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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 nosaka īpašus 
pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām
(COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0767),

– 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 
(C7-0003/2011),

– 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 (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
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai labāk īstenotu Egejas jūras nelielo 
salu labā izveidotā režīma mērķus, atbalsta 
programmā jāiekļauj pasākumi, ar ko 
garantē lauksaimniecības produktu piegādi, 
kā arī vietējās lauksaimnieciskās ražošanas 
saglabāšanu un attīstību. Ir jātuvina 
plānošanas līmenis un jāsistematizē 
partnerattiecību pieeja starp Komisiju un 

(4) Lai labāk īstenotu Egejas jūras nelielo 
salu labā izveidotā režīma mērķus, atbalsta 
programmā jāiekļauj pasākumi, ar ko 
garantē lauksaimniecības produktu piegādi, 
vietējā ražojuma nepārstrādātu un 
pārstrādātu lauksaimniecības produktu 
transportēšanu, kā arī vietējās 
lauksaimnieciskās ražošanas saglabāšanu 

                                               
1 OV L 132, 3.5.2011., 82. lpp.
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attiecīgo dalībvalsti. un attīstību. Ir jātuvina plānošanas līmenis 
un jāsistematizē partnerattiecību pieeja 
starp Komisiju un attiecīgo dalībvalsti. 

Or. el

Pamatojums

Papildus izejvielu piegādes veicināšanai, jāpieliek pūles, lai uzlabotu nepārstrādātu un 
pārstrādātu lauksaimniecības produktu transportēšanu no Egejas jūras nelielajām salām. 
Egejas jūras nelielajās salās saražotie lauksaimniecības produkti dubulti pakļauti 
neizdevīgiem konkurences apstākļiem izejvielu augsto izmaksu dēļ un pēc tam nepieciešamās 
transportēšanas dēļ. Komisijas priekšlikumā tiek apskatīts tikai viens no neizdevīgajiem 
konkurences apstākļiem un nav pieminēta transportēšanas problēma.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Piemērojot subsidiaritātes principu un 
ievērojot elastību, kas ir pamatā plānošanas 
pieejai, kura pieņemta režīmam Egejas 
jūras nelielo salu labā, Grieķijas izraudzītas 
iestādes var ierosināt programmas 
grozījumus, lai pielāgotu šo programmu 
minēto salu realitātei. Tādā pašā kārtā 
programmas grozīšanas procedūra 
jāpielāgo katra grozījumu veida būtiskuma 
līmenim.

(5) Piemērojot subsidiaritātes principu un 
ievērojot elastību, kas ir pamatā plānošanas 
pieejai, kura pieņemta režīmam Egejas 
jūras nelielo salu labā, Grieķijas izraudzītas 
iestādes var ierosināt programmas 
grozījumus, lai pielāgotu šo programmu 
minēto salu realitātei. Ņemot to vērā, būtu 
jāveicina, lai būtiskā veidā vairāk 
iesaistītos kompetentās vietējās un 
reģionālās iestādes. Tādā pašā kārtā 
programmas grozīšanas procedūra 
jāpielāgo katra grozījumu veida būtiskuma 
līmenim.

Or. el

Pamatojums

Būtu jāmudina būtiskā veidā vairāk iesaistīties Egejas jūras apgabala vietējās un reģionālās 
iestādes, lai grozītu un pielāgotu programmu uz salam dzīvojošo  lauksaimnieku vajadzībām 
un prasībām.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dažu Egejas jūras salu īpašais 
ģeogrāfiskais stāvoklis rada papildu 
transporta izmaksas, piegādājot produktus, 
kas nepieciešami patēriņam cilvēka uzturā, 
pārstrādei un kā lauksaimnieciskās 
ražošanas resursi. Turklāt objektīvi faktori, 
ko rada salu izolētība un attālinātība, rada 
uzņēmējiem un ražotājiem Egejas jūras 
nelielajās salās papildu grūtības, kas 
būtiski apgrūtina viņu darbību. Dažos 
gadījumos uzņēmējiem un ražotājiem salu 
situācijas dēļ slogs ir vēl lielāks, proti, kad 
piegādes ķēdi veido vairākas salas. Šos 
apgrūtinājumus var mazināt, pazeminot 
minēto būtiski svarīgo produktu cenas. 
Tādēļ ir lietderīgi ieviest īpašu piegādes 
režīmu, lai garantētu piegādi Egejas jūras 
salām un kompensētu papildu izmaksas, ko 
rada to nošķirtība, izolētība un nelielā 
platība.

(6) Dažu Egejas jūras salu īpašais 
ģeogrāfiskais stāvoklis rada papildu 
transporta izmaksas, piegādājot produktus, 
kas nepieciešami patēriņam cilvēka uzturā, 
pārstrādei un kā lauksaimnieciskās 
ražošanas resursi, kā arī transportējot 
pārstrādātus un nepārstrādātus 
lauksaimniecības produktus no salām. 
Turklāt objektīvi faktori, ko rada salu 
izolētība un attālinātība, rada uzņēmējiem 
un ražotājiem Egejas jūras nelielajās salās 
papildu grūtības, kas būtiski apgrūtina viņu 
darbību. Dažos gadījumos uzņēmējiem un 
ražotājiem salu situācijas dēļ slogs ir vēl 
lielāks, proti, kad lauksaimniecības 
produktu piegādes un transportēšanas
ķēdi veido vairākas salas. Šos 
apgrūtinājumus var mazināt, pazeminot 
minēto būtiski svarīgo produktu cenas. 
Tādēļ ir lietderīgi ieviest lauksaimniecības 
produktu  īpašu piegādes un 
transportēšanas režīmu, lai garantētu 
piegādi Egejas jūras salām un kompensētu 
papildu izmaksas, ko rada to nošķirtība,
izolētība un nelielā platība.

Or. el

Pamatojums

Atbilstības nodrošināšanai ar grozījumu, kas iesniegts attiecībā uz 4. apsvērumu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Egejas jūras nelielajās salās novērotās (7) Egejas jūras nelielajās salās novērotās 
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problēmas pastiprina salu mazā platība. Lai 
nodrošinātu paredzēto pasākumu 
efektivitāti, šie pasākumi būtu piemērojami 
tikai t.s. „nelielajām salām”.

problēmas pastiprina salu mazā platība. Lai 
nodrošinātu paredzēto pasākumu 
efektivitāti, šie pasākumi būtu piemērojami 
visām Egejas jūras salām, izņemot Krētas 
un Eibojas salu.

Or. el

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka šie īpašie pasākumi būtu piemērojami visām Egejas jūras salām, izņemot 
Krētas un Eibojas salu, kuras ir izņēmums, jo ir lielas. 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai sasniegtu mērķi pazemināt cenas 
Egejas jūras nelielajās salās un mazinātu 
papildu izmaksas, ko rada šo teritoriju 
nošķirtība un novietojums uz salām, 
vienlaikus saglabājot ES produktu 
konkurētspēju, būtu jāpiešķir atbalsts par 
ES produktu piegādi Egejas jūras 
nelielajām salām. Piešķirot šādu atbalstu, ir 
jāņem vērā papildu izmaksas, kas rodas, 
transportējot produktus uz Egejas jūras 
nelielajām salām, un — attiecībā uz 
lauksaimnieciskās ražošanas resursiem un 
pārstrādei paredzētiem produktiem — ar 
atrašanos uz salām un nelielo platību 
saistītās papildu izmaksas.

