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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem 
lauksaimniecības produktiem (“Regula par vienotu TKO”)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0799),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 42. pantu un 
43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C7-0008/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 15. marta 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Juridiskās
komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pamatojoties uz Līguma 43. panta 
3. punktu, Padome paredz pasākumus par 
cenu, nodevu, atbalsta un kvantitatīvo 
ierobežojumu noteikšanu. Kad piemēro 
Līguma 43. panta 3. punktu, skaidrības 

svītrots

                                               
1 OV C 132, 3.5.2011., 89. lpp.
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labad šajā regulā ir nepārprotami 
jānorāda fakts, ka Padome pieņem 
minētos pasākumus, pamatojoties uz 
minēto pantu.

Or. en

Pamatojums

LESD 43. panta 3. punktu nepiemēro. Tā vietā jaunās regulas par vienotu TKO attiecīgās 
daļas būtu jāaizstāj ar tekstu, kas iekļauts nesenajā Komisijas priekšlikumā Padomes regulai 
par konkrēta atbalsta, kompensāciju un cenu noteikšanas pasākumiem attiecībā uz vienotu 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju (COM(2011)193). Minētais Komisijas 
priekšlikums Padomes regulai pamatā atkārto pašreiz spēkā esošās regulas par vienotu TKO 
(Regula (EK) Nr. 1234/2007) attiecīgos noteikumus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijai ir jābūt pilnvarām pieņemt 
deleģētos aktu saskaņā ar Līguma 
290. pantu, lai papildinātu vai grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus. Ir jānosaka elementi, attiecībā 
uz kuriem var īstenot šīs pilnvaras, kā arī 
pilnvaru deleģēšanas nosacījumi.

(4) Lai nodrošinātu šīs regulas pareizu 
īstenošanu, Komisija ir jāpilnvaro pieņemt 
tiesību aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai 
papildinātu vai grozītu atsevišķus 
nebūtiskus šīs regulas elementus. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija sagatavošanās posmā 
organizētu atbilstīgu apspriešanos, tostarp 
ar ekspertiem. Sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, Komisijai jānodrošina, ka 
attiecīgie dokumenti vienlaicīgi, laikus un 
pienācīgā kārtībā tiktu nosūtīti Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo iestāžu kopējo vienošanos par deleģētajiem aktiem.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ja vien skaidri nav paredzēts citādi, 
Komisijai minētie īstenošanas akti 
jāpieņem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. XX/XXXX par 
[regulas nosaukums].

(11) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus 
principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas 
īstenošanas pilnvaru izmantošanu1.

_____________________
1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā pārņemti standartformulējumi saistībā ar īstenošanas aktiem, uz kuriem 
attiecas dalībvalstu kontrole.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

(12) Attiecībā uz dažiem šajā regulā 
paredzētiem pasākumiem, kuri prasa ātru 
rīcību vai kuri ietver tikai vispārīgu 
noteikumu piemērošanu konkrētās 
situācijās, bet neietver rīcības brīvību, 
Komisija jāpilnvaro pieņemt īstenošanas 
aktus bez komitejas palīdzības.

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

Or. en
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Pamatojums

Šie ir īstenošanas akti, uz kuriem neattiecas dalībvalstu kontrole. Atsauce uz Regulu (ES) 
Nr. 182/2011 iekļauta skaidrības labad.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ņemtu vērā augļu un dārzeņu un augļu 
un dārzeņu pārstrādes produktu nozares 
specifiku, Komisija vajadzības gadījumā ar 
deleģētajiem aktiem nosaka tirdzniecības 
gadus minētajiem produktiem.

Lai ņemtu vērā augļu un dārzeņu un augļu 
un dārzeņu pārstrādes produktu nozares 
specifiku, Komisija vajadzības gadījumā ar 
deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā 
ar 321. pantu, nosaka tirdzniecības gadus 
minētajiem produktiem.

Or. en

(Šo grozījumu piemēro visā regulas tekstā ik reizi, kad parādās formulējums „ar deleģētajiem 
aktiem”.)

Pamatojums

Atspoguļo iestāžu kopējo vienošanos par deleģētajiem aktiem (tikai daļēji, lai šo garo regulu 
nepapildinātu ar pārāk garu tekstu). Formulējums „saskaņā ar 321. pantu” pievienots 
juridiskās skaidrības labad.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. pants - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants
Izpildes pilnvaras Izpildes pilnvaras

Komisija ar īstenošanas aktiem var: Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 323. panta 
1.a punktu, var:

Or. en

(Šo grozījumu piemēro visā regulas tekstā ik reizi, kad parādās formulējums „ar īstenošanas 
aktiem”.)
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Pamatojums

Pārņemti standartformulējumi saistībā ar īstenošanas aktiem, uz kuriem attiecas dalībvalstu 
kontrole (tikai daļēji, ņemot vērā šīs regulas teksta garumu). Formulējums „saskaņā ar 
323. panta 1.a punktu” pievienots juridiskās skaidrības labad.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Komisija ar īstenošanas aktiem bez
323. panta 1. punktā minētās komitejas 
palīdzības uzsāk attiecībā uz liellopu un 
teļa gaļu, ja reprezentatīvā laikposmā kādā 
dalībvalstī vai kādas dalībvalsts reģionā 
liellopu un teļa gaļas vidējā tirgus cena, kas 
reģistrēta, pamatojoties uz 34. panta 
1. punktā minēto Savienības skalu liemeņu 
klasificēšanai, ir zemāka nekā EUR 1560 
par tonnu.

c) Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti, nepiemērojot 323. panta 
1.a punktu, uzsāk attiecībā uz liellopu un 
teļa gaļu, ja reprezentatīvā laikposmā kādā 
dalībvalstī vai kādas dalībvalsts reģionā 
liellopu un teļa gaļas vidējā tirgus cena, kas 
reģistrēta, pamatojoties uz 34. panta 
1. punktā minēto Savienības skalu liemeņu 
klasificēšanai, ir zemāka nekā EUR 1560 
par tonnu.

Or. en

(Šo grozījumu piemēro visā regulas tekstā ik reizi, kad parādās formulējums „bez 323. panta 
1. punktā minētās komitejas palīdzības”.)

Pamatojums

Šie ir īstenošanas akti, uz kuriem neattiecas dalībvalstu kontrole. Atsauce uz 323. panta 
1.a punktu izdarīta skaidrības labad. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. pants 21. pants
Nosacījumi un atbalsta apjoms par sviestu Nosacījumi un atbalsta apjoms par sviestu

Pasākumus, lai noteiktu atbalstu par 
sviestu, veic Padome saskaņā ar Līguma 
43. panta 3. punktu.

Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 323. panta 
1.a punktu, nosaka atbalsta apjomu par 
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sviesta privātu glabāšanu, ņemot vērā 
glabāšanas izmaksas un svaiga sviesta un 
no krājumiem izņemta sviesta cenu 
iespējamās tendences.
Ja laikā, kad sviestu izņem no glabāšanas, 
tirgū notiek nelabvēlīgas izmaiņas, kuras 
nevarēja paredzēt laikā, kad notika 
nodošana glabāšanā, Komisija ar 
īstenošanas aktiem, kas pieņemti saskaņā 
ar 323. panta 1.a punktu, var palielināt 
atbalsta apjomu.

Or. en

Pamatojums

LESD 43. panta 3. punktu nepiemēro. Tā vietā jaunās regulas par vienotu TKO attiecīgās 
daļas būtu jāaizstāj ar tekstu, kas iekļauts nesenajā Komisijas priekšlikumā Padomes regulai 
par konkrēta atbalsta, kompensāciju un cenu noteikšanas pasākumiem attiecībā uz vienotu 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju (COM(2011)193). Minētais Komisijas 
priekšlikums Padomes regulai pamatā atkārto pašreiz spēkā esošās regulas par vienotu TKO 
(Regula (EK) Nr. 1234/2007) attiecīgos noteikumus.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40. pants 40. pants
Īpaši tirgus pasākumi labības nozarē Īpaši tirgus pasākumi labības nozarē

1. Lai efektīvi un lietišķi reaģētu uz tirgus 
traucējumu draudiem, ja to prasa tirgus 
situācija, Komisija ar deleģētajiem aktiem, 
kas vajadzības gadījumā pieņemti saskaņā 
ar steidzamības procedūru, var paredzēt 
īpašus intervences pasākumus labības 
nozarē. Šādus intervences pasākumus jo 
īpaši var veikt tad, ja vienā vai vairākos 
Savienības reģionos ir novērots vai draud 
tirgus cenu kritums salīdzinājumā ar 
intervences cenu.

1. Lai efektīvi un lietišķi reaģētu uz tirgus 
traucējumu draudiem, ja to prasa tirgus 
situācija, Komisija ar deleģētajiem aktiem, 
kas vajadzības gadījumā pieņemti saskaņā 
ar 322. pantā paredzēto steidzamības 
procedūru, var paredzēt īpašus intervences 
pasākumus labības nozarē. Šādus 
intervences pasākumus var veikt tad, ja 
vienā vai vairākos Savienības reģionos ir 
novērots vai draud tirgus cenu kritums 
salīdzinājumā ar intervences cenu.

Or. en

(Ik reizi, kad tekstā attiecībā uz situāciju, kurā Komisija pieņem deleģētu aktu, parādās 
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formulējumi „jo īpaši”, „cita starpā” vai „tostarp”, tos svītro. Šis grozījums piemērojams 
visā tekstā.)

Pamatojums

Attiecībā uz deleģētajiem aktiem tādi formulējumi kā „jo īpaši”, „cita starpā” vai „tostarp” 
nav pieņemami. To dažādo noteikumu veidu uzskaitījumam, kuri jāpieņem ar deleģētu aktu, 
vienmēr jābūt izsmeļošam un pilnīgam.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
71. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja 1. punktā paredzētā papildu nodeva 
nav samaksāta noteiktajā termiņā, pēc 
apspriešanās ar Lauksaimniecības fondu 
komiteju, kas izveidota ar Regulu (EK) 
Nr. 1290/2005, Komisija, pieņemot 
īstenošanas aktus atbilstīgi šīs regulas 
81. panta d) punktam, no mēneša 
maksājumiem Regulas (EK) Nr. 1290/2005
14. panta un 15. panta 2. punkta nozīmē 
atskaita nesamaksātajai papildu nodevai 
līdzvērtīgi summu. Pirms lēmuma 
pieņemšanas Komisija brīdina attiecīgo 
dalībvalsti, kura savu nostāju dara zināmu 
vienas nedēļas laikā. Regulas (EK) 
Nr. 1290/2005 17. pantu nepiemēro.

5. Ja 1. punktā paredzētā papildu nodeva 
nav samaksāta noteiktajā termiņā, Komisija
pēc apspriešanās ar Lauksaimniecības 
fondu komiteju, kas izveidota ar 
Regulas (EK) Nr. 1290/2005 41. panta 
1. punktu, no mēneša maksājumiem 
minētās regulas 14. panta un 15. panta 
2. punkta nozīmē atskaita nesamaksātajai 
papildu nodevai līdzvērtīgu summu. Pirms 
lēmuma pieņemšanas Komisija brīdina 
attiecīgo dalībvalsti, kura savu nostāju dara 
zināmu vienas nedēļas laikā. Regulas (EK) 
Nr. 1290/2005 17. pantu nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz „Lauksaimniecības fondu komiteju, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1290/2005” 
nenozīmē, ka šī komiteja palīdz Komisijai pieņemt īstenošanas aktu, — ar minēto 
Lauksaimniecības fondu komiteju tikai apspriedīsies, taču tai nebūs balsstiesību. 
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
78. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu, ka 51. pantā minētie 
uzņēmumi pilda savas saistības, Komisija 
ar deleģētajiem aktiem var pieņemt 
noteikumus par apstiprinājuma piešķiršanu 
un atsaukšanu šādiem uzņēmumiem, kā arī 
administratīvo sankciju piemērošanas 
kritērijus.

1. Lai nodrošinātu, ka 51. pantā minētie 
uzņēmumi pilda savas saistības, Komisija 
ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti 
saskaņā ar 321. pantu, var pieņemt 
noteikumus par apstiprinājuma piešķiršanu 
un atsaukšanu šādiem uzņēmumiem un
56. pantā noteikto datumu grozīšanu, kā 
arī administratīvo sankciju piemērošanas 
kritērijus.

Or. en

Pamatojums

To datumu grozīšana, kas noteikti pamatdokumentā (tie ir nebūtiski pamatdokumenta 
elementi), ir jāveic, pieņemot deleģētus aktus (sk. arī nākamo grozījumu).

