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PR_COD_1amCom

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 ievieš īpašus 
pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem
(COM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0498),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. pantu un 42. panta 1. punktu un 
43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu (C7-0284/2010),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas  2011. gada 17. februāra 
atzinumu1,

– ņemot vērā juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto tiesisko pamatu;

– ņemot vērā Reglamenta 55. un 37. 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
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 42. panta pirmo daļu 
un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 42. panta pirmo daļu, 
43. panta 2. punktu un 349. pantu,

Or. es

                                               
1 OV C 107, 6.4.2011., 33. lpp.
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Pamatojums

Līguma 349. pants ir vienīgais pants, kurā ir noteikta īpašs režīms, ko piemēro attālākajiem 
reģioniem. Atsauce vienīgi uz pantiem, kas attiecas uz KLP, negarantē šiem reģioniem 
paredzēto īpašo režīmu, jo to attālums, atrašanās uz salām, mazā teritorija, reljefs, smagais 
klimats un ekonomiskā atkarība no maza skaita produktu nopietni kavē ekonomisko un 
sociālo attīstību.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai netraucētu sasniegt šajā regulā 
noteiktos mērķus, Komisijai ir jāveic 
ietekmes novērtējums ikreiz, kad notiek 
sarunas par starptautiskiem tirdzniecības 
nolīgumiem un var tikt apdraudētas 
POSEI programmas atbalstītās 
starptautiskās filiāles. 

Or. es

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tādēļ, lai nodrošinātu galveno 
lauksaimniecības produktu piegādi 
attālākajiem reģioniem un kompensētu 
papildu izmaksas, ko rada šo reģionu 
attālā, izolētā un nomaļā ģeogrāfiskā 
atrašanās, ir lietderīgi ieviest īpašu 
piegādes režīmu. Attālāko reģionu īpašās 
ģeogrāfiskās atrašanās dēļ tiem rodas 
papildu transporta izmaksas, piegādājot 
produktus, kas ir būtiski svarīgi cilvēku 
uzturam, pārstrādei vai kā 
lauksaimnieciskās ražošanas resursi. 
Turklāt objektīvi faktori, ko rada izolētai 
un attālais novietojums, jo īpaši atrašanās 

(6) Tādēļ, lai nodrošinātu galveno 
lauksaimniecības produktu piegādi 
attālākajiem reģioniem un kompensētu 
papildu izmaksas, ko rada šo reģionu 
attālā, izolētā un nomaļā ģeogrāfiskā 
atrašanās, ir lietderīgi ieviest īpašu 
piegādes režīmu. Attālāko reģionu īpašās 
ģeogrāfiskās atrašanās dēļ tiem rodas 
papildu transporta izmaksas, piegādājot 
produktus, kas ir būtiski svarīgi cilvēku 
uzturam, pārstrādei vai kā 
lauksaimnieciskās ražošanas resursi. 
Turklāt objektīvi faktori, ko rada izolētai 
un attālais novietojums, jo īpaši atrašanās 
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uz salām un lauksaimnieciski izmantojamu 
zemju nelielās platības, uzņēmējiem un 
ražotājiem attālākajos reģionos rada 
papildu grūtības, kas būtiski apgrūtina viņu 
darbību. Šos apgrūtinājumus var mazināt, 
pazeminot minēto būtiski svarīgo produktu 
cenas.

uz salām un lauksaimnieciski izmantojamu 
zemju nelielās platības, uzņēmējiem un 
ražotājiem attālākajos reģionos rada 
papildu grūtības, kas būtiski apgrūtina viņu 
darbību. Šos apgrūtinājumus var mazināt, 
pazeminot minēto būtiski svarīgo produktu 
cenas. Neskatoties uz to, īpašais piegādes 
režīms nedrīkst nekādā ziņā kaitēt vietējai 
ražošanai un kavēt tās attīstību.

Or. es

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai sasniegtu mērķi pazemināt cenas 
attālākajos reģionos un atvieglinātu
papildu izmaksas, ko rada šo reģionu 
attālais, izolētais un nomaļais ģeogrāfiskais 
novietojums, vienlaikus saglabājot 
Savienības izcelsmes produktu 
konkurētspēju, ir jāpiešķir atbalsts 
Savienības izcelsmes produktu piegādei 
attālākajiem reģioniem. Piešķirot šādu 
atbalstu, ir jāņem vērā papildu izmaksas, 
kas rodas, transportējot produktus uz 
attālākajiem reģioniem, un cenas, ko 
piemēro eksportam uz trešām valstīm, 
un — attiecībā uz lauksaimnieciskās 
ražošanas resursiem un pārstrādei 
paredzētiem produktiem — ar lielo 
ģeogrāfisko attālumu saistītās papildu 
izmaksas, jo īpaši atrašanās uz salām un 
niecīgā teritorija.

(8) Lai sasniegtu mērķi pazemināt cenas 
attālākajos reģionos, atvieglinot papildu 
izmaksas, ko rada šo reģionu attālais, 
izolētais un nomaļais ģeogrāfiskais 
novietojums, ir jāpiešķir atbalsts 
Savienības izcelsmes produktu piegādei 
attālākajiem reģioniem. Piešķirot šādu 
atbalstu, ir jāņem vērā papildu izmaksas, 
kas ir saistītas ar šo produktu 
transportēšanu uz attālākajiem reģioniem, 
un cenas, ko piemēro eksportam uz trešām 
valstīm, un — attiecībā uz 
lauksaimnieciskās ražošanas resursiem un 
pārstrādei paredzētiem produktiem — ar 
lielo ģeogrāfisko attālumu saistītās papildu 
izmaksas, jo īpaši atrašanās uz salām un 
niecīgā teritorija.