(8) Lai sasniegtu mērķi pazemināt cenas 
Egejas jūras nelielajās salās un mazinātu 
papildu izmaksas, ko rada šo teritoriju 
nošķirtība un novietojums uz salām, 
vienlaikus saglabājot ES produktu 
konkurētspēju, būtu jāpiešķir atbalsts par 
ES produktu piegādi Egejas jūras 
nelielajām salām, kā arī par pārstrādātu 
un nepārstrādātu lauksaimniecības 
produktu transportēšanu no salām. 
Piešķirot šādu atbalstu, ir jāņem vērā 
papildu izmaksas, kas rodas, transportējot 
produktus uz Egejas jūras nelielajām salām 
un no tām, un — attiecībā uz 
lauksaimnieciskās ražošanas resursiem, 
produkciju un pārstrādei paredzētiem 
produktiem, kā arī tiem, kas jau ir 
apstrādāti — ar atrašanos uz salām un 
nelielo platību saistītās papildu izmaksas.

Or. el

Pamatojums

Atbilstības nodrošināšanai ar grozījumu, kas iesniegts attiecībā uz 4. apsvērumu.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tā kā daudzumi, uz ko attiecas īpašais 
piegādes režīms, ir tikai daudzumi, kas 
atbilst Egejas jūras nelielo salu piegādes 
vajadzībām, šis režīms netraucē iekšējā 
tirgus pareizu darbību. Tāpat īpašā 
piegādes režīma saimnieciskās 
priekšrocības nedrīkstētu radīt novirzes 
attiecīgo produktu tirdzniecībā. Tādēļ ir
jāaizliedz šo produktu nosūtīšana vai 
eksportēšana no Egejas jūras nelielajām 
salām. Tomēr ir jāatļauj šo produktu 
nosūtīšana vai eksportēšana, ja īpašā 
piegādes režīma rezultātā gūtais labums 
tiek atmaksāts.

(10) Tā kā daudzumi, uz ko attiecas īpašais 
piegādes un transportēšanas režīms, ir 
tikai daudzumi, kas atbilst Egejas jūras 
nelielo salu piegādes vajadzībām, šis 
režīms netraucē iekšējā tirgus pareizu 
darbību. Tāpat īpašā piegādes režīma 
saimnieciskās priekšrocības nedrīkstētu 
radīt novirzes piegādāto produktu 
tirdzniecībā. Tādēļ ir jāaizliedz piegādāto
produktu nosūtīšana vai eksportēšana no 
Egejas jūras nelielajām salām. Tomēr ir 
jāatļauj šo produktu nosūtīšana vai 
eksportēšana, ja īpašā piegādes režīma 
rezultātā gūtais labums tiek atmaksāts.

Or. el

Pamatojums

Atbilstības nodrošināšanai ar grozījumu, kas iesniegts attiecībā uz 4. apsvērumu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Attiecībā uz pārstrādātiem produktiem 
ir jāatļauj preču apmaiņa starp nelielajām 
salām, lai nodrošinātu tirdzniecību starp 
tām. Ir jāņem vērā arī preču plūsmas 
reģionālās tirdzniecības ietvaros un 
tradicionālais eksports un preču sūtījumi uz 
Savienību vai trešām valstīm un attiecīgi 
jāatļauj pārstrādātu produktu eksportēšana, 
kas atbilst tradicionālajai tirdzniecības 
plūsmai.

(11) Attiecībā uz pārstrādātiem produktiem 
ir jāatļauj preču apmaiņa starp nelielajām 
salām, lai nodrošinātu tirdzniecību starp 
tām un samazinātu transportēšanas 
izdevumus. Ir jāņem vērā arī preču plūsmas 
reģionālās tirdzniecības ietvaros un 
tradicionālais eksports un preču sūtījumi uz 
Savienību vai trešām valstīm un attiecīgi 
jāatļauj pārstrādātu produktu eksportēšana, 
kas atbilst tradicionālajai tirdzniecības 
plūsmai.
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Or. el

Pamatojums

Atbilstības nodrošināšanai ar grozījumu, kas iesniegts attiecībā uz 4. apsvērumu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Egejas jūras nelielo salu lauksaimnieki 
ir jāmudina piegādāt kvalitatīvus 
produktus, un ir jāsekmē šādu produktu 
tirdzniecība.

(17) Egejas jūras nelielo salu lauksaimnieki 
ir jāmudina piegādāt kvalitatīvus 
produktus, ievērot Kopienas standartus 
attiecībā uz bioloģisko lauksaimniecību 
un izmantot tradicionālās 
lauksaimniecības metodes, un ir jāsekmē 
šādu produktu tirdzniecība. Ņemot to vērā, 
turpmāk būtu jāpieļauj palīdzības 
piešķiršanas piesaistīšana ražošanai. 
Atbalsta pasākumi būtu jāveic, lai 
nodrošinātu vietējo lauksaimniecības 
produktu ražošanu, kuru lielākā daļa ir 
tradicionālie produkti ar aizsargātu 
cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

Or. el

Pamatojums

Lauksaimniekus mudina ievērot Kopienas standartus attiecībā uz bioloģisko lauksaimniecību 
un izmantot tradicionālās ražošanas metodes (piemēram, lēzenus jumtus, sausos mūrus, 
tradicionālos rezervuārus), kas viņiem palīdz aizsargāt salas kultūras tradīcijas. Turklāt tiek 
ierosināts piesaistīt atbalsta maksājumus ražošanai. Atbalsta pasākumi tiek veikti, lai 
nodrošinātu vietējo produktu ražošanu, kuru lielākā daļa ir tradicionālie produkti ar 
aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Atbalsta programmā būtu jāiekļauj 
īpaši pasākumi, kas paredzēti 
tradicionāliem lauksaimniecības 
produktiem, kuriem ir tendence izzust 
neekonomisko ražošanas izmaksu dēļ. 
Tāpēc nepieciešams palielināt kopējo 
Egejas jūras nelielajām salām paredzēto 
budžetu, ņemot vērā, ka finansējuma 
daļa, lai uzsāktu to produktu ražošanu, 
kas jau paredzēti šajā programmā, ir īpaši 
liela.

Or. el

Pamatojums

Liels skaits tradicionālo produktu pagaidām vēl nav iekļauti atbalsta shēmā. Šo produktu 
ražošanai ir tendence izzust ļoti augsto izmaksu dēļ. Ņemot vērā, ka finanšu līdzekļu daļa, kas 
paredzēta šo produktu ražošanas uzsākšanai, iepriekšējiem pieciem gadiem bija īpaši liela, 
kopējais shēmas budžets jāpalielina, lai pēc iespējas drīz veicinātu lielāku skaitu 
lauksaimniecības produktu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Kopš 2007. gada pieprasījums pēc 
galvenajiem produktiem Egejas jūras 
nelielajās salās ir pieaudzis — ganāmpulka 
palielināšanās un demogrāfiskā spiediena 
pieauguma dēļ Tāpēc ir jāpalielina tā 
Grieķijas budžeta daļa, kuru tā var 
izmantot īpašajam piegādes režīmam 
Egejas jūras nelielajās salās.