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
79. pants - i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) par 56. pantā noteikto datumu 
grozījumiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums
To datumu grozīšana, kas noteikti pamatdokumentā (tie ir nebūtiski pamatdokumenta 
elementi), ir jāveic tikai ar deleģētiem aktiem (sk. arī iepriekšējo grozījumu).
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
99. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumus 1. punktā minētās ražošanas 
kompensācijas noteikšanai veic Padome 
saskaņā ar Līguma 43. panta 3. punktu.

2. Ražošanas kompensāciju, kas minēta
1. punktā, Komisija nosaka ar īstenošanas 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 
323. panta 1.a punktu, ņemot vērā jo 
īpaši:
a) ar importētā cukura izmantošanu 
saistītās izmaksas, kas nozarei būtu 
jāsedz, ja tiktu veiktas piegādes no 
pasaules tirgiem, un 
b) ES tirgū pieejamā cukura pārpalikuma 
cenu vai, ja attiecīgajā tirgū nav cukura 
pārpalikuma, 8. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā noteikto cukura atsauces 
cenu.

Or. en

Pamatojums

LESD 43. panta 3. punktu nepiemēro. Tā vietā jaunās regulas par vienotu TKO attiecīgās 
daļas būtu jāaizstāj ar tekstu, kas iekļauts nesenajā Komisijas priekšlikumā Padomes regulai 
par konkrēta atbalsta, kompensāciju un cenu noteikšanas pasākumiem attiecībā uz vienotu 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju (COM(2011)193). 

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
101. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumus atbalsta summu noteikšanai 
veic Padome saskaņā ar Līguma 43. panta 
3. punktu.

2. Atbalsta summas, kas minētas 
1. punktā, Komisija nosaka ar īstenošanas 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 
323. panta 1.a punktu, ņemot vērā 
8. panta 1. punkta e) apakšpunkta 
ii) ievilkumā noteikto sausā vājpiena 
atsauces cenu un vājpiena un sausā 
vājpiena tirgus situācijas attīstību.
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Or. en

Pamatojums

LESD 43. panta 3. punktu nepiemēro. Tā vietā jaunās regulas par vienotu TKO attiecīgās 
daļas būtu jāaizstāj ar tekstu, kas iekļauts nesenajā Komisijas priekšlikumā Padomes regulai 
par konkrēta atbalsta, kompensāciju un cenu noteikšanas pasākumiem attiecībā uz vienotu 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju (COM(2011)193). 

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
102. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumus atbalsta summu noteikšanai 
veic Padome saskaņā ar Līguma 43. panta 
3. punktu.

2. Atbalsta summas, kas minētas 
1. punktā, Komisija nosaka ar īstenošanas 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 
323. panta 1.a punktu, ņemot vērā 
8. panta 1. punkta e) apakšpunkta 
ii) ievilkumā noteikto sausā vājpiena 
atsauces cenu un vājpiena un sausā 
vājpiena tirgus situācijas attīstību. 
Komisija var mainīt pirmajā daļā minēto 
atbalsta summu atkarībā no tā, vai 
vājpiens tiek pārstrādāts kazeīnā vai 
kazeinātos, kā arī atkarībā no šo produktu 
kvalitātes.

Or. en

Pamatojums

LESD 43. panta 3. punktu nepiemēro. Tā vietā jaunās regulas par vienotu TKO attiecīgās 
daļas būtu jāaizstāj ar tekstu, kas iekļauts nesenajā Komisijas priekšlikumā Padomes regulai 
par konkrēta atbalsta, kompensāciju un cenu noteikšanas pasākumiem attiecībā uz vienotu 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju (COM(2011)193). 
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
107. pants - a un b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
dalībvalstis var piešķirt kazeīna un 
kazeinātu izmantošanas atļaujas; 

a) noteikumus, saskaņā ar kuriem 
dalībvalstis var piešķirt kazeīna un 
kazeinātu izmantošanas atļaujas, 
noteikumus saistībā ar atļauju termiņu un 
saturu, kā arī produktiem, uz kuriem tās 
var attiekties; 

b) saistības, kas jāievēro uzņēmumiem, 
kuri saņēmuši atļaujas saskaņā ar 
a) punktu; 

b) deklarēšanas un iegrāmatošanas 
saistības, kas jāievēro uzņēmumiem, kuri 
saņēmuši atļaujas saskaņā ar a) punktu;

Or. en

Pamatojums

Formulējumus „nosacījumi” un „saistības” parasti lieto deleģētajos aktos, nevis a) un
b) apakšpunktā minētajos īstenošanas aktos. Ar šo grozījumu cenšas paskaidrot precīzus 
noteikumus un saistības, pamatojoties uz to noteikumu faktisko saturu, kuri izriet no Regulas 
Nr. 760/2008 1. un 3. panta.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
108. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pasākumus, lai noteiktu Savienības 
atbalstu par pienu, veic Padome saskaņā 
ar Līguma 43. panta 3. punktu.

3. Pasākumus, lai noteiktu Savienības 
atbalstu par pienu, Komisija paredz ar 
īstenošanas aktiem, kas pieņemti saskaņā 
ar 323. panta 1.a punktu, ņemot vērā to, 
ka ir pienācīgi jāveicina piena produktu 
piegāde izglītības iestādēm.
Atbalsta summas par atbilstošiem piena 
produktiem, kas nav piens, Komisija 
nosaka ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 323. panta 
1.a punktu, ņemot vērā piena saturu 
attiecīgajā produktā.

Or. en
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Pamatojums

LESD 43. panta 3. punktu nepiemēro. Tā vietā jaunās regulas par vienotu TKO attiecīgās 
daļas būtu jāaizstāj ar tekstu, kas iekļauts nesenajā Komisijas priekšlikumā Padomes regulai 
par konkrēta atbalsta, kompensāciju un cenu noteikšanas pasākumiem attiecībā uz vienotu 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju (COM(2011)193). 

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
119. pants - c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atzīšanas sekām. c) atbalsta maksājumu pēc atzīšanas.

Or. en

Pamatojums

Formulējumu „sekas” parasti lieto deleģētajos aktos. Ar šo grozījumu paskaidro darbības 
jomu, izvēloties precīzāku formulējumu. 

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
155. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasākumus, lai noteiktu atbalstu par 
vienu izmantoto zīdtārpiņu oliņu kastīti, 
veic Padome saskaņā ar Līguma 43. panta
3. punktu.