Or. es
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Atbalsts tradicionālajām nozarēm ir 
īpaši nepieciešams tāpēc, ka tas ļauj 
uzturēt to konkurētspēju Eiropas tirgū, 
ņemot vērā trešo valstu radīto konkurenci, 
un tāpēc, ka tirdzniecības nolīgumi, kas 
noslēgti ar Latīņamerikas valstīm un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā, rada 
problēmas atsevišķām nozarēm. 
Izstrādājot savas programmas, 
dalībvalstīm tomēr ir jārūpējas arī par 
lauksaimnieciskās ražošanas dažādošanu 
attālākajos reģionos.

Or. es

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Attiecībā uz pārstrādes produktiem ir 
jāatļauj preču apmaiņa starp attālākajiem 
reģioniem, lai nodrošinātu tirdzniecību 
starp tiem. Ir jāņem vērā arī preču plūsmas 
reģionālās tirdzniecības ietvaros un 
tradicionālais eksports un preču sūtījumi uz 
Savienību vai trešām valstīm no 
attālākajiem reģioniem, un attiecīgi visiem 
šiem attālākajiem reģioniem jāatļauj 
pārstrādātu produktu eksportēšana, kas 
atbilst tradicionālajai tirdzniecības plūsmai. 
Skaidrības labad ir jāprecizē atsauces 
laikposms šo tradicionāli eksportēto vai 
nosūtīto daudzumu noteikšanai.

(13) Attiecībā uz pārstrādes produktiem ir 
jāatļauj preču apmaiņa starp attālākajiem 
reģioniem, lai nodrošinātu tirdzniecību 
starp tiem. Ir jāņem vērā arī preču plūsmas 
reģionālās tirdzniecības ietvaros un 
tradicionālais eksports un preču sūtījumi uz 
Savienību vai trešām valstīm no 
attālākajiem reģioniem, un attiecīgi visiem 
šiem attālākajiem reģioniem jāatļauj 
pārstrādātu produktu eksportēšana, kas 
atbilst tradicionālajai tirdzniecības plūsmai. 
Skaidrības labad ir jāprecizē atsauces 
laikposms šo tradicionāli eksportēto vai 
nosūtīto daudzumu noteikšanai. Tomēr 
atsauces laikposma dēļ nedrīkst iestāties 
attālāko reģionu eksporta stagnācija, kas 
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nozīmē to, ka atsauces laikposms būs 
jāgroza līdztekus citiem šīs regulas 
grozījumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Tā kā rīsi ir Reinjonas pārtikas režīma 
pamatelements un tā kā Reinjona pati 
nesaražo šo produktu pietiekamā 
daudzumā, lai apmierinātu vietējās 
vajadzības, ir jāsaglabā atbrīvojums no 
ievedmuitas šā produkta importēšanai 
Reinjonā.

(17) Tā kā rīsi ir viens no galvenajiem 
pārtikas produktiem, ko lieto uzturā 
Reinjonā, un rīsu pārstrādes un 
slīpēšanas rūpniecība tur pastāv ilgus 
gadus, un tā kā Reinjona pati neražo rīsus
pietiekamā daudzumā, lai apmierinātu 
vietējās vajadzības, ir jāsaglabā 
atbrīvojums no ievedmuitas šā produkta 
importēšanai Reinjonā.

Or. es

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Attālāko reģionu lauksaimnieki ir 
jāmudina piegādāt kvalitatīvus produktus, 
un ir jāsekmē šo produktu tirdzniecība.
Šajā nolūkā varētu būt lietderīgi izmantot 
Savienības ieviestu grafisko simbolu.

(22) Attālāko reģionu lauksaimnieki ir 
jāmudina arī turpmāk piegādāt kvalitatīvus 
produktus, un ir jāsekmē šo produktu 
tirdzniecība. Šajā nolūkā varētu būt 
lietderīgi izmantot Savienības ieviestu 
grafisko simbolu. Ir jāveicina arī citu 
kvalitātes apliecināšanas veidu 
izmantošana, piemēram, cilmes vietas 
nosaukumi un ģeogrāfiskie nosaukumi, 
lai palielinātu vietējās ražošanas vērtību 
un veicinātu tās attīstību.
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Or. es

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. panta 
4. punktā un I pielikumā paredzēti gada 
maksājumu maksimālie apjomi agrovides 
atbalstam. Lai ņemtu vērā dažu sevišķi 
jutīgu ganību zonu īpašo vides stāvokli 
Azoru salās, kā arī ainavu saglabāšanu un 
lauksaimniecības zemju tradicionālās 
iezīmes, jo īpaši platības Madeirā, kur 
notiek audzēšana terasēs, attiecībā uz 
dažiem īpašiem pasākumiem ir jāparedz 
iespēja palielināt šīs summas līdz 
divkāršam apjomam.

(25) Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. panta 
4. punktā un I pielikumā paredzēti gada 
maksājumu maksimālie apjomi agrovides 
atbalstam. Lai ņemtu vērā dažu sevišķi 
jutīgu ganību zonu īpašo vides stāvokli 
Azoru salās, kā arī ainavu saglabāšanu un 
lauksaimniecības zemju tradicionālās 
iezīmes, jo īpaši augu kultūras, kuras
Madeirā un Kanāriju salās audzē kalnu 
terasveidīgajās nogāzēs, attiecībā uz 
dažiem īpašiem pasākumiem ir jāparedz 
iespēja palielināt šīs summas līdz 
divkāršam apjomam.

Or. es

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Attālāko reģionu augkopības 
fitosanitāro stāvokli apgrūtina īpašas 
problēmas, kas saistītas ar klimatu, un tur 
līdz šim piemērojamo augu aizsardzības 
pasākumu nepietiekamība. Tādēļ ir jāīsteno 
programmas kaitēkļu apkarošanai, tostarp 
ar bioloģiskām metodēm. Ir jānosaka 
Savienības finansiālais ieguldījums šādās 
programmās.