(20) Kopš 2007. gada pieprasījums pēc 
galvenajiem produktiem Egejas jūras 
nelielajās salās ir pieaudzis — ganāmpulka 
palielināšanās un demogrāfiskā spiediena 
pieauguma dēļ Tāpēc ir jāpalielina tā 
Grieķijas budžeta daļa, kuru tā var 
izmantot īpašajam piegādes režīmam 
Egejas jūras nelielajās salās. Tomēr 
palielinājumu nedrīkst izdarīt uz tā 
budžeta rēķina, kas paredzēts vietējās 
lauksaimnieciskās ražošanas 
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nostiprināšanai, un tam būtu  jānotiek 
līdztekus tās summas palielināšanai, kas 
atstāta šādas ražošanas atbalstam; 

Or. el

Pamatojums

Komisijas priekšlikumu par īpašam piegādes režīmam paredzēta budžeta palielināšanu 
nevajadzētu īstenot uz tā budžeta rēķina, kas paredzēts vietējās ražošanas nostiprināšanai. 
Tāpēc vienlaicīgi jāveic atbilstošs tās summas palielinājums, kura ir pieejama, lai atbalstītu 
vietējo lauksaimniecisko ražošanu. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Jāparedz iespēja Komisijai pieņemt 
deleģētus tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu, lai papildinātu vai grozītu 
dažus šīs regulas nebūtiskus elementus. Ir 
jānosaka jomas, attiecībā uz kurām šīs 
pilnvaras var izmantot, kā arī nosacījumus, 
ar kādiem deleģēšana īstenojama.

(22) Ar šo regulu ieviestā režīma 
pienācīgas darbības nodrošināšanai 
Komisijai jāpiešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētus tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību
290. pantu, lai papildinātu vai grozītu 
dažus šīs regulas nebūtiskus elementus. Ir 
jo īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, īstenotu atbilstīgu 
apspriešanos, tostarp ekspertu līmenī.  
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina, ka 
attiecīgie dokumenti vienlaikus, savlaicīgi 
un regulāri tiek nosūtīti Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. el

Pamatojums

Grozījumā izmantota frāze „standarta noteikumi”, par kuru attiecībā uz deleģētajiem aktiem 
vienojušās iestādes.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai režīms Egejas jūras nelielajās 
salās tiktu īstenots tāpat kā citu līdzīgu 
režīmu gadījumos un novērstu konkurences 
izkropļojumus vai diskrimināciju starp 
ekonomikas dalībniekiem, jāparedz iespēja 
Komisijai pieņemt īstenošanas aktus 
saskaņā ar Līguma 291. panta 2. punktu. 
Tādēļ vajadzētu piešķirt Komisijai 
īstenošanas pilnvaras saskaņā ar minēto 
noteikumu konkrēti attiecībā uz 
vienādajiem nosacījumiem, ar kādiem 
produktus, uz kuriem attiecina īpašo 
piegādes režīmu, ieved, izved un laiž 
apgrozībā Egejas jūras nelielajās salās, 
attiecībā uz vienādajiem programmas 
īstenošanas nosacījumiem, kā arī attiecībā 
uz to pārbaužu minimālajām prasībām, kas 
Grieķijai jāveic.

(23) Lai režīms Egejas jūras nelielajās 
salās tiktu īstenots tāpat kā citu līdzīgu 
režīmu gadījumos un novērstu konkurences 
izkropļojumus vai diskrimināciju starp 
ekonomikas dalībniekiem, Komisijai būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras konkrēti 
attiecībā uz standarta noteikumiem, ar 
kādiem produktus, uz kuriem attiecina 
īpašo piegādes režīmu, ieved, izved un laiž 
apgrozībā Egejas jūras nelielajās salās, 
attiecībā uz programmas īstenošanas 
standarta noteikumiem, kā arī attiecībā uz 
to pārbaužu minimālajām prasībām, kas 
Grieķijai jāveic. Šīs pilnvaras būtu 
jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
noteikumus un vispārīgos principus 
attiecībā uz mehānismiem, ar kuriem 
dalībvalstis kontrolē to, kā Komisija 
izmanto savas īstenošanas pilnvaras*.
______________
*OV L 55, 28.02.2011., 13. lpp.

Or. el

Pamatojums

Grozījumā izmantota frāze „standarta noteikumu”, par kuru attiecībā uz īstenošanas aktiem 
vienojušās iestādes. Arī termins „nosacījumi” ir aizstāts, jo to izmanto attiecībā uz 
deleģētajiem aktiem, nevis attiecībā uz īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nodrošināt nelielo salu apgādi ar a) nodrošināt nelielo salu apgādi ar 
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produktiem, kas būtiski cilvēka uzturam 
vai pārstrādei un kā lauksaimnieciskās 
ražošanas resursi, tādējādi mazinot papildu 
izmaksas, ko rada šo teritoriju attālinātība, 
atrašanās uz salām un nelielā platība;

produktiem, kas būtiski cilvēka uzturam 
vai pārstrādei un kā lauksaimnieciskās 
ražošanas resursi, kā arī tajās ražotu 
neapstrādātu un apstrādātu 
lauksaimniecības produktu 
transportēšanu, tādējādi mazinot papildu 
izmaksas, ko rada šo teritoriju attālinātība, 
atrašanās uz salām un nelielā platība;

Or. el

Pamatojums

Atbilstības nodrošināšanai ar grozījumu, kas iesniegts attiecībā uz 4. apsvērumu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 2 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalsta programmu izveido tādā 
ģeogrāfiskajā mērogā, kādu Grieķija 
uzskata par vispiemērotāko. To sagatavo 
kompetentās iestādes, ko izraudzījusies 
minētā dalībvalsts, kura, apspriedusies ar 
kompetentām iestādēm un organizācijām 
attiecīgajā teritoriālajā līmenī, iesniedz to 
Komisijai apstiprināšanai saskaņā ar 
6. pantu.

2. Atbalsta programmu izveido tādā 
ģeogrāfiskajā mērogā, kādu Grieķija 
uzskata par vispiemērotāko. To sagatavo 
kompetentās iestādes, ko izraudzījusies 
minētā dalībvalsts, kura, apspriedusies ar 
kompetentām vietējām reģionālajām 
iestādēm un organizācijām attiecīgajā 
teritoriālajā līmenī, iesniedz to Komisijai 
apstiprināšanai saskaņā ar 6. pantu.

Or. el

Pamatojums

Būtu jāmudina būtiskā veidā vairāk iesaistīties Egejas jūras apgabala vietējās un reģionālās 
iestādes, lai grozītu un pielāgotu programmu salās dzīvojošo lauksaimnieku vajadzībām un 
prasībām.



PR\869480LV.doc 15/33 PE467.027v01-00

LV

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija novērtē ierosināto atbalsta 
programmu un ar īstenošanas aktu lemj par 
tās apstiprināšanu.

Komisija novērtē ierosināto atbalsta 
programmu un ar īstenošanas aktu lemj par 
tās apstiprināšanu. Šo īstenošanas aktu 
pieņem atbilstīgi 25. panta 2. punktā 
minētajai pārbaudes procedūrai.