4. Atbalsta summas zīdtārpiņu 
audzētājiem Komisija nosaka ar 
īstenošanas aktiem, kas pieņemti saskaņā 
ar 323. panta 1.a punktu, ņemot vērā 
zīdtārpiņu audzēšanas nozares 
organizāciju konkrētos ES reģionos un 
vajadzību sekmēt piegāžu pielāgošanu 
tirgus situācijai.

Or. en

Pamatojums

LESD 43. panta 3. punktu nepiemēro. Tā vietā jaunās regulas par vienotu TKO attiecīgās 
daļas būtu jāaizstāj ar tekstu, kas iekļauts nesenajā Komisijas priekšlikumā Padomes regulai 
par konkrēta atbalsta, kompensāciju un cenu noteikšanas pasākumiem attiecībā uz vienotu 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju (COM(2011)193). 
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
228. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vienu vai vairākas 2. punktā minētās 
darbības veic tabakas nozarē atzīta 
starpnozaru organizācija un tās ir to 
personu vispārējās ekonomiskās interesēs, 
kuru darbības ir saistītas ar vienu vai 
vairākiem attiecīgajiem produktiem, 
dalībvalsts, kas piešķīrusi atzīšanu, vai 
Komisija, ja tā piešķīrusi atzīšanu, bez
323. panta 1. punktā minētās komitejas 
palīdzības var pieņemt lēmumu, ka 
personas vai grupas, kas nav organizācijas 
biedri, bet gūst labumu no šīm darbībām, 
maksā organizācijai visu vai daļu no 
dalības maksas, ko maksā attiecīgās 
organizācijas biedri, ciktāl šīs dalības 
maksas ir paredzētas tādu izmaksu 
segšanai, kas nav jebkāda veida 
administratīvās izmaksas un kas tieši 
radušās attiecīgo darbību rezultātā.

1. Ja vienu vai vairākas 2. punktā minētās 
darbības veic tabakas nozarē atzīta 
starpnozaru organizācija un tās ir to 
personu vispārējās ekonomiskās interesēs, 
kuru darbības ir saistītas ar vienu vai 
vairākiem attiecīgajiem produktiem, 
dalībvalsts, kas piešķīrusi atzīšanu, vai 
Komisija, ja tā piešķīrusi atzīšanu, var ar 
īstenošanas aktiem, kas pieņemti, 
nepiemērojot 323. panta 1.a punktu, 
pieņemt lēmumu, ka personas vai grupas, 
kas nav organizācijas biedri, bet gūst 
labumu no šīm darbībām, maksā 
organizācijai visu vai daļu no dalības 
maksas, ko maksā attiecīgās organizācijas 
biedri, ciktāl šīs dalības maksas ir 
paredzētas tādu izmaksu segšanai, kas nav 
jebkāda veida administratīvās izmaksas un 
kas tieši radušās attiecīgo darbību rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Likumdošanas priekšlikumā nebija minētas Komisijas īstenošanas pilnvaras.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
254. pants - 2. punkts - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
paredzēt:

2. Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 323. panta 
1.a punktu, var paredzēt: 

a) atļauju izmantojumu un vajadzības 
gadījumā īpašus, ar to saistītus noteikumus, 
jo īpaši nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
iesniedz importa pieteikumus un piešķir 

a) atļauju izmantojumu un vajadzības 
gadījumā īpašus, ar to saistītus noteikumus, 
jo īpaši procedūras importa pieteikumu 
iesniegšanai un atļauju piešķiršanai tarifu 
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atļauju tarifu kvotas ietvaros; kvotas robežās;

Or. en

Pamatojums

Tādus noteikumus, kas paredz saistības, un jo īpaši terminu „nosacījumi” parasti izmanto 
deleģētajos aktos. Ar šo grozījumu paskaidro darbības jomu, izvēloties precīzāku 
formulējumu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
273. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumus kompensāciju noteikšanai 
Padome veic saskaņā ar Līguma 43. panta 
3. punktu.

2. Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 323. panta 
1.a punktu, nosaka kompensācijas. Tās 
var noteikt:

a) regulāri;

b) konkursa kārtībā labībai, rīsiem, 
cukuram, pienam un piena produktiem.

Izņemot gadījumus, kad to nosaka 
konkursa kārtībā, Komisija nosaka 
produktu sarakstu, par kuriem tiek 
piešķirta eksporta kompensācija, un šādas 
kompensācijas apjomu nosaka vismaz 
vienu reizi trijos mēnešos. Kompensācijas 
apjoms tomēr var palikt nemainīgs ilgāk 
nekā trīs mēnešus, un Komisija, 
nepiemērojot 323. panta 1.a punktu, pēc 
kādas dalībvalsts lūguma vai pēc pašas 
iniciatīvas var vajadzības gadījumā to 
grozīt intervences periodā.

3. Nosakot kompensācijas par atsevišķiem 
produktiem, ņem vērā vienu vai vairākus 
šādus aspektus:

a) pašreizējo situāciju un nākotnes 
tendences attiecībā uz:

i) attiecīgā produkta cenām un tā 
pieejamību ES tirgū,
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ii) attiecīgā produkta cenām pasaules 
tirgū;

b) kopīgās tirgus organizācijas mērķus, 
kuriem jānodrošina līdzsvars un dabiska 
cenu un tirdzniecības attīstība šajā tirgū;

c) vajadzību nepieļaut traucējumus, kas 
uz ilgu laiku var izjaukt līdzsvaru starp 
piedāvājumu un pieprasījumu ES tirgū;

d) paredzētā eksporta ekonomiskos 
aspektus;

e) ierobežojumus, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu;

f) vajadzību panākt līdzsvaru starp ES 
izejvielu 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 ES tirgiem līdz 
ES ostām vai citām eksporta vietām kopā 
ar izmaksām par nosūtīšanu līdz 
galamērķa valstīm;

h) pieprasījumu ES tirgū;

i) attiecībā uz cūkgaļas, olu un mājputnu 
gaļas nozari — atšķirību starp cenām ES 
un cenām pasaules tirgū tādam 
lopbarības graudu daudzumam, kas ES 
vajadzīgs produktu ražošanai šajās 
nozarēs.