(27) Attālāko reģionu augkopības 
fitosanitāro stāvokli apgrūtina īpašas 
problēmas, kas saistītas ar importa 
pieaugumu, klimatu, un tur piemēroto 
augu aizsardzības pasākumu 
nepietiekamība. Tādēļ ir jāīsteno 
programmas kaitēkļu apkarošanai, kā arī 
pētniecības un apmācības programmas,
tostarp bioloģiskas, ilgtspējīgas un videi 
nekaitīgas metodes. Ir jānosaka Savienības 
finansiālais ieguldījums šādās programmās.
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Or. es

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) No saimnieciskā un ekoloģiskā 
viedokļa ir obligāti jāsaglabā vīna dārzi, 
kas ir visizplatītākā kultūra Madeiras un 
Kanāriju salu reģionos un ļoti nozīmīga 
Azoru salām. Lai atbalstītu ražošanu, šajos 
reģionos nav jāpiemēro ne atteikšanās 
piemaksas, ne tirgus mehānismi, kas 
paredzēti ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007, 
tomēr Kanāriju salās vajadzētu būt iespējai 
piemērot krīzes destilācijas pasākumus, ja 
pastāv ārkārtēji tirgus traucējumi, ko 
radījušas kvalitātes problēmas. Tāpat 
tehniskas un sociāli ekonomiskas grūtības 
nav ļāvušas paredzētajos termiņos pilnīgi 
pārstrukturēt platības, kas Madeiras un 
Azoru salu reģionos apstādītas ar to 
hibrīdšķirņu vīnogulājiem, kuras aizliegtas 
ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007. No šīm 
vīnogām ražotais vīns ir paredzēts vienīgi 
tradicionālam vietējam patēriņam.

(28) No saimnieciskā, sociālā un 
ekoloģiskā viedokļa ir obligāti jāsaglabā 
vīnogulāju stādījumi, kas ir visizplatītākā 
kultūra Madeiras un Kanāriju salu reģionos 
un ļoti nozīmīga Azoru salām. Lai 
atbalstītu ražošanu, šajos reģionos nav 
jāpiemēro ne atteikšanās piemaksas, ne 
tirgus mehānismi, kas paredzēti ar 
Regulu (EK) Nr. 1234/2007, tomēr 
Kanāriju salās vajadzētu būt iespējai 
piemērot krīzes destilācijas pasākumus, ja 
pastāv ārkārtēji tirgus traucējumi, ko 
radījušas kvalitātes problēmas. Tāpat 
tehniskas un sociāli ekonomiskas grūtības 
nav ļāvušas paredzētajos termiņos pilnīgi 
pārstrukturēt platības, kas Madeiras un 
Azoru salu reģionos apstādītas ar to 
hibrīdšķirņu vīnogulājiem, kuras aizliegtas 
ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007. No šīm 
vīnogām ražotais vīns ir paredzēts vienīgi 
tradicionālam vietējam patēriņam.

Or. es

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Šīs regulas īstenošana nedrīkst 
apdraudēt attālāko reģionu līdz šim 
izmantoto īpašo atbalstu. Tādēļ, lai 
izpildītu attiecīgos pasākumus, dalībvalstu 
rīcībā ir jābūt attiecīgām atbalsta
summām, kuru Savienība jau piešķīrusi 

(35) Lai nodrošinātu šīs regulas mērķu 
izpildi un jo īpaši lauksaimnieciskās 
ražošanas saglabāšanu un vajadzīgo 
attīstību attālākajos reģionos, ir 
jāpārskata atbalsta summas, kuras
Savienība jau piešķīrusi attālākajiem 
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saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 247/2006. reģioniem saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 247/2006.

Or. es

Pamatojums

Attiecībā uz spēkā esošajām subsīdijām nav ņemti vērā atsevišķi faktori, jo īpaši ārēji faktori, 
kas nosaka attālāko reģionu lauksaimnieciskās ražošanas attīstību.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Banānu audzēšanas ienesīgums 
attālākajos reģionos periodiski samazinās, 
jo importētājiem banāniem paredzēto 
vienoto muitas nodevu samazināja 
vairākkārt. Līdz ar to vienmēr ir jāizvērtē 
Eiropas Savienības piešķirto muitas 
nodokļu atvieglojumu ietekme, lai 
noskaidrotu iespējas grozīt Savienības 
ražotājiem piešķirto atbalstu. 

Or. es

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) 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.

(37) Lai nodrošinātu ar šo regulu 
noteiktās kārtības pienācīgu darbību, 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. 
pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz 
atsevišķu nebūtisku šīs regulas elementu 
papildināšanu vai grozīšanu. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
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darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētus aktus, būtu 
jānodrošina punktuāla un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
vienlaikus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. fr

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai nodrošinātu POSEI režīma 
vienādu īstenošanu dalībvalstīs nolūkā 
novērst konkurences izkropļojumus un 
diskrimināciju starp ekonomikas 
dalībniekiem, Komisijai ir jābūt pilnvarām 
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 attālākajos 
reģionos, attiecībā uz vienādajiem 
programmu īstenošanas nosacījumiem, kā 
arī attiecībā uz minimālajām pārbaužu 
prasībām, kas dalībvalstīm jāpiemēro.