Or. el

Pamatojums

Grozījumā izmantota frāze „standarta noteikumi”, par kuru attiecībā uz īstenošanas aktiem 
vienojušās iestādes. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – 2 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkarībā no atbalsta programmā ietverto 
pasākumu izpildes ikgadējās novērtējuma, 
Grieķija var iesniegt Komisijai 
priekšlikumus šīs programmas grozīšanai 
saistībā ar 18. panta 2. un 3. punktā minēto 
finanšu piešķīrumu, lai labāk pielāgotu to 
nelielo salu prasībām un ierosinātajai 
stratēģijai. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem vienādus noteikumus par 
programmas grozījumu priekšlikumu 
iesniegšanu.

2. Atkarībā no atbalsta programmā ietverto 
pasākumu izpildes ikgadējās novērtējuma, 
Grieķija var iesniegt Komisijai 
priekšlikumus šīs programmas grozīšanai 
saistībā ar 18. panta 2. un 3. punktā minēto 
finanšu piešķīrumu, lai labāk pielāgotu to 
nelielo salu prasībām un ierosinātajai 
stratēģijai. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem vienādus noteikumus par 
programmas grozījumu priekšlikumu 
iesniegšanu. Šo īstenošanas aktu pieņem 
atbilstīgi 25. panta 2. punktā minētajai 
pārbaudes procedūrai.

Or. el

Pamatojums

Grozījumā izmantota frāze „standarta noteikumi”, par kuru attiecībā uz īstenošanas aktiem 
vienojušās iestādes.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – 3 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai ņemtu vērā ierosināto grozījumu 
dažādos veidus, kā arī termiņu, kurā tie 
jāpiemēro, Komisija ar deleģētu aktu 
nosaka grozījumu apstiprināšanas 
procedūru.

3. Lai ņemtu vērā ierosināto grozījumu 
dažādos veidus, kā arī termiņu, kurā tie 
jāpiemēro, Komisija ar deleģētu aktu 
nosaka grozījumu apstiprināšanas 
procedūru. Pilnvaras attiecīgo deleģēto 
aktu pieņemšanai saskaņā ar 22. pantu 
tiek piešķirtas Komisijai.

Or. el

Pamatojums

Ir izmantota frāze „Standartizētie noteikumi”, par kuru iestādes vienojušās attiecībā uz 
deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants – pirmā daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grieķija pārbaudes veic, izmantojot 
administratīvās pārbaudes un pārbaudes uz 
vietas. Lai nodrošinātu vienādu 
piemērošanu, Komisija ar īstenošanas aktu 
nosaka to pārbaužu minimālās prasības, 
kas Grieķijai jāveic.

Grieķija pārbaudes veic, izmantojot 
administratīvās pārbaudes un pārbaudes uz 
vietas. Lai nodrošinātu vienādu 
piemērošanu, Komisija ar īstenošanas aktu 
nosaka to pārbaužu minimālās prasības, 
kas Grieķijai jāveic. Šo īstenošanas aktu 
pieņem atbilstīgi 25. panta 2. punktā 
minētajai pārbaudes procedūrai.

Or. el
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Pamatojums

Ir izmantota frāze „Standartizētie noteikumi”, par kuru iestādes vienojušās attiecībā uz 
īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – pirmā daļa 

Grozījums

1. Atbalstu piešķir par lauksaimniecības 
produktu piegādi nelielajām salām.

1. Atbalstu piešķir par lauksaimniecības 
produktu piegādi nelielajām salām un par 
tajās saražoto apstrādāto vai neapstrādāto 
lauksaimniecības produktu 
transportēšanu.

Or. el

Pamatojums

Reglamentējošai standartizēšanai un atbilstības nodrošināšanai ar grozījumu, kas ierosināts 
attiecībā uz 4. apsvērumu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekš minēto pēc analoģijas piemēro 
attiecībā uz Egejas jūras nelielajās salās 
saražoto apstrādāto vai neapstrādāto 
lauksaimniecības produktu 
transportēšanu.

Or. el
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Pamatojums

Reglamentējošai standartizēšanai un atbilstības nodrošināšanai ar grozījumu, kas ierosināts 
attiecībā uz 4. apsvērumu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
11. pants – 2 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai garantētu, ka ekonomikas dalībnieki 
var pilnībā īstenot tiesības piedalīties 
īpašajā piegādes režīmā, Komisija ar 
deleģētu aktu nosaka, ar kādiem 
nosacījumiem ekonomikas dalībnieki 
ierakstāmi reģistrā, un, ja vajadzīgs, uzliek 
par pienākumu iemaksāt nodrošinājumu 
par sertifikātu izdošanu.

2. Lai garantētu, ka ekonomikas dalībnieki 
var pilnībā īstenot tiesības piedalīties 
īpašajā piegādes režīmā, Komisija ar 
deleģētu aktu nosaka, ar kādiem 
nosacījumiem ekonomikas dalībnieki 
ierakstāmi reģistrā, un, ja vajadzīgs, uzliek 
par pienākumu iemaksāt nodrošinājumu 
par sertifikātu izdošanu. Pilnvaras 
attiecīgo deleģēto aktu pieņemšanai 
saskaņā ar 22. pantu tiek piešķirtas 
Komisijai. 

Or. el

Pamatojums

Ir izmantota frāze „Standartizētie  noteikumi”, par kuru iestādes vienojušās attiecībā uz 
deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
11. pants – 3 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka Grieķija vienādi piemēro 
šo pantu, jo īpaši attiecībā uz sertifikātu 
režīma īstenošanu, izņemot sertifikātu 
nodrošinājuma iemaksu, un attiecībā uz 
ekonomikas dalībnieku saistībām 
reģistrējoties.

3. Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka Grieķija vienādi piemēro 
šo pantu, jo īpaši attiecībā uz sertifikātu 
režīma īstenošanu, izņemot sertifikātu 
nodrošinājuma iemaksu, un attiecībā uz 
ekonomikas dalībnieku saistībām 
reģistrējoties. Šo īstenošanas aktu pieņem 
atbilstīgi 25. panta 2. punktā minētajai 
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pārbaudes procedūrai.

Or. el

Pamatojums

Ir izmantota frāze „Standartizētie noteikumi”, par kuru iestādes vienojušās attiecībā uz 
īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
12. pants – 2 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu 1. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem sīki izklāstītus noteikumus tā 
piemērošanai un jo īpaši nosacījumus, ar 
kādiem dalībvalsts kontrolē saimnieciskā 
izdevīguma faktisku pārnesi uz 
galaizmantotāju.

2. Lai nodrošinātu 1. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem sīki izklāstītus noteikumus tā 
piemērošanai un jo īpaši noteikumus, ar 
kādiem dalībvalsts kontrolē saimnieciskā 
izdevīguma faktisku pārnesi uz 
galaizmantotāju. Šo īstenošanas aktu 
pieņem atbilstīgi 25. panta 2. punktā 
minētajai pārbaudes procedūrai.