Or. en

Pamatojums

LESD 43. panta 3. punktu nepiemēro. Tā vietā jaunās regulas par vienotu TKO attiecīgās 
daļas būtu jāaizstāj ar tekstu, kas iekļauts nesenajā Komisijas priekšlikumā Padomes regulai 
par konkrēta atbalsta, kompensāciju un cenu noteikšanas pasākumiem attiecībā uz vienotu 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju (COM(2011)193). 
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
273.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

273.a pants 
Īpaši pasākumi attiecībā uz eksporta 
kompensācijām par labību un rīsiem

1. Komisija var ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 323. panta 
1.a punktu, noteikt korektīvu summu, kas 
piemērojama graudaugu un rīsu nozarē 
noteiktajām eksporta kompensācijām. 
Vajadzības gadījumā Komisija ar 
īstenošanas aktiem, kas pieņemti, 
nepiemērojot 323. panta 1.a punktu, var 
grozīt minētās korektīvās summas.
Šā punkta pirmās daļas prasības var 
piemērot graudaugu un rīsu nozares 
produktiem, kurus eksportē kā 
XVII pielikumā minētās preces.
2. Attiecībā uz tirdzniecības gada 
pirmajiem trijiem mēnešiem 
kompensācija, kura piemērojama par tāda 
iesala eksportu, kas atradās glabāšanā 
iepriekšējā tirdzniecības gada beigās vai 
kas izgatavots no tajā laikā glabāšanā 
esošiem miežiem, ir tāda, kādu piemērotu 
attiecīgajai eksporta atļaujai attiecībā uz 
iepriekšējā tirdzniecības gada pēdējā 
mēnesī veiktu eksportu.
3. Atbilstīgi jebkādām intervences cenas 
izmaiņām Komisija var koriģēt 
kompensāciju summu produktiem, kas 
minēti I pielikuma I daļas a) un b) punktā 
un noteikti saskaņā ar 274. panta 
2. punktu.
Pirmo daļu pilnībā vai daļēji var piemērot 
I pielikuma I daļas c) un d) punktā 
minētajiem produktiem, kā arī 
I pielikuma I daļā minētajiem 
produktiem, kurus eksportē kā 
XVII pielikuma I daļā minētās preces.  
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Tādā gadījumā Komisija koriģē pirmajā 
daļā minēto pielāgojumu, piemērojot 
koeficientu, kuru nosaka kā attiecību 
starp pamatprodukta daudzumu un tā 
daudzumu, kas iekļauts eksportētajā 
pārstrādes produktā vai izmantots 
eksportētajās precēs.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu regulas priekšlikumā iekļauj nesenā Komisijas priekšlikuma Padomes 
regulai par konkrēta atbalsta, kompensāciju un cenu noteikšanas pasākumiem attiecībā uz 
vienotu lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju (COM(2011)193) 10. panta tekstu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
281. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

281. pants 281. pants
Minimālās eksporta cenas Minimālās eksporta cenas

1. Lai ņemtu vērā attīstību tirgū, kurā 
pārdod dzīvu augu nozares produktus, uz 
ko attiecas KN kods 0601 10, katru gadu 
laikus pirms tirdzniecības sezonas var 
noteikt vienu vai vairākas minimālās cenas 
eksportam uz trešām valstīm. Pasākumus 
minimālo cenu noteikšanai Padome veic 
saskaņā ar Līguma 43. panta 3. punktu.

1. Lai ņemtu vērā attīstību tirgū, kurā 
pārdod dzīvu augu nozares produktus, uz 
ko attiecas KN kods 0601 10, Komisija 
katru gadu laikus pirms tirdzniecības 
sezonas var noteikt vienu vai vairākas 
minimālās cenas eksportam uz trešām 
valstīm. 

Šādu produktu eksportu atļauj tikai par 
cenu, kas ir vienāda vai lielāka par 
minētajam produktam noteikto minimālo 
cenu.

Šādu produktu eksportu atļauj tikai par 
cenu, kas ir vienāda vai lielāka par 
minētajam produktam noteikto minimālo 
cenu.

2. Komisija ar īstenošanas aktiem paredz 
visus vajadzīgos administratīvos
pasākumus, kas saistīti ar 1. punkta pirmo 
daļu, ņemot vērā saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

2. Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 323. panta 
1.a punktu, paredz visus vajadzīgos 
pasākumus, kas saistīti ar 1. punkta pirmo 
daļu, ņemot vērā jo īpaši cenas 
starptautiskajos tirgos un saistības, kas 
izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā 
ar Līguma 218. pantu.
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Or. en

Pamatojums

LESD 43. panta 3. punktu nepiemēro. Tā vietā jaunās regulas par vienotu TKO attiecīgās 
daļas būtu jāaizstāj ar tekstu, kas iekļauts nesenajā Komisijas priekšlikumā Padomes regulai 
par konkrēta atbalsta, kompensāciju un cenu noteikšanas pasākumiem attiecībā uz vienotu 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju (COM(2011)193). 

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
296. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

296. pants [To be deleted after 
31/12/2010]

svītrots

Īpaši noteikumi augļu un dārzeņu nozarē
Attiecībā uz augļu un dārzeņu nozari 
dalībvalstis var maksāt valsts atbalstu līdz 
2010. gada 31. decembrim, ievērojot šādus 
nosacījumus:
a) valsts atbalstu izmaksā vienīgi augļu 
un dārzeņu ražotājiem, kuri nav atzītas 
ražotāju organizācijas biedri un kuri ar 
atzītu ražotāju organizāciju paraksta 
līgumu, kurā viņi piekrīt, ka veiks 
attiecīgās ražotāju organizācijas krīzes 
novēršanas un pārvarēšanas pasākumus;
b) atbalsta apjoms, ko izmaksā šādiem 
ražotājiem, nepārsniedz 75 % no 
Kopienas palīdzības, kuru saņem attiecīgo 
ražotāju organizāciju biedri; kā arī
c) attiecīgā dalībvalsts līdz 2010. gada 
31. decembrim iesniedz Komisijai 
ziņojumu par valsts atbalsta lietderīgumu 
un efektivitāti, īpaši veicot analīzi par to, 
ciktāl tas palīdzējis nozares organizēšanai. 
Komisija izvērtē ziņojumu un izlemj, vai 
sniegt atbilstīgus priekšlikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
304. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Jebkurā laikā pēc 2016. gada 1. janvāra 
Komisija var pieņemt lēmumu, ka 1., 2. un 
3. punkta piemērošanu pārtrauc.

4. Jebkurā laikā pēc 2016. gada 1. janvāra 
Komisija ar deleģētiem aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 321. pantu, var 
pieņemt lēmumu, ka 1., 2. un 3. punkta 
piemērošanu pārtrauc.