(38) Lai nodrošinātu POSEI režīma 
vienādu īstenošanu dalībvalstīs nolūkā 
novērst konkurences izkropļojumus un 
diskrimināciju starp ekonomikas 
dalībniekiem, būtu Komisijai jāpiešķir
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 attālākajos reģionos, attiecībā uz 
vienādajiem programmu īstenošanas 
nosacījumiem, kā arī attiecībā uz 
minimālajām pārbaužu prasībām, kas 
dalībvalstīm jāpiemēro. Minētās pilnvaras 
būtu jāizmanto 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. fr
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) [Apsvērums attiecībā uz īstenošanas 
pasākumu kontroli. Jāizpilda pēc tam, kad 
pieņemta regula par kontroli, kura minēta 
LESD 291. panta 2. punktā; pašlaik to 
apspriež Eiropas Parlaments un Padome],

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nodrošināt attālāko reģionu apgādi ar 
produktiem, kas būtiski cilvēka uzturam 
vai pārstrādei un kā lauksaimnieciskās 
ražošanas resursus, tādējādi atvieglinot 
papildu izmaksas, ko rada šo reģionu 
attālā, izolētā un nomaļā ģeogrāfiskā 
atrašanās;

a) nodrošināt attālāko reģionu apgādi ar 
produktiem, kas būtiski cilvēka uzturam 
vai pārstrādei un kā lauksaimnieciskās 
ražošanas resursus, tādējādi samazinot 
papildu izmaksas, ko rada šo reģionu 
attālā, izolētā un nomaļā ģeogrāfiskā 
atrašanās, tajā pašā laikā nekaitējot 
vietējai ražošanai un tās attīstībai;

Or. es
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) saglabāt un attīstīt attālāko reģionu 
lauksaimniecisko ražošanu, ieskaitot 
vietējo produktu ražošanu, pārstrādi un 
laišanu tirdzniecībā.

b) saglabāt un attīstīt attālāko reģionu 
lauksaimniecisko ražošanu, ieskaitot 
vietējo produktu ražošanu, pārstrādi un 
laišanu tirdzniecībā, nodrošinot ražotājiem 
pienācīgus ienākumus.

Or. es

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 
POSEI programmām, jāatbilst Savienības 
tiesību aktiem un jāsaskan ar pārējām 
Savienības politikas jomām un 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar tām.

1. Pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 
POSEI programmām, jāatbilst Savienības 
tiesību aktiem un jāsaskan ar pārējām 
Savienības politikas jomām un 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar tām. 
Tomēr ir jāņem vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 349. pants par 
atšķirīga reglamentējuma piemērošanu 
attālākajiem reģioniem, lai veicinātu to 
attīstību un taisnīgu integrāciju 
Savienībā, īstenojot īpašas programmas 
un instrumentus, kas pielāgoti to 
situācijai.

Or. es
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
5. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteikumi, lai nodrošinātu efektīvu un 
pareizu programmu īstenošanu, tostarp 
reklāmas, uzraudzības un izvērtēšanas 
pasākumi, kā arī kvantitatīvu izvērtēšanas 
rādītāju definīcija;

c) noteikumi, lai nodrošinātu efektīvu un 
pareizu programmu īstenošanu, tostarp 
reklāmas, uzraudzības un izvērtēšanas 
pasākumi, kā arī kvantitatīvu izvērtēšanas 
rādītāju definīcija; šajos noteikumos cita 
starpā paredz uzraudzības un vietējās 
ražošanas atbalsta pasākumu uzraudzības 
un novērtējumu komitejas izveidi;

Or. es

Pamatojums

Uzraudzības un novērtējuma komitejas izveide palīdz uzlabot vietējās ražošanas atbalsta 
pasākumu plānošanas efektivitāti, labāk iesaistot attiecīgos dalībniekus. 

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz 29. panta 2. un 
3. punktā minēto finanšu piešķīrumu,
dalībvalstis iesniedz Komisijai POSEI
programmas projektu.

1. POSEI programmu izveidoja saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 247/2006 un to īsteno 
saistībā ar 29. panta 2. un 3. punktā minēto 
finanšu piešķīrumu.

Or. es

Pamatojums

Tā kā nav nepieciešams iesniegt jaunas POSEI programmas, Komisijas ierosinātais 
formulējums var būt maldinošs. Grozījuma mērķis ir precizēt, ka programmas, kas ir 
iesniegtas saskaņā ar Regulu Nr. 247/2006, būs spēkā arī turpmāk.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas projektā ir provizoriskās 
piegādes bilances projekts, kurā norādīti 
produkti, to daudzumi un Savienības 
piegādes atbalsta summa, pievienojot 
vietējās ražošanas atbalsta programmas
projektu.

Programmā ietver provizoriskās piegādes 
bilances projektu, kurā norādīti produkti, 
to daudzumi un Savienības piegādes 
atbalsta summa, kā arī vietējās ražošanas 
atbalsta programma.

Or. es

Pamatojums

Tā kā nav nepieciešams iesniegt jaunas POSEI programmas, Komisijas ierosinātais 
formulējums var būt maldinošs. Grozījuma mērķis ir precizēt, ka programmas būs spēkā arī 
turpmāk.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Grozījums veikts, lai nodrošinātu atbilstību pārējiem  ziņojuma sagatavotāja ierosinātajiem 
grozījumiem 6. pantā.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkarībā no POSEI programmās ietverto 
pasākumu izpildes ikgadējās novērtēšanas, 
dalībvalstis var iesniegt Komisijai 
priekšlikumus šo programmu grozīšanai 
saskaņā ar 29. panta 2. un 3. punktā minēto 
finanšu piešķīrumu, lai labāk pielāgotu tās 
attālāko reģionu prasībām un ierosinātajai 
stratēģijai. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem sīki izstrādātus noteikumus par 
programmas grozījumu priekšlikumu 
iesniegšanu.

2. Atkarībā no POSEI programmās ietverto 
pasākumu izpildes ikgadējās novērtēšanas, 
dalībvalstis pēc apspriešanās ar 
attiecīgajiem sociālajiem un 
ekonomiskajiem dalībniekiem var iesniegt 
Komisijai priekšlikumus šo programmu 
grozīšanai saskaņā ar 29. panta 2. un 
3. punktā minēto finanšu piešķīrumu, lai 
labāk pielāgotu tās attālāko reģionu 
prasībām un ierosinātajai stratēģijai. 
Komisija novērtē grozījumu 
priekšlikumus un pieņem lēmumu par to 
apstiprināšanu. Komisija ar īstenošanas 
aktu pieņem sīki izstrādātus vienotus
noteikumus par programmas grozījumu 
priekšlikumu iesniegšanu. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 34. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. es

Pamatojums

Grozījums veikts, lai nodrošinātu atbilstību citiem grozījumiem šajā pašā pantā. 