Or. el

Pamatojums

Ir izmantota frāze „Standartizētie noteikumi”, par kuru iestādes vienojušās attiecībā uz 
īstenošanas aktiem. Turklāt ir aizstāts termins „nosacījumi”, jo tas ir termins, ko izmanto 
attiecībā uz deleģētajiem tiesību aktiem, nevis attiecībā uz īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Produktus, uz ko attiecas īpašais 
piegādes režīms, var eksportēt uz trešām 
valstīm vai nosūtīt uz pārējo Savienību 
tikai saskaņā ar vienādiem nosacījumiem, 
kurus Komisija nosaka ar īstenošanas aktu.

1. Produktus, uz ko attiecas īpašais 
piegādes režīms, var eksportēt uz trešām 
valstīm vai nosūtīt uz pārējo Savienību 
tikai, ja tiek ievēroti vienotie noteikumi, 
kurus Komisija nosaka ar īstenošanas aktu.
Šo īstenošanas aktu pieņem atbilstīgi 
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25. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.

Or. el

Pamatojums

Ir izmantota frāze „Standartizētie noteikumi”, par kuru iestādes vienojušās attiecībā uz 
īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādos nosacījumos jo īpaši iekļauj tā 
atbalsta atlīdzinājumu, kas saņemts īpašā 
piegādes režīma ietvaros.

Šādos noteikumos jo īpaši iekļauj tā 
atbalsta atlīdzinājumu, kas saņemts īpašā 
piegādes režīma ietvaros.

Or. el

Pamatojums

Ir aizstāts termins „nosacījumi”, jo tas ir termins, ko izmanto attiecībā uz deleģētajiem 
tiesību aktiem, nevis attiecībā uz īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) eksportē uz trešām valstīm vai nosūta uz 
pārējo Savienību, nepārsniedzot 
tradicionālajiem sūtījumiem un 
tradicionālajam eksportam atbilstošos 
daudzumus. Komisija ar īstenošanas aktu 
nosaka minētos daudzumus;

a) eksportē uz trešām valstīm vai nosūta uz 
pārējo Savienību, nepārsniedzot 
tradicionālajiem sūtījumiem un 
tradicionālajam eksportam atbilstošos 
daudzumus. Komisija ar īstenošanas aktu 
nosaka minētos daudzumus. Šo 
īstenošanas aktu pieņem atbilstīgi 
25. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai;

Or. el
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Pamatojums

Ir izmantota frāze „Standartizētie noteikumi”, par kuru iestādes vienojušās attiecībā uz 
īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) eksportē uz trešām valstīm reģionālās 
tirdzniecības ietvaros, ievērojot galamērķus 
un nosacījumus, ko Komisija nosaka ar 
īstenošanas aktu;

b) eksportē uz trešām valstīm reģionālās 
tirdzniecības ietvaros, ievērojot galamērķus 
un sīki izstrādātus noteikumus, ko 
Komisija nosaka ar īstenošanas aktu. Šo 
īstenošanas aktu pieņem atbilstīgi 
25. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai;

Or. el

Pamatojums

Ir izmantotas frāze „Standartizētie noteikumi”, par kuru iestādes vienojušās attiecībā uz 
īstenošanas aktiem. Turklāt ir aizstāts termins „nosacījumi”, jo tas ir termins, ko izmanto 
attiecībā uz deleģētajiem aktiem, nevis attiecībā uz īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
13. pants – 3 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai labumu, ko saņem no īpašā piegādes 
režīma piemērošanas, novirzītu 
tradicionālai tirdzniecībai, Komisija ar 
deleģētu aktu nosaka, kādi ir nosacījumi, 
kas piemērojami pārstrādes darbībām, kuru 
rezultātā var tikt veikti tradicionāli sūtījumi 
vai tradicionāls eksports.

3. Lai labumu, ko saņem no īpašā piegādes 
režīma piemērošanas, novirzītu 
tradicionālai tirdzniecībai, Komisija ar 
deleģētu aktu nosaka, kādi ir nosacījumi, 
kas piemērojami pārstrādes darbībām, kuru 
rezultātā var tikt veikti tradicionāli sūtījumi 
vai tradicionāls eksports. Pilnvaras 
attiecīgo deleģēto aktu pieņemšanai 
saskaņā ar 22. pantu tiek piešķirtas 
Komisijai.

Or. el
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Pamatojums

Ir izmantota frāze „Standartizētie noteikumi”, par kuru iestādes vienojušās attiecībā uz 
deleģētajiem aktiem. 

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz lauksaimniecības 
produktiem, kuriem piemēro īpašo 
piegādes režīmu, veic administratīvu 
pārbaudi, kad tos ieved nelielajās salās, kā 
arī tad, kad tos izved vai nosūta no tām.

1. Attiecībā uz lauksaimniecības 
produktiem, apstrādātiem produktiem un 
lauksaimnieciskās tirdzniecības plūsmām, 
kuriem piemēro īpašo piegādes režīmu, 
veic administratīvu pārbaudi, kad tos ieved 
nelielajās salās, kā arī tad, kad tos izved vai 
nosūta no tām.

Or. el

Pamatojums

Reglamentējošai standartizēšanai un atbilstības nodrošināšanai ar grozījumu, kas ierosināts 
attiecībā uz 4. apsvērumu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā noteikuma vienādu 
piemērošanu, Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem to pārbaužu minimālās prasības, 
kas Grieķijai jāveic.

Lai nodrošinātu šā noteikuma vienādu 
piemērošanu, Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem to pārbaužu minimālās prasības, 
kas Grieķijai jāveic. Šo īstenošanas aktu 
pieņem atbilstīgi 25. panta 2. punktā 
minētajai pārbaudes procedūrai;

Or. el
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Pamatojums

Ir izmantota frāze „Standartizētie noteikumi” , par kuru iestādes vienojušās attiecībā uz 
īstenošanas aktiem. 

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka ekonomikas dalībnieki, 
kuri piedalās īpašajā piegādes režīmā, pilda 
savas saistības, Komisija ar deleģētu aktu 
nosaka vajadzīgos nosacījumus pirmās 
daļas piemērošanai un attiecīgā 
ekonomikas dalībnieka jaunu pieteikumu 
izskatīšanu.

Lai nodrošinātu, ka ekonomikas dalībnieki, 
kuri piedalās īpašajā piegādes režīmā, pilda 
savas saistības, Komisija ar deleģētu aktu 
nosaka vajadzīgos nosacījumus pirmās 
daļas piemērošanai un attiecīgā 
ekonomikas dalībnieka jaunu pieteikumu 
izskatīšanu. Pilnvaras attiecīgo deleģēto 
aktu pieņemšanai saskaņā ar 22. pantu 
tiek piešķirtas Komisijai.

Or. el

Pamatojums

Ir izmantota frāze „Standartizētie noteikumi”, par kuru iestādes vienojušās attiecībā uz 
deleģētajiem aktiem. 

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
15. pants – 3 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
vienādus noteikumus par 2. punktā minēto 
atbalstu izmaksāšanu.

3. Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
vienotus sīki izstrādātus noteikumus par 
2. punktā minēto atbalstu izmaksāšanu. Šo 
īstenošanas aktu pieņem atbilstīgi 
25. panta 2. punktā minētajai pārbaudes 
procedūrai.

