 
grozījumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 169
Michel Dantin
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
77. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(77) Ir lietderīgi noteikt konkrētas 
vīndarības metodes un ierobežojumus vīna 
ražošanā, jo īpaši attiecībā uz trešo valstu 
izcelsmes noteikta veida vīnogu misas, 
vīnogu sulas un svaigu vīnogu sajaukšanu 
un izmantošanu. Lai ievērotu starptautiskos 
standartus attiecībā uz turpmākām 
vīndarības metodēm, Komisijai 
galvenokārt būtu jābalstās uz vīndarības 
metodēm, kuras ieteikusi Starptautiskā 

(77) Ir lietderīgi noteikt konkrētas 
vīndarības metodes un ierobežojumus vīna 
ražošanā, jo īpaši attiecībā uz trešo valstu 
izcelsmes noteikta veida vīnogu misas, 
vīnogu sulas un svaigu vīnogu sajaukšanu 
un izmantošanu. Lai ievērotu starptautiskos 
standartus, Komisijai galvenokārt būtu 
jābalstās uz vīndarības metodēm, kuras 
ieteikusi Starptautiskā Vīnkopības un vīna 
organizācija (OIV), iesniedzot
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Vīnkopības un vīna organizācija (OIV). priekšlikumus par turpmākām vīndarības 
metodēm.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 42, 491, 492, 494

Regulas priekšlikums
84.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84a) Lai cukurbiešu ražotāji varētu 
pabeigt pielāgošanos 2006. gadā veiktajai 
ievērojamajai reformai cukura nozarē un 
turpināt pēc tam uzsāktos konkurētspējas 
uzlabošanas centienus, esošās kvotu 
sistēmas spēkā esamība ir jāpagarina līdz 
2019.–2020. tirdzniecības gada beigām. 
Saistībā ar to Komisijai jāatļauj piešķirt 
ražošanas kvotas dalībvalstīm, kuras 
2006. gadā atteicās no visām savām 
kvotām.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 42, 491–496

Regulas priekšlikums
84.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84b) Ņemot vērā Eiropas cukura tirgū 
novēroto lielo un periodisko 
sasprindzinājumu, ir jāievieš mehānisms, 
kas ļautu uz tik ilgu laiku, cik 
nepieciešams, ārpuskvotas cukuru laist 
iekšējā tirgū, piemērojot tādus pašus 
noteikumus kā kvotas cukuram. 
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Vienlaikus šim mehānismam būtu 
jāatļauj papildu imports, nemaksājot 
nodevas, lai nodrošinātu pietiekamu 
izejmateriālu pieejamību ES cukura tirgū 
un saglabātu šā tirgus strukturālo 
līdzsvaru.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 43, 497, 498

Regulas priekšlikums
84.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84c) Lai galīgi atceltu kvotu sistēmu 
2020. gadā, Komisijai līdz 2018. gada 
1. jūlijam būtu jāiesniedz Parlamentam 
un Padomei ziņojums par atbilstīgu 
esošās kvotu sistēmas darbības 
pārtraukšanas kārtību un par nozares 
nākotni pēc kvotu atcelšanas 2020. gadā, 
un jāiekļauj tajā visi nepieciešamie 
priekšlikumi nozares sagatavošanai laika 
periodam pēc 2020. gada. Komisijai līdz 
2014. gada 31. decembrim būtu arī 
jāiesniedz ziņojums par piegādes ķēdes 
darbību ES cukura nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Michel Dantin
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
107. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

trešām valstīm, kas balstās uz cenu starpību 
Savienības un pasaules tirgū un 
nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieņemtajām saistībām, būtu jāsaglabā kā 
krīzes pārvaldības instruments attiecībā 
uz dažiem šajā regulā minētiem 
produktiem, kamēr instrumenta nākotne 
tiks izlemta PTO līmenī, pamatojoties uz 
savstarpīgumu. Tādēļ budžeta pozīcija par 
eksporta kompensācijām būtu provizoriski 
jānosaka nulles līmenī. Piemērojot 
eksporta kompensācijas, būtu jāievēro 
vērtības un apjoma ierobežojumi un 
nedrīkstētu apdraudēt lauksaimniecības 
nozares un ekonomikas attīstību 
jaunattīstības valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Michel Dantin
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
133. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(133) Lai efektīvi un lietpratīgi reaģētu uz 
tirgus traucējumu draudiem, ko radījis 
būtisks cenu pieaugums vai kritums 
iekšējos vai ārējos tirgos vai jebkuri citi 
faktori, kas ietekmē tirgu, saskaņā ar 
Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par 
attiecīgajā nozarē vajadzīgajiem 
pasākumiem, tostarp, vajadzības gadījumā, 
par pasākumiem, lai paplašinātu vai grozītu 
citu saskaņā ar šo regulu noteiktu 
pasākumu darbības jomu, ilgumu vai citus 
aspektus vai lai pilnībā vai daļēji apturētu 
ievedmuitu, arī attiecībā uz noteiktiem 
daudzumiem un/vai uz noteiktu laiku. 

(133) Lai efektīvi un lietpratīgi reaģētu uz 
tirgus traucējumiem, ko radījis būtisks 
cenu pieaugums vai kritums iekšējos vai 
ārējos tirgos vai būtisks ražošanas 
izmaksu palielinājums, vai jebkuri citi 
faktori, kas ietekmē tirgu, ja šī situācija 
var ieilgt vai pasliktināties, saskaņā ar 
Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par 
attiecīgajā nozarē vajadzīgajiem 
pasākumiem, tostarp, vajadzības gadījumā, 
par pasākumiem, lai paplašinātu vai grozītu 
citu saskaņā ar šo regulu noteiktu 
pasākumu darbības jomu, ilgumu vai citus 
aspektus vai lai pilnībā vai daļēji apturētu 
ievedmuitu, arī attiecībā uz noteiktiem 
daudzumiem un/vai uz noteiktu laiku.
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Grozījums Nr. 175
Michel Dantin
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
140. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(140) Būtu jāparedz, ka steidzamības 
procedūru izmanto tikai izņēmuma 
gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai 
efektīvi un lietpratīgi reaģētu uz tirgus 
traucējumu draudiem vai gadījumos, kad 
radušies tirgus traucējumi. Steidzamības 
procedūras izvēlei vajadzētu būt 
pamatotai, un būtu precīzi jānorāda 
gadījumi, kuros tā izmantojama.

(140) Būtu jāparedz, ka steidzamības 
procedūru izmanto, lai efektīvi un 
lietpratīgi reaģētu uz noteiktiem tirgus 
traucējumiem un vērstos pret kaitēkļiem, 
dzīvnieku un augu slimībām, patērētāju 
uzticības zaudēšanu sabiedrības, 
dzīvnieku vai augu veselības 
apdraudējumu dēļ vai lai risinātu 
konkrētas problēmas. 

Or. en

Grozījums Nr. 176
Michel Dantin
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 76

Regulas priekšlikums
143. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(143) Ja pienācīgi pamatotos gadījumos tas 
vajadzīgs nenovēršamu steidzamu iemeslu 
dēļ, Komisijai būtu jāpieņem tūlītēji 
piemērojami īstenošanas akti saistībā ar 
Savienības aizsardzības pasākumu 
pieņemšanu, grozīšanu vai atsaukšanu, 
pārstrādes, ievešanas pārstrādei vai 
izvešanas pārstrādei režīma apturēšanu, 
kad nepieciešams nekavējoties reaģēt uz 
tirgus situāciju.
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tūlītēja rīcība.

Or. en