Grozījums Nr. 25

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. Ir jāpilnvaro Komisija pieņemt 
šos deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu.

Or. es



PR\869998LV.doc 19/46 PE452.866v02-00

LV

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 34. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Īpašo piegādes režīmu attiecina vienīgi 
uz produktiem, kuriem ir laba, tirdzniecībai 
piemērota kvalitāte.

4. Īpašo piegādes režīmu attiecina vienīgi 
uz produktiem, kuriem ir laba, tirdzniecībai 
piemērota kvalitāte. Attiecībā uz precēm, 
kas ievestas no trešajām valstīm, ir 
jāievēro Eiropas Savienības fitosanitārās 
un veterinārās normas.

Or. es

Pamatojums

Ir jāgarantē, lai preces, ko ieved no trešajām valstīm un attiecībā uz kurām piemēro īpašo 
piegādes režīmu, atbilstu tām pašām fitosanitārajām un veterinārajām normām, kuras nosaka 
Eiropas ražotājiem, lai izvairītos no tā, ka vietējā ražošana cieš negodīgas konkurences dēļ.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
10. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecīgā gadījumā — vajadzību neradīt 
šķēršļus vietējās ražošanas potenciālai 

d) vajadzību nodrošināt vietējās ražošanas
līdzsvaru un neradīt šķēršļus tās



PE452.866v02-00 20/46 PR\869998LV.doc

LV

attīstībai. potenciālai attīstībai.

Or. es

Grozījums Nr. 29

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. Ir jāpilnvaro 
Komisija pieņemt šos deleģētos aktus 
saskaņā ar 33. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka dalībvalstis 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 dalībvalstis vienādi 
piemēro šo pantu, jo īpaši attiecībā uz 
sertifikātu režīma īstenošanu, izņemot 
sertifikātu nodrošinājuma iemaksu, un 
attiecībā uz ekonomikas dalībnieku 
saistībām reģistrējoties. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 34. panta 
2. punktā minēto kontroles procedūru.

Or. es
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Labums no īpašā piegādes režīma, ko 
sniedz atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa 
vai saņemtais atbalsts, ir atkarīgs no 
saimnieciskā izdevīguma faktiskas 
pārneses uz galaizmantotāju, kas katrā 
attiecīgā gadījumā var būt vai nu patērētājs, 
ja produkti ir paredzēti tiešajam patēriņam, 
vai arī pēdējais pārstrādātājs vai iepakotājs, 
ja produkti paredzēti pārstrādes vai 
iepakošanas rūpniecībai, vai, visbeidzot, arī 
lauksaimnieks, ja produkti paredzēti 
lopbarībai vai kā lauksaimnieciskās 
ražošanas resursi.

1. Labums no īpašā piegādes režīma, ko 
sniedz atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa 
vai saņemtais atbalsts, ir atkarīgs no 
saimnieciskā izdevīguma faktiskas 
pārneses uz galaizmantotāju, kas katrā 
attiecīgā gadījumā var būt vai nu patērētājs, 
ja produkti ir paredzēti tiešajam patēriņam, 
vai arī pēdējais pārstrādātājs vai iepakotājs, 
ja produkti paredzēti pārstrādes vai 
iepakošanas rūpniecībai, vai, visbeidzot, arī 
lauksaimnieks, ja produkti paredzēti 
lopbarībai vai kā lauksaimnieciskās 
ražošanas resursi. Ekonomisko 
priekšrocību faktiskā tālāknodošana ir 
jāpierāda katrā izstrādājuma pārdošanas 
posmā. 

Or. es

Pamatojums

Katrā pārdošanas posmā no īpašā piegādes režīma iegūtās priekšrocības ir jānodod citiem 
uzņēmējiem, tostarp pārdošanas izplatītājiem, ja galīgais izmantotājs ir patērētājs.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Lai nodrošinātu 1. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem sīki aprakstītus noteikumus tā 
piemērošanai un jo īpaši nosacījumus, ar 
kādiem dalībvalstis kontrolē saimnieciskā 
izdevīguma faktisku pārnesi uz 
galaizmantotāju. Šos  īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 34. panta 2. punktā 
minēto kontroles procedūru.
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Or. es

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Produktus, uz ko attiecas īpašais 
piegādes režīms, var eksportēt uz trešām 
valstīm vai pārsūtīt uz pārējo Savienību 
tikai saskaņā ar vienādiem nosacījumiem, 
kurus Komisija nosaka ar īstenošanas aktu 
un kuros ietilpst ievedmuitas nodokļa 
maksāšana vai saņemtā 9. pantā minētā 
atbalsta atmaksāšana.

1. Produktus, uz ko attiecas īpašais 
piegādes režīms, var eksportēt uz trešām 
valstīm vai pārsūtīt uz pārējo Savienību 
tikai saskaņā ar tehniskajiem 
nosacījumiem, kurus Komisija nosaka ar 
īstenošanas aktu un kuros ietilpst 
ievedmuitas nodokļa maksāšana vai 
saņemtā 9. pantā minētā atbalsta 
atmaksāšana. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 34. panta 2. punktā 
minēto kontroles procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Komisijai īstenošanas pilnvaras piešķir, lai nodrošinātu vienādu nosacījumu pieņemšanu. 
Formulējums ir divnozīmīgs un, lai panāktu saprotamību, ir jāprecizē Komisijas pilnvaru 
apjoms nolūkā norādīt, ka netiek radītas jaunas tiesības un/vai pienākumi.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) eksportē saistībā ar tradicionālu eksportu 
uz trešām valstīm vai pārsūta saistībā ar 
tradicionāliem sūtījumiem uz pārējo 
Savienību, ievērojot attiecīgo daudzumu 
ierobežojumu. Šos daudzumus nosaka 
Komisija ar īstenošanas aktu, pamatojoties 
uz sūtījumu vai eksporta vidējo apjomu 
1989., 1990. un 1991. gadā; 

a) eksportē saistībā ar tradicionālu eksportu 
uz trešām valstīm vai pārsūta saistībā ar 
tradicionāliem sūtījumiem uz pārējo 
Savienību, ievērojot attiecīgo daudzumu 
ierobežojumu. Šos daudzumus nosaka 
Komisija ar īstenošanas aktu, pamatojoties 
uz sūtījumu vai eksporta vidējo apjomu 
trīs katrai valstij visveiksmīgākajos gados 
1989.-2011. gada laikposmā;
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Or. es