Or. el
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Pamatojums

Ir izmantota frāze „Standartizētie noteikumi”, par kuru iestādes vienojušās attiecībā uz 
īstenošanas aktiem. Turklāt ir aizstāts termins „nosacījumi”, jo tas ir termins, ko izmanto 
attiecībā uz deleģētajiem aktiem, nevis attiecībā uz īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
18. pants – 2 punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienība finansē III un IV nodaļā 
paredzētos pasākumus, nepārsniedzot 
maksimālo summu EUR 23,93 miljonus 
gadā.

2. Savienība finansē III un IV nodaļā 
paredzētos pasākumus, nepārsniedzot 
maksimālo summu EUR 31,11 miljonus
gadā.

Or. el

Pamatojums

Kopējā gadam paredzētā summa ir palielināta par 7,18 miljoniem, lai atbalstītu lielāka 
daudzuma produktu audzēšanu un nostiprinātu īpašo piegādes režīmu. Galīgā summa ir 
iegūta, aprēķinot palielinājumu par 30 % no summas, kas paredzēta attiecībā uz esošo režīmu 
kā maksimālais apjoms īpašajam piegādes režīmam, un par 30 % no summas, kas novirzīta 
vietējās ražošanas atbalstam, no kopēja budžeta atņemot summu, kas paredzēta kā 
maksimālais apjoms īpašajam piegādes režīmam.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja pēc ikgadējās programmas 
pabeigšanas paliek pāri nepiešķirtā 
summa, tā papildus paredzētajai ikgadējai 
summai tiek pārcelta uz nākamo gadu, kā 
norādīts 2. punktā iepriekš.

Or. el
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Pamatojums

Tiek ierosināta iespēja pārcelt uz nākamo gadu nepiešķirto ikgadējo summu.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – pirmā daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Summa, ko gadā piešķir, lai finansētu 
III nodaļā minēto īpašo piegādes režīmu, 
nedrīkst pārsniegt EUR 6,56 miljonus.

1. Summa, ko gadā piešķir, lai finansētu 
III nodaļā minēto īpašo piegādes režīmu, 
nedrīkst pārsniegt EUR 7,11 miljonus.

Or. el

Pamatojums

Tiek ierosināts par 30 %  palielināt ikgadējo piešķirto summu īpašā piegādes režīma 
finansēšanai, jo šis īpašais pasākums ir kategoriski pieprasīts. Šo palielinājumu nevajadzētu 
izdarīt uz tā budžeta rēķina, kas paredzēts vietējās lauksaimnieciskās ražošanas atbalstam.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – otrā daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktu nosaka 
vienādus nosacījumus, ar kādiem Grieķija 
var grozīt to finanšu resursu izmantojumu, 
kas katru gadu piešķirti par dažādiem 
produktiem, uz kuriem attiecas īpašais 
piegādes režīms.

Komisija ar īstenošanas aktu nosaka 
vienotus sīki izstrādātus noteikumus, 
saskaņā ar kuriem Grieķija var grozīt to 
finanšu resursu izmantojumu, kas katru 
gadu piešķirti par dažādiem produktiem, uz 
kuriem attiecas īpašais piegādes režīms.

Or. el
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Pamatojums

Ir izmantota frāze „Standartizētie noteikumi”, par kuru iestādes vienojušās attiecībā uz 
īstenošanas aktiem. 

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas pilnvaras svītrots
Komisija, saņēmusi pilnvaras, deleģētu 
aktu gadījumā rīkojas saskaņā ar 
22. pantā minēto procedūru, bet 
īstenošanas aktu gadījumā — saskaņā ar 
25. pantā minēto procedūru.

Or. el

Pamatojums

Atsauce uz 22. un 25. pantu jau ir iekļauta „Standartizētajos noteikumos”, kuri iepriekšējos 
pantos tiek izmantoti attiecībā uz deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek 
piešķirtas pilnvaras pieņemt šajā regulā 
minētos deleģētos aktus.

1. Pilnvaras deleģēto aktu pieņemšanai
Komisijai piešķir saskaņā ar šajā pantā 
paredzētajiem nosacījumiem.

2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

2. Pilnvaras, kas minētas 6. panta 
3. punktā, 11. panta 2. punkta, 13. panta 
3. punktā un 14. panta 2. punktā, piešķir 
Komisijai no ...* uz 5 gadiem. Komisija 
sagatavo ziņojumu par deleģētajām 
pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus 
pirms šā piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšanu automātiski 
pagarina uz tāda paša ilguma periodu, ja 
vien Eiropas Parlaments vai Padome ne 
vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra perioda 
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beigām neiebilst pret šādu pagarināšanu. 

3. Pilnvaras deleģēto aktu pieņemšanai 
Komisijai piešķir saskaņā ar 23. un 
24. panta noteikumiem.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt pilnvaru 
deleģēšanu. Ar atsaukšanas lēmumu 
izbeidz minētajā lēmumā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jebkuru jau spēkā esošo deleģēto 
aktu likumību. 
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 
5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā 
ar šo regulu, stājas spēkā tikai tad, ja 2 
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 neizteikts. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo
laikposmu pagarina par 2 mēnešiem.
______________
* Šīs regulas spēkā stāšanās datums 

Or. el

Pamatojums

Ir izmantota frāze „Standartizētie noteikumi”, par kuru iestādes vienojušās attiecībā uz 
deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģējuma atsaukšana svītrots
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1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 22. panta 1. punktā 
minēto pilnvaru deleģējumu.
2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, 
vai atsaukt pilnvaru deleģējumu, vēlākais 
vienu mēnesi pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas informē otro likumdevēju 
iestādi un Komisiju, norādot deleģētās 
pilnvaras, kuras ir jāatsauc, un 
atsaukšanas pamatojumu.
3. Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā vai nu 
nekavējoties, vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neietekmē jau spēkā esošo 
deleģēto tiesību aktu derīgumu. To 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. el

Pamatojums

Reglamentēta 22. pantā

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iebildumi pret deleģētiem aktiem svītrots
1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas.
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiņu var pagarināt par 
vienu mēnesi.
2. Ja minētajā termiņā ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus pret deleģēto aktu vai ja pirms 
šīs dienas gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par to, ka 
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ir pieņēmuši lēmumu neizteikt 
iebildumus, deleģētais akts stājas spēkā tā 
noteikumos paredzētajā dienā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
izsaka iebildumus attiecībā uz deleģēto 
aktu, tas spēkā nestājas. Iestāde, kura 
pauž iebildumus pret deleģēto aktu, 
norāda šādu iebildumu iemeslus.

Or. el

Pamatojums

Reglamentēti 22. pantā 

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas akti — komiteja Komitejas procedūra
1. Komisijai palīdz Tiešo maksājumu 
komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 73/2009 141. pantu.

1. Komisijai palīdz Tiešo maksājumu 
komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 73/2009 141. pantu. Šāda 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.

2. Pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 
šo regulu, piemēro Regulas (ES) 
Nr. [xxxx/yyyy] [5]. pantu [Jāizpilda pēc
tam, kad pieņemta regula par kontroles 
mehānismiem, kas minēti LESD 
291. panta 3. punktā; pašlaik to apspriež 
Eiropas Parlaments un Padome]. 
(pārbaudes procedūra). 