Or. en

Pamatojums

Nebūtiskus pamatdokumenta elementus var grozīt tikai ar deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
315. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

315. pants 315. pants

Pasākumi konkrētu praktisku problēmu 
risināšanai

Pasākumi konkrētu praktisku problēmu 
risināšanai

1. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
pasākumus, kas ārkārtas gadījumos ir 
vajadzīgi un pamatoti, lai atrisinātu 
konkrētas praktiskas problēmas. Minētie 
pasākumi var ietvert atkāpes no šīs regulas 
noteikumiem, bet tikai tādā mērā un tikai 
uz tādu laiku, kāds ir vajadzīgs.

1. Komisija ar deleģētiem aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 321. pantu, pieņem 
pasākumus, kas ārkārtas gadījumos ir 
vajadzīgi un pamatoti, lai atrisinātu 
konkrētas praktiskas problēmas. Minētie 
pasākumi var ietvert atkāpes no šīs regulas 
noteikumiem, bet tikai tādā mērā un tikai 
uz tādu laiku, kāds ir vajadzīgs.

2. Ja tas ir vajadzīgs, lai atrisinātu 
attiecīgo problēmu, Komisija rīkojas 
saskaņā ar 323. panta 2. punktu.

2. Īpaši steidzamos gadījumos 322. pantā 
minēto steidzamības procedūru piemēro 
deleģētiem aktiem, kas pieņemti saskaņā 
ar šo pantu.

Or. en
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Pamatojums

Šie pasākumi, ko pieņem ārkārtas situācijās, var būt tādi paši kā pasākumi, ko parasti pieņem 
saskaņā ar LESD 290. pantu (deleģētie akti). Tā kā deleģētajiem aktiem arī ir paredzēta 
steidzamības procedūra, referents ierosina to izmantot, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas 
procesa efektivitāti. 

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
321. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

321. pants 321. pants

Deleģētie akti Deleģētie akti
1. Komisijai uz nenoteiktu laiku piešķir 
pilnvaras pieņemt šajā regulā minētos 
deleģētos aktus.

1. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā 
paredzētos nosacījumus.

Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
tiesību aktu, tā vienlaikus to paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
2. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 1. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu.

2. Pilnvaras Komisijai piešķir uz pieciem 
gadiem no ..1. Komisija sagatavo 
ziņojumu par deleģētajām pilnvarām ne 
vēlāk kā deviņus mēnešus pirms minētā 
piecu gadu perioda beigām. Pilnvaru 
deleģējumu automātiski pagarina par 
tāda paša ilguma periodiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pret šādu 
pagarinājumu nav izteikuši iebildumus 
vismaz trīs mēnešus pirms attiecīgā 
perioda beigām. 

Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, 
vai atcelt deleģētās pilnvaras, apņemas 
informēt pārējās iestādes un Komisiju 
pieņemamā termiņā pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas, norādot, kuras deleģētās 
pilnvaras varētu tikt atceltas, kā arī 
atcelšanas iespējamos iemeslus.

                                               
1 Šīs regulas spēkā stāšanās diena
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Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigts 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģējums. Lēmums stājas spēkā 
nekavējoties vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu likumību. Lēmumu publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
3. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 
vienu mēnesi.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu
tiek izbeigts minētajā lēmumā norādīto 
pilnvaru deleģējums. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
lēmumā norādītā vēlākā laikā. Tas neskar 
jau spēkā esošo deleģēto aktu likumību.

Ja pēc šā termiņa beigām ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un 
tas stājas spēkā tajā noteiktajā dienā.

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas var 
stāties spēkā pirms minētā termiņa 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par 
nodomu neizteikt iebildumus.

Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst 
pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. 
Iestāde, kas izsaka iebildumus pret 
deleģēto aktu, iebildumus pamato.

4. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
tiesību aktu, tā vienlaikus to paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā 
ar šo regulu, stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja līdz minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka tie 
iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas 
periodu pagarina par diviem mēnešiem. 
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_______________________
1 Šīs regulas spēkā stāšanās datums.

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo iestāžu kopējo vienošanos par deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
322. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā 
ar 321. panta 3. punktā minēto procedūru 
var iebilst pret deleģēto tiesību aktu, kas 
pieņemts saskaņā ar šo pantu. Šādā 
gadījumā aktu vairs nepiemēro. Iestāde, 
kas izsaka iebildumus pret šādu deleģēto 
aktu, izklāsta to pamatojumu.

2. Gan Eiropas Parlaments, gan Padome 
saskaņā ar 321. panta 5. punktā minēto 
procedūru var iebilst pret deleģēto tiesību 
aktu, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu. 
Šādā gadījumā Komisija pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes paziņojuma par 
lēmumu izteikt iebildumus nekavējoties 
atceļ aktu. 

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo iestāžu kopējo vienošanos par deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
323. pants - 1., 2. un 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

323. pants 323. pants
Īstenošanas akti un komiteja Komitejas procedūra

1. [Ja īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar šo regulu, Komisijai palīdz 
Lauksaimniecības tirgu kopīgās 
organizācijas komiteja un piemēro 
Regulas (ES) Nr. [xxxx/yyyy] (ierakstīt 
pēc tam, kad būs pieņemta regula par 

1. Komisijai palīdz komiteja, ko sauc par 
Lauksaimniecības tirgu kopīgās 
organizācijas komiteju. Minētā komiteja ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē.
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kontroles mehānismiem, kā minēts LESD 
291. panta 2. punktā, par ko pašlaik 
notiek diskusijas Eiropas Parlamentā un 
Padomē) [5.] pantā paredzēto procedūru.]