Pamatojums

Kvantitatīvo ierobežojumu noteikšanai paredzētais laikposms būtu jāmaina, lai stimulētu šo 
reģionu eksportu.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) eksportē saistībā ar reģionālu 
tirdzniecību uz trešām valstīm, ievērojot 
galamērķus un nosacījumus, ko Komisija 
noteikusi ar īstenošanas aktu;

b) eksportē saistībā ar reģionālu 
tirdzniecību uz trešām valstīm;

Or. es

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz šā punkta a) apakšpunktu 
attiecināmos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 34. panta 2. punktā minēto 
kontroles procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šajā nodaļā jēdziens „reģionāla 3. Šajā nodaļā jēdziens „reģionāla 
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tirdzniecība” ir tirdzniecība, ko Francijas 
Aizjūras departamenti, Azoru salas, 
Madeira un Kanāriju salas veic, izvedot 
produktus uz trešām valstīm, kuras
Komisija noteikusi ar īstenošanas aktu. 

tirdzniecība” ir tirdzniecība, ko Francijas 
aizjūras departamenti, Azoru salas,
Madeira un Kanāriju salas veic, izvedot 
produktus uz trešām valstīm ģeogrāfiskās 
un okeāna teritorijās, kurās attālākie 
reģioni atrodas, kā arī uz valstīm, ar 
kurām jau izsenis pastāv tirdzniecības 
sakari. Šo valstu sarakstu nosaka 
Komisija īstenošanas aktā, ņemot vērā 
dalībvalstu objektīvās prasības, kas 
saņemtas pēc konsultācijām ar 
attiecīgajām nozarēm. Minēto sarakstu 
var grozīt reizi divos gados pēc dalībvalstu 
pieprasījuma. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 34. panta 2. punktā 
minēto kontroles procedūru.

Or. es

Pamatojums

To valstu saraksts, ar kurām attālākiem reģioniem ir reģionālās tirdzniecības sakari, ir 
jāgroza atbilstoši šo zonu eksporta dinamikai. 

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai sadalītu labumu, ko saņem no īpašā 
piegādes režīma piemērošanas reģionālai 
un tradicionālai tirdzniecībai, Komisija ar 
deleģētu aktu nosaka, kādi ir nosacījumi, 
kas jāievēro, veicot pārstrādes darbības, lai 
to rezultātā iegūtos produktus varētu izvest 
saskaņā ar tradicionālu eksportu vai tirgot 
saskaņā ar reģionālu tirdzniecību.

6. Lai sadalītu labumu, ko saņem no īpašā 
piegādes režīma piemērošanas reģionālai 
un tradicionālai tirdzniecībai, Komisija ar 
deleģētu aktu nosaka, kādi ir nosacījumi, 
kas jāievēro, veicot pārstrādes darbības, lai 
to rezultātā iegūtos produktus varētu izvest 
saskaņā ar tradicionālu eksportu vai tirgot 
saskaņā ar reģionālu tirdzniecību. Ir 
jāpilnvaro Komisija pieņemt šos deleģētos 
aktus saskaņā ar 33. pantu.

Or. es
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā noteikuma vienādu 
piemērošanu, Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem minimālās pārbaužu prasības, kas 
dalībvalstīm jāpiemēro.

Lai nodrošinātu šā noteikuma vienādu 
piemērošanu, Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem minimālās pārbaužu prasības, kas 
dalībvalstīm jāpiemēro. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 34. panta 
2. punktā minēto kontroles procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 2. 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. Ir jāpilnvaro Komisija 
pieņemt šos deleģētos aktus saskaņā ar 
33. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalsta piešķiršanas nosacījumi, svītrots
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attiecīgie produkti un to apjomi;

Or. es

Pamatojums

Šī norma ir lieka, jo tā satur atsauci uz šā paša panta 4. punktā reglamentētajiem 
jautājumiem.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) atbalsta apjoms, kas noteikts katram 
pasākumam vai darbībai, lai sasniegtu 
vienu vai vairākus programmā noteiktus 
mērķus.

f) atbalsta apjoms, kas noteikts katram 
pasākumam, un provizoriskā summa, kura 
paredzēta katrai darbībai, lai sasniegtu 
vienu vai vairākus programmā noteiktus 
mērķus.

Or. es

Pamatojums

Ir jāturpina veicināt pēc iespējas lielāku elastīgumu attiecībā uz POSEI programmu pārvaldi, 
kā tas ir pieņemts kopš Regulas Nr. 247/2006 stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
18. 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 
tehniskos nosacījumus par 2. punktā 
minēto atbalstu izmaksāšanu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
34. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. fr
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
18. pants – 4. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atbalsta maksimālā summa. svītrots

Or. es

Pamatojums

Maksimālo griestu noteikšana attiecībā uz katru darbību var ierobežot programmu pārvaldi. 

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
18. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai atbalstītu produktu tirdzniecību 
reģionā, kur tos ražo, Komisija ar deleģētu 
aktu pieņem noteikumus par tā atbalsta 
summas noteikšanu, kuru piešķir par 
tirdzniecību, un, ja vajadzīgs, maksimālos 
daudzumus, uz kādiem šis atbalsts var 
attiekties.