2. Atsaucoties uz šo punktu, piemēro 
5. pantu Regulā (ES) Nr. 182/2011.

Or. el

Pamatojums

Ir izmantota frāze „Standartizētie noteikumi”, par kuru iestādes vienojušās attiecībā uz 
īstenošanas aktiem.
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PASKAIDROJUMS

1. Reglamentējošie noteikumi un rezumējošs vēsturisks situācijas raksturojums.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 174. pantu Savienības 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās kohēzijas nostiprināšanai ir galvenā nozīme tās 
harmoniskā un līdzsvarotā attīstībā. Šajā pantā izklāstīts, ka Savienība tiecas mazināt būtiskas 
dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu, jo īpaši salu un 
pārrobežu un kalnu reģionu atpalicību.

Padome 1989. un 1991. gadā pieņēma salu un nomaļo reģionu īpašu iespēju programmas, kas 
pazīstamas kā POSEI programmas.

Līdzīgu programmu pieņēma 1993. gadā, attiecinot to uz Egejas jūras nelielajām salām. 
Rīkojoties atbilstoši Eiropadomes 1988. gada decembrī Rodas salā notikušās sanāksmes 
secinājumiem, Komisija izstrādāja rīcības programmu, ņemot vērā īpašos apstākļus, kurus 
radīja Egejas jūras salu  īpašā teritoriālā izkliedētība, kā arī nošķirtība un izolētība. Kopienas 
atbalsts Egejas jūras nelielajām salām galvenokārt aptver īpašus pasākumus, lai veicinātu  
noteiktu lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un realizāciju un piegādātu salām 
izejvielas.

Tā kā saskaņā ar Līgumiem Egejas jūras salas  netika atzītas par attālākajiem reģioniem, 
īstenojot atsevišķu regulējošu pasākumu, tika noteikta īpaša kārtība apropriāciju nodalīšanai 
no tiem pašiem līdzekļiem, ar kuriem finansē POSEI, proti, Eiropas Lauksaimniecības 
garantijas fonds un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, kamēr pasākumi tika 
plānoti un īstenoti, balstoties uz  to pašu pamatu un ievērojot tos pašus tiesību aktus.

Komisijas priekšlikuma juridiskais pamats direktīvai par Egejas jūras nelielajām salām ir 
42. pants, kurā izklāstīts, ka „Padome pēc Komisijas priekšlikuma var atļaut piešķirt atbalstu: a) 
lai aizsargātu uzņēmumus, kuriem traucējumus rada strukturāli vai dabas apstākļi ...”

Analizējamajā regulas priekšlikumā iekļauti papildu pielāgojumi pasākumiem, kas ieviesti 
1993. gadā, un pēc tam pārveidoti vairākas reizes un iepriekšējo reizi — 2006. gadā (Regula 
1405/2006). Saskaņā ar subsidiaritātes principu Komisija ir pieņēmusi  priekšlikumu, ar kuru 
mēģināts mudināt iesaistīties lemšanas procesā, lai pieņemtu un īstenotu pasākumus. Grieķijas 
iestādes atbilstoši ir atbildīgas par atbalsta programmas sagatavošanu un iesniegšanu 
Komisijai apstiprināšanai. Grieķijas iestādes var arī ierosināt izmaiņas šajā programmā 
atbilstoši salu pašreizējām prasībām.

2. Īpaši apstākļi Egejas jūras salās

Referents uzskata ka Egejas jūras nelielo salu pletora  ir galvenais teritoriālās kohēzijas 
galvenais uzdevums, kā sākotnēji iecerēts saskaņā ar ES tiesību aktiem un paredzēts sociālās 
un ekonomiskās kohēzijas politikā. Sistemātiska un konsekventa atsaukšanās uz dažādu ES 
teritoriālo apakšvienību raksturojumu un to ietekmi uz šo teritoriju sociāli ekonomisko un 
ekoloģisko attīstību būtu jāatspoguļo precīzi noteiktā sistēmā nepieciešamo mērķu 
izstrādāšanā un piemērotas politikas formulēšanā. Attiecībā uz plānošanu tas nozīmē 
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atsevišķu teritoriālo vienību darbības savietojamību un pasākumus, lai pārvarētu to atšķirības 
un padarītu tās pieejamākas. Darbības, lai vairotu katra reģiona relatīvās priekšrocības, 
attiecīgā gadījumā sasniegtu lielāku ekonomikas, sociālo un vides specializāciju, kā arī 
pārvarētu trūkumus, ir teritorijas daudzveidības un lielākas kohēzijas priekšnoteikums. 
Turklāt funkcionālās atšķirības starp ES teritoriālajām vienībām nozīmē, ka tās savstarpēji 
mijiedarbojas, ir savstarpēji atkarīgas un komplementāras. To attīstība ne vienmēr ir skaidri 
paredzama, un katrai no tām ir sava darba dalīšanas specializācijas sistēma, kā arī savas 
saiknes ar citām teritoriālām vienībām.

Salu izkliedētība un to stāvoklis arhipelāgā citai attiecībā pret citu ir šķērslis piegādēm un 
tirdzniecībai, kas izraisa ievērojami palielinātas transportēšanas izmaksas. Pašreizējie 
transporta tīkli ir neatbilstoši, un tos pasliktina strukturāli trūkumi (novecojušas flotes, augsta 
pakalpojumu maksa), kas izraisa „dubultu izolētību” uz salām, piegādes mazākām salām 
veicot no citām — centrālākām salām. Ierobežota platība, pieejamības trūkums, gan iekšienē, 
gan no  ārpuses, iedzīvotāju skaita samazināšanas un to novecošana, pamatpreču un komunālo 
pakalpojumu trūkums (ūdens, elektrība, apkure) un ģeofiziskie un klimatiskie apstākļi 
(klinšaina augsne, izkliedētas saimniecības, sausums un stiprs vējš) nosaka Egejas jūras salu 
īpašo stāvokli.

Turklāt tās atrodas pie ES ārējām robežām. Īpaši smagos apstākļus lauksaimniecībai uz Egejas 
jūras nelielajām salām vēl vairāk sarežģī ietekme no ārpuses (nelegālas) migrācijas rezultātā.

3. Komisijas priekšlikums regulai

Grozījumi spēkā esošajā regulējumā, ES tiesību aktu attīstība un pieredze, kas gūta, īstenojot 
tos praksē un jaunie reglamentējošie noteikumi, kas pieņemti pēc Lisabonas līguma stāšanās 
spēkā, — tas viss radījis nepieciešamību no jauna formulēt zināmus noteikumus un 
pārstrukturēt priekšlikumu.

Komisijas priekšlikums ir viens no pasākumiem, ko ievieš, lai  aktualizētu Eiropas Kopienas 
un Eiropas Savienības tiesību aktus sakarā ar izmaiņām, kas izdarītas ar Lisabonas līgumu. Jo 
īpaši vairāki noteikumi Padomes Regulā (EK) Nr. 1405/2006 saskaņoti ar LESD jaunā 
290. panta (deleģētie akti) un 291. panta (īstenošanas akti) noteikumiem.

Ar Komisijas priekšlikumu netiek mēģināts ieviest būtiskas izmaiņas. Ir paredzēts 2011. gadā 
sagatavot ziņojumu par īpašo pasākumu ietekmi līdz šim un ieteikt grozījumus, pamatojoties 
uz šo ziņojumu.