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

2. Šīs regulas 265., 266., 282. pantā un 
315. panta 2. punktā paredzētajos 
steidzamajos gadījumos piemēro 
Regulas (ES) Nr. [xxxx/yyyy] [6.] pantā 
paredzēto procedūru.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu kopā 
ar tās pašas regulas 5. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā pārņemti standartformulējumi saistībā ar īstenošanas aktiem, uz kuriem 
attiecas dalībvalstu kontrole. 
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PASKAIDROJUMS

Vispārīgs apraksts

Komisijas priekšlikuma mērķis ir panākt, lai Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 par 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju (TKO) būtu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 290. un 291. pantā noteikto atšķirību starp Komisijas deleģētajām 
pilnvarām un īstenošanas pilnvarām. Turklāt, lai panāktu pilnīgumu, šis priekšlikums ietver 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 grozījumu priekšlikumus, ko Komisija jau atsevišķi 
iesniegusi Eiropas Parlamentam un Padomei.
LESD 290. un 291. pantā ir nošķirtas Komisijai deleģētās pilnvaras pieņemt neleģislatīvus 
aktus, no vienas puses, un Komisijai piešķirtās pilnvaras pieņemt īstenošanas aktus, no otras 
puses.

a) LESD 290. pants par deleģētiem aktiem ļauj likumdevējam deleģēt Komisijai pilnvaras 
pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus 
nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus. 

b) LESD 291. pantā par īstenošanas aktiem noteikts, ka dalībvalstīm jāpieņem visi attiecīgo 
valstu tiesību akti, kas vajadzīgi, lai īstenotu juridiski saistošos ES aktus. Ja ir nepieciešami 
vienādi nosacījumi juridiski saistošo ES aktu īstenošanai, ar minētajiem aktiem var piešķirt 
Komisijai īstenošanas pilnvaras. 

Ierosinātā Regulas (EK) Nr. 1234/2007 pielāgošana jaunajām prasībām pamatojas uz 
Komisijas pilnvaru kvalificēšanu „deleģētajās” un „īstenošanas” pilnvarās, ņemot vērā 
īstenošanas pasākumus, ko Komisija paredzējusi saskaņā ar savām pašreizējām pilnvarām.

Priekšlikums nodrošina likumdevējam pilnvaras definēt TKO pamatelementus. Tā, piemēram, 
likumdevējs ir noteicis tirgus intervences pasākumu mērķus, ražošanas ierobežošanas 
sistēmas un atbalsta shēmas. Līdzīgā veidā likumdevējs nosaka principu par importa un 
eksporta atļauju sistēmas izveidošanu, tirdzniecības un ražošanas noteikumu pamatelementus 
un sankciju, samazinājumu un izslēgšanas piemērošanas principus. Likumdevējs paredz arī 
īpašus noteikumus atsevišķām nozarēm.

Atbilstīgi LESD 290. pantam likumdevējs dod Komisijai pilnvaras papildināt vai grozīt dažus 
nebūtiskus tiesību akta elementus. Tāpēc Komisijas deleģētais akts var paredzēt papildu 
elementus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu TKO pienācīgu īstenošanu. Komisija, piemēram, 
pieņem deleģētos aktus, lai paredzētu nosacījumus, ar kādiem tirgus dalībnieki var piedalīties 
shēmā, saistības, kas izriet no atļaujas izdošanas, un vajadzības gadījumā — atkarībā no 
ekonomiskās situācijas — to, vai atļaujas izdošanai vajadzīgs nodrošinājums. Līdzīgā veidā 
likumdevējs deleģē Komisijai pilnvaras paredzēt pasākumus, lai izveidotu produktu 
atbilstības kritērijus tirgus intervences vajadzībām. Turklāt Komisija var pieņemt deleģētos 
aktus attiecībā uz definīcijām.

Tādēļ likumdevējs saskaņā ar LESD 291. panta 2. punktu piešķir Komisijai īstenošanas 
pilnvaras attiecībā uz vienotiem nosacījumiem TKO īstenošanai un pārbaužu pamatsistēmu, 
kas jāievieš dalībvalstīm.



PR\865557LV.doc 29/31 PE464.705v01-00

LV

Padomes pilnvaras saskaņā ar LESD 43. panta 3. punktu

LESD 43. panta 3. punktā noteikts, ka „Padome pēc Komisijas priekšlikuma paredz 
pasākumus par cenu, nodevu, atbalsta un kvantitatīvo ierobežojumu noteikšanu (..)”. Tā ir 
atkāpe no LESD 43. panta 2. punkta, kurā noteikts, ka jāizmanto parastā likumdošanas 
procedūra, lai „izveidotu lauksaimniecības tirgu kopīgo organizāciju (..), kā arī citus 
noteikumus, kas vajadzīgi kopējās lauksaimniecības politikas mērķu sasniegšanai”. Saskaņā 
ar Lisabonas līgumu parastā likumdošanas procedūra ir kļuvusi par standartprocedūru ES 
tiesību aktu pieņemšanā. Tāpēc LESD 43. panta 3. punkts kā izņēmums jāinterpretē 
ierobežojoši, lai nodrošinātu to, ka likumdevējs var īstenot savas likumdošanas prerogatīvas 
saskaņā ar LESD 43. panta 2. punktu. Tas nozīmē, ka likumdevējs regulē kopējās 
lauksaimniecības politikas pamatelementus un pieņem politiskos lēmumus, kuri veido tās 
struktūru, instrumentus un ietekmi. Ņemot vērā iepriekš minēto, LESD 43. panta 3. punktā 
izklāstītā īpašā procedūra jāpiemēro tikai tad, ja kāds minētajā noteikumā norādīts elements 
neveido daļu no politiskajiem pamatlēmumiem, kas saskaņā ar LESD 43. panta 2. punktu 
jāpieņem likumdevējam. Tādējādi, ja šāds elements ir nesaraujami saistīts ar to lēmumu 
politisko būtību, kas jāpieņem likumdevējam, LESD 43. panta 3. punkts nav jāpiemēro.

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju priekšlikuma pamatā ir šādi principi:
a) par KLP strukturālajiem parametriem un pamatelementiem var lemt tikai likumdevējs 
(Eiropas Parlaments un Padome). Piemēram, valsts intervencei (ieskaitot pamatsistēmu, kā 
Komisija nosaka konkrētas intervences cenas, izmantojot konkursa procedūru) un piena un 
cukura kvotu shēmām, kas izveidotas ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007, jāpaliek likumdevēja 
ziņā, jo šie elementi ir nesaraujami saistīti ar likumdevēja izveidotās shēmas satura un šā 
režīma robežu noteikšanu;

b) Padome paredz 43. panta 3. punktā minētos pasākumus par cenu, nodevu, atbalsta un 
kvantitatīvo ierobežojumu noteikšanu, kas neietilpst LESD 43. panta 2. punkta darbības jomā. 
Komisija, pamatojoties uz LESD 43. panta 3. punktu, iesniegs priekšlikumu regulai attiecībā 
uz 21. pantu par obligāto atbalstu sviesta uzglabāšanai privātā noliktavā, attiecībā uz 99. pantu 
par ražošanas kompensāciju cukura nozarē, attiecībā uz 101. un 102. pantu par atbalstu piena 
un piena produktu nozarē, attiecībā uz 108. pantu par piena produktu piegādi skolēniem, 
attiecībā uz 155. pantu par atbalstu zīdtārpiņu nozarei, attiecībā uz 273. pantu par eksporta 
kompensācijām un attiecībā uz 281. pantu par dzīvu augu minimālajām eksporta cenām. 
Attiecībā uz šiem noteikumiem ierosinātā regula paredzēs, ka nosacījumi, lai noteiktu atbalsta 
summu, eksporta kompensācijas un minimālās eksporta cenas, jānosaka Padomei saskaņā ar 
LESD 43. panta 3. punktu, un šā atbalsta, kompensāciju un cenu līmenis jānosaka Komisijai, 
pieņemot īstenošanas aktus.