Lai atbalstītu produktu tirdzniecību 
reģionā, kur tos ražo, Komisija ar deleģētu 
aktu pieņem noteikumus par tā atbalsta 
summas noteikšanu, kuru piešķir par 
tirdzniecību, un, ja vajadzīgs, maksimālos 
daudzumus, uz kādiem šis atbalsts var 
attiekties. Ir jāpilnvaro Komisija pieņemt 
šos deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var veikt iepriekšējus 
maksājumus par visām POSEI 
programmā paredzētām vietējās ražošanas 
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atbalsta darbībām.

Or. es

Pamatojums

Šīs normas mērķis ir uzlabot tā atbalsta efektivitāti, ko nodrošina  attālāko reģionu vietējiem 
ražotājiem paredzētie pasākumi.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai uzlabotu informētību par attālāko 
reģionu augstas kvalitātes lauksaimniecības 
produktiem un veicinātu to patēriņu svaigā 
vai pārstrādātā veidā, Komisija ar deleģētu 
aktu nosaka, ar kādiem nosacījumiem 
izmantojams grafiskais simbols, kā arī tā 
atveides un atveidotā simbola 
izmantošanas nosacījumus.

3. Lai uzlabotu informētību par attālāko 
reģionu augstas kvalitātes lauksaimniecības 
produktiem un veicinātu to patēriņu svaigā 
vai pārstrādātā veidā, Komisija ar deleģētu 
aktu nosaka, ar kādiem nosacījumiem 
izmantojams grafiskais simbols, kā arī tā 
atveides un atveidotā simbola 
izmantošanas nosacījumus. Ir jāpilnvaro 
Komisija pieņemt šos deleģētos aktus 
saskaņā ar 33. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem sīki aprakstītus noteikumus 
attiecībā uz grafiskā simbola ieviešanu, kā 
arī pārbaužu un uzraudzības minimālās 
prasības, kas dalībvalstīm jāpiemēro. 

4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem sīki aprakstītus noteikumus 
attiecībā uz grafiskā simbola ieviešanu, kā 
arī pārbaužu un uzraudzības minimālās 
prasības, kas dalībvalstīm jāpiemēro. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
34. panta 2. punktā minēto kontroles 
procedūru.

Or. es
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Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Eiropas Lauksaimniecības virzības un 
garantiju fonda (ELVFG) ieguldījums 
attālāko reģionu programmās var sasniegt 
līdz pat 85 % par katru no Regulā (EK) 
Nr. 1698/2005 noteiktajām asīm. 

Or. es

Pamatojums

Ģeogrāfiski nosacītie ierobežojumi, kas attālākajiem reģioniem ir jāpārvar, un 
lauksaimniecības nepietiekamā ražošana, no kuras ir atkarīga šo reģionu lauku ekonomika, ir 
faktori, kas pamato Eiropas līdzfinansējuma augsto īpatsvaru, lai apmaksātu lauku attīstībai 
paredzētās izmaksas. Šā izņēmuma iekļaušana POSEI reglamentējumā ļauj pastāvīgi saistīt 
šo izņēmumu ar šo reģionu lielā attāluma pazīmi.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 39. panta 4. punkta, minētās 
regulas I pielikumā paredzēto gada 
maksimālo pieļaujamo apjomu, par ko ir 
iespējams saņemt Savienības atbalstu, var 
palielināt līdz divkāršam apjomam Azoru 
salu ezeru aizsardzības pasākumiem, kā arī 
ainavas un lauksaimniecības zemju 
tradicionālo iezīmju aizsardzības 
pasākumiem, jo īpaši, lai saglabātu akmens 
sienas, kas balsta terases Madeirā.

1. Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 39. panta 4. punkta, minētās 
regulas I pielikumā paredzēto gada 
maksimālo pieļaujamo apjomu, par ko ir 
iespējams saņemt Savienības atbalstu, var 
palielināt līdz divkāršam apjomam Azoru 
salu ezeru aizsardzības pasākumiem, kā arī 
ainavas un lauksaimniecības zemju 
tradicionālo iezīmju aizsardzības 
pasākumiem, jo īpaši, lai saglabātu akmens 
sienas, kas balsta terasveidīgās kalnu 
nogāzes Madeirā un Kanāriju salās.

Or. es

Pamatojums

 Arī Kanāriju salās sienu rakstu sarežģītās ortogrāfijas dēļ ir jāveicina pasākumi, ar kuriem 
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saglabā ainavu un lauksaimniecības zemju tradicionālās iezīmes.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai palielinātu attālāko reģionu 
lauksaimniecības izstrādājumu 
konkurētspēju tirgū un veicinātu lauku 
saimniecību spēju pārvarēt dabas 
katastrofu sekas un dabas faktoru 
apdraudējumu, visus vienas apakšnozares 
uzņēmumus mudina apdrošināties pret 
dabas katastrofām, tādējādi kooperatīvi, 
lauksaimnieku apvienība un jebkura cita 
lauksaimniecības struktūra pretēji 
aizliegumam tomēr drīkst saņemt valsts 
atbalstu, kuru izsniedz, lai sekmētu 
iespējas apdrošināties pret 
lauksaimniecības riskiem.

Or. es

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Francijas un Portugāles iestādes iesniedz 
Komisijai attiecīgi Francijas Aizjūras 
departamentu un Azoru salu un Madeiras
augu vai augu produktu kaitēkļu 
apkarošanas programmas. Programmās jo 
īpaši norāda mērķus, kas jāsasniedz, 
pasākumi, kas jāveic, to ilgumu un 
izmaksas. Programmas, kas iesniegtas 
saskaņā ar šo pantu, neattiecas uz banānu 
aizsardzību.

1. Dalībvalstu iestādes iesniedz Komisijai 
attālāko reģionu augu vai augu produktu 
kaitēkļu apkarošanas programmas. 
Programmās jo īpaši norāda mērķus, kas 
jāsasniedz, pasākumi, kas jāveic, to ilgumu 
un izmaksas. 