Ar ierosināto jauno formulējumu tiek precizēti regulas mērķi un mēģināts pārstrukturēt tiesību 
akta tekstu, lai to varētu labāk īstenot.

Saistībā ar Komisijas priekšlikumu būtu īpaši jānorāda uz budžeta apropriāciju palielināšanu 
Grieķijai par 20 % saskaņā ar īpašo piegādes režīmu. Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas 
ziņojumā iekļauto informāciju attiecībā uz īpašajiem pasākumiem, kas paredzēti attālākajiem 
reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (īpašais ziņojums 10/2010), Komisija ir atzinusi, 
ka kopš 2007. gada arvien palielinās vajadzība pēc pamatprecēm attīstības, kas vērojama 
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mājlopu audzēšanas nozarē, un demogrāfiskā spiediena dēļ. Komisijas ierosinātais 
palielinājums neparedz kopējā budžeta palielinājumu, un budžets saglabājas tāds pats, kā 
iepriekšējos gados. Neatkarīgi no priekšlikuma priekšrocībām tam var būt arī būtiski trūkumi, 
ietverot arī atskaitījumus no finansējuma, kas iepriekš bija paredzēts īpašiem 
lauksaimniecības atbalsta pasākumiem. 

Priekšlikumam pievienotajā finanšu pārskatā finansējums ir paredzēts divās budžeta pozīcijās 
kopējās lauksaimniecības politikas (Eiropas Lauksaimniecības garantijas fonds) pirmajā 
līmenī (tiešs atbalsts).

4. Referenta priekšlikumi

Referents īpaši nopietni ņem vērā Eiropas Revīzijas palātas apsvērumus attiecībā uz 
pasākuma īstenošanu praksē un vispārējo iedarbīgumu. Rīcības programmai attiecībā uz 
Grieķiju jāatspoguļo Egejas jūras salu lauksaimniecības vajadzību ekonomiskā analīze, 
paredzot  vispārēju stratēģiju, kurā precīzi noteikta saikne starp dažādiem ierosinātajiem 
pasākumiem, vispārējiem mērķiem un gaidāmo rezultātu.

Lauksaimniecība, kā to uztveram šodien, ir nesaraujami saistīta ar noturīgu ekonomisko, 
sociālo un ekoloģisko attīstību. Lauksaimniecība Egejas jūras salās jāīsteno tā, lai 
nodrošinātu, ka vietējā ekonomika nekļūtu pārmērīgi atkarīga no galvenā ieņēmumu avota —
tūrisma, tā vietā koncentrējoties uz vērtīgu dabas un kultūras resursu saglabāšanu.

Tomēr Komisijas priekšlikumā, ar ko nosaka īpašus pasākumus par labu lauksaimniecībai 
Egejas jūras nelielajās salās, vairāk mēģināts pārfrāzēt spēkā esošo regulējumu, nevis grozīt 
to. Jebkurā Eiropas Parlamenta ierosinātajā priekšlikumā jāņem vērā pasākumu regulējuma 
darbības joma, kuriem paredzēts finansējums kopējās lauksaimniecības politikas pirmajā 
līmenī.

Sistemātiska pieeja, pašreizējo vajadzību padziļināta analīze un precīza stratēģija ir 
nepieciešamas, lai novērstu pašreizējos trūkumus lauksaimniecībā Egejas jūras salās. Esošajā 
veidā vienīgi ar pašreizējiem atbalsta pasākumiem, kas paredzēti Egejas jūras nelielajām 
salām, nevar atrisināt iepriekš minētās problēmas, un ar tiem vien nepietiek.  Referents aicina 
tos būtiski pārskatīt, iekļaujot arī pasākumus, kas paredz vides aizsardzību, tūrisma nozares 
lauksaimniecības dimensijas un lauksaimniecības struktūru nostiprināšanu.

Ciešākai un visaptverošai sadarbībai, ņemot vērā jaunās vietējās administratīvās struktūras 
Grieķijā, būtu jāļauj īstenot pasākumus efektīvāk un saskaņā ar pašreizējām lauksaimniecībai 
izvirzāmajām prasībām Egejas jūras salās.

Turklāt referents uzskata — ir pieļaujams, ka atbalsts tiek piesaistīts ražošanai, tādējādi 
nosakot, ka mērķis ir veicināt vietējo un galvenokārt tradicionālo ACVN un AĢIN produktu 
ražošanu.

Attiecībā uz tā finansējuma atbilstību, kas paredzēts lauksaimnieciskajai ražošanai un 
īpašajiem piegādes pasākumiem, Revīzijas palāta skaidri norādījusi, ka pieejamās budžeta 
apropriācijas nenodrošina un būtiski neveicina noteikto mērķu sasniegšanu. Principā referents 
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piekrīt Komisijas priekšlikumam palielināt budžeta apropriācijas īpašajiem piegādes 
pasākumiem, tomēr, ņemot vērā, ka to nevar darīt uz apropriāciju rēķina, kas paredzētas 
vietējai ražošanai. Ievērojot Revīzijas palātas izteikto kritiku, ir nepieciešams palielināt 
ikgadējo finansējumu īpašajiem piegādes pasākumiem par 30 % vai 1,64 miljoniem eiro, 
nevis, kā ierosinājusi Komisija — par 20 % vai 1,09 miljoniem eiro. Turklāt referents uzskata, 
ka finansējums vietējai ražošanai arī  atbilstoši jāpalielina (palielinājums par 30 % vai 
5.54 miljoniem eiro), kopējo budžetu šim pasākumam paredzot 31,11 miljonu eiro apmērā ( 
palielinājums par 7.17 miljoniem eiro). 

Referents uzskata — pats par sevi saprotams, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem būtu jāparedz 
arī pasākumi, lai uzlabotu Egejas jūras salās saražoto vai pārstrādāto lauksaimniecības 
produktu transportēšanu. Nevar būt pamatots finansējums pamatpreču piegādēm salām, 
neparedzot finansējumu  šajās salās saražoto produktu transportēšanai uz ES un citiem 
attāliem tirgiem. Ir skaidrs, ka produktu transportēšana no Egejas jūras nelielajām salām rada 
tādas pašas papildu izmaksas, kā pamatpreču transportēšana uz tām. Šā iemesla dēļ referents 
ierosina, ka noteikumi attiecībā uz īpašiem piegādes pasākumiem tiek īstenoti tādā pašā veidā.

Visbeidzot vairāki tehniski grozījumi attiecas uz to noteikumu tekstu, kas ļauj Komisijai 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu vai īstenošanas aktus saskaņā ar LESD 
291. pantu. Ņemot vērā, to, ka iestādes vienmēr vienojas par „standarta noteikumiem”, lai 
nodrošinātu vienotu formulējumu, ar šādiem grozījumiem atbilstoši tiek aizstāts teksts 
Komisijas priekšlikumā. Līdzīgi frāze „vienoti nosacījumi”, kas bieži sastopama Komisijas 
priekšlikumā saistībā ar īstenošanas aktiem, patiesībā attiecas vienīgi uz deleģētajiem aktiem, 
un tāpēc tā attiecīgi būtu jāaizstāj.