Komisija 2011. gada 11. aprīlī iesniedza „priekšlikumu Padomes regulai par konkrēta 
atbalsta, kompensāciju un cenu noteikšanas pasākumiem attiecībā uz vienotu 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju” (COM(2011)193), pamatojoties uz LESD 
43. panta 3. punktu. Padome ar šo regulu nosaka kritērijus atbalsta summu, eksporta 
kompensāciju un minimālo eksporta cenu noteikšanai un atstāj šādu atbalstu, kompensāciju 
un cenu apjoma noteikšanu Komisijas ziņā (ar īstenošanas aktiem). Tomēr attiecībā uz saturu 
minētais Komisijas priekšlikums Padomes regulai pamatā atkārto pašreiz spēkā esošās 
regulas par vienotu TKO (Regula (EK) Nr. 1234/2007) attiecīgos noteikumus.
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Referenta nostāja
Referents uzskata, ka Komisijas priekšlikumā par vienotu TKO nav ievērots princips, ka 
LESD 43. panta 3. punkts ir jāinterpretē ierobežojoši. Likumdevēja ziņā jāpaliek nosacījumu 
un kritēriju paredzēšanai attiecībā uz atbalsta summu, eksporta kompensāciju un minimālo 
eksporta cenu noteikšanu, un Komisijas ziņā jāatstāj tikai attiecīgo summu noteikšanai ar 
īstenošanas aktiem. Tādējādi priekšlikums ir pretrunā likumdevēja prerogatīvām saskaņā ar 
LESD 43. panta 2. punktu.

Ir vairākas iespējas, kā šo problēmu risināt Parlamenta nostājā par vienoto TKO. Var:
a) vienkārši svītrot visus noteikumus, kuros ir atsauce uz LESD 43. panta 3. punktu; tas 
piespiestu Padomi apspriesties par šo problēmu, taču neatbilst saprātīgas likumdošanas 
principiem;
b) grozīt attiecīgos noteikumus ,svītrojot atsauces uz LESD 43. panta 3. punktu un iekļaujot 
noteikumu, ka Parlaments un Padome pieņem lēmumu par minētajiem jautājumiem ar īpašu 
regulu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru; šādas rīcības mērķis būtu pieņemt jaunu 
īpašu regulu par jautājumiem, kas līdz šim ir noteikti regulā par vienotu TKO, taču tam 
nebūtu reāla pamatojuma;
c) svītrot visus noteikumus saistībā ar LESD 43. panta 3. punktu un aizstāt tos ar attiecīgo 
saturu, kas paredzēts jau pieminētajā Komisijas priekšlikumā Padomes regulai (kas, kā 
iepriekš uzsvērts, pamatā atkārto spēkā esošās regulas par vienotu TKO (Regula (EK) 
Nr. 1234/2007) attiecīgos noteikumus). Šī pieeja ir daudz pragmātiskāka un arī saprātīgāka no 
procedūras viedokļa (lege artis). Ziņojuma projekts ir izstrādāts saskaņā ar pēdējo pieeju.

Citu jautājumu grozījumi
a) Grozījumi, kuru mērķis ir aizstāt īstenošanas aktus ar deleģētiem aktiem: 
Formulējumus „nosacījumi”, „saistības” un visa veida „noteikumi”, ar ko domātas saistības, 
parasti lieto deleģētajos aktos, nevis īstenošanas aktos. Tas pats attiecas uz nebūtisku 
pamatdokumenta elementu grozīšanu — tie būtu jāgroza tikai ar deleģētiem aktiem 
(piemēram, Komisijas priekšlikumā par vienotu TKO: datumi, konkrētu punktu vai daļu 
nepiemērošana, pasākumi ārkārtas situācijās); 

b) ar vairākiem grozījumiem atkārto standartformulējumus, par ko vienojušās iestādes 
(„Iestāžu kopējā vienošanās par deleģētajiem aktiem” un „Pamatprincipi attiecībā uz 
īstenošanas aktiem”).

Steidzama nepieciešamība pieņemt jaunu regulu
Referents vēlas uzsvērt, ka šī regula ir jāpieņem pēc iespējas drīzāk. Paredzamā regulas par 
vienotu TKO visaptverošā reforma (kas pakārtota vispārējai KLP reformai) tiktu nepamatoti 
apgrūtināta, ja vēl notiktu sarunas par Komisijas priekšlikumu minētās regulas pielāgošanai. 

Pamatprincips ir tāds, ka jāpanāk līdzsvars starp Komisijas spēju rīkoties efektīvi un 
rezultatīvi, no vienas puses, un starp Lisabonas līgumā Parlamentam un Padomei piešķirtajām 
pilnvarām attiecībā uz likumdošanas procesu, no otras puses. Kopumā referents atbalsta 
lielāko daļu Komisijas priekšlikumu par deleģētajiem un īstenošanas aktiem un uzskata, ka 
Komisija šajā ziņā ir sagatavojusi līdzsvarotu priekšlikumu. Tomēr, kā paskaidrots iepriekš, ir 
iesniegti atsevišķi grozījumi, ar kuriem īstenošanas aktus aizstāj ar deleģētajiem aktiem 
noteikumos, kas attiecas uz nosacījumiem, saistībām un visa veida noteikumiem, kuri paredz 
saistības, jo šos formulējumus parasti izmanto deleģētajos aktos, kā arī nebūtisku 
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pamatdokumentta elementu grozīšanai.

Papildu grozījumi, izņemot pašsaprotamus gadījumus, ir (kā paskaidrots iepriekš) horizontāli, 
lai ņemtu vērā iestāžu panākto vienošanos par deleģēto aktu izmantošanu, kā arī to, ka nesen 
stājās spēkā Regula par īstenošanas aktiem (2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011).