Or. es
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Pamatojums

Attiecībā uz visiem attālākajiem reģioniem ir jāpiemēro augu produktu kaitēkļu apkarošanas 
programmas, jo kaitēkļi izplatās aizvien vairāk — daļēji tāpēc, ka attīstītās tirdzniecība un 
mainās klimatiskie apstākļi. Fitosanitāro vielu trūkuma dēļ, lai novērstu šo izplatību, kā 
jebkad agrāk ir nepieciešama šādu darbību veicināšana. Programma jāpiemēro visiem augu 
izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai īstenotu programmas, Komisija ar
deleģētu aktu nosaka 2. punktā minēto 
Savienības finansiālo līdzdalību, 
Savienības finansējumam atbilstīgos 
pasākumus, kā arī atbalsta apjomu.

3. Lai īstenotu programmas, Komisija 
deleģētos aktos nosaka 2. punktā minēto 
Savienības finansiālo līdzdalību, 
Savienības finansējumam atbilstīgos 
pasākumus, kā arī atbalsta apjomu. Ir 
jāpilnvaro Komisija pieņemt šos deleģētos 
aktus saskaņā ar 33. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šāda līdzdalība var segt līdz 60 % no 
kompensējamajiem izdevumiem Francijas 
Aizjūras departamentos un līdz 75 % no 
kompensējamajiem izdevumiem Azoru 
salās un Madeirā. Maksājumu veic, 
pamatojoties uz Francijas un Portugāles
iestāžu iesniegtajiem dokumentiem.
Vajadzības gadījumā Komisija var 
organizēt izmeklēšanu, ko tās vārdā veic 
Padomes Direktīvas 2000/29/EK 21. pantā 
minētie eksperti.

Šāda līdzdalība var segt līdz 75 % no 
kompensējamajiem izdevumiem.
Maksājumu veic, pamatojoties uz 
dalībvalstu iestāžu iesniegtiem 
dokumentiem. Vajadzības gadījumā 
Komisija var organizēt izmeklēšanu, ko tās 
vārdā veic Padomes Direktīvas 
2000/29/EK 21. pantā minētie eksperti.

Or. es
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Pamatojums

Attālākajos reģionos pēdējos gados kaitēkļi ir ieviesušies lielākā skaitā. Daudzus no tiem ir 
grūti iznīcināt un tie ievērojami ietekmē ražotāju ienākumus. Daudzu reģionu klimatiskie 
apstākļi veicina tādu parazītu izplatību, kuru skaits ir ievērojami pieaudzis preču 
pastiprinātas tirdzniecības dēļ.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kanāriju salām nepiemēro pasākumus, 
kas minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
103.v, 103.w un 103.y pantā.

3. Kanāriju salām nepiemēro pasākumus, 
kas minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
85.a, 85.b, 103.v, 103.w un 103.y pantā.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr.247/2006 vīnogulāju stādījumu saglabāšana ir obligāta no vides 
un ekonomikas viedokļa. Atzinuma sagatavotājs vēlas, lai attiecībā uz Kanāriju salām 
turpmāk nepiemērotu normas, kurās ir paredzēti vīnogulāju audzēšanas ierobežojumi, jo 
pēdējos gados tā ir samazinājusies. Normu par tā saucamajiem nelikumīgajiem vīnogulāju 
stādījumiem nepiemērošanas ietekme uz pussalas vīnkopības nozari būtu niecīga, jo tikai 
14,7 % no Kanāriju salās patērētā vīna ir vietējais vīns. Šis izņēmums netiktu piemērots 
vīnogulāju stādījumiem, kas ir iestādīti  pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tikmēr, kamēr jaunu vīriešu kārtas
vietējo liellopu skaits nav sasniedzis 
pietiekamu daudzumu, lai nodrošinātu 
vietējās gaļas ražošanas saglabāšanu un 
attīstību Francijas Aizjūras departamentos 
un Madeirā, ir iespējams importēt liellopus 
no trešām valstīm nobarošanai uz vietas un 
patēriņam Francijas Aizjūras
departamentos un Madeirā, nepiemērojot 
kopējā muitas tarifa ievedmuitas nodokli. 

1. Tikmēr, kamēr jaunu vietējo liellopu 
buļļu skaits nav sasniedzis pietiekamu 
daudzumu, lai nodrošinātu vietējās gaļas 
ražošanas saglabāšanu un attīstību 
Francijas aizjūras departamentos un 
Madeirā, ir iespējams importēt liellopus no 
trešām valstīm nobarošanai uz vietas un 
patēriņam Francijas aizjūras departamentos 
un Madeirā, nepiemērojot kopējā muitas 
tarifa ievedmuitas nodokli. Komisija ar 
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Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
vajadzīgos pasākumus, lai piemērotu šo 
daļu un jo īpaši kārtību, kādā piešķir 
atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa par 
jaunu vīriešu kārtas liellopu importēšanu 
Francijas Aizjūras departamentos un 
Madeirā. 

īstenošanas aktu pieņem vajadzīgos 
pasākumus, lai piemērotu šo daļu un jo 
īpaši kārtību, kādā piešķir atbrīvojumu no 
ievedmuitas nodokļa par jaunu vīriešu 
kārtas liellopu importēšanu Francijas 
Aizjūras departamentos un Madeirā. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 34. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ņemtu vērā vietējās lopkopības nozares 
specifiskās īpašības un šīs nozares 
produkcijas izmantošanu, Komisija ar 
deleģētu aktu nosaka, ar kādiem 
nosacījumiem atbrīvo no ievedmuitas 
nodokļa. 

Lai ņemtu vērā vietējās lopkopības nozares 
specifiskās īpašības un šīs nozares 
produkcijas izmantošanu, Komisija ar 
deleģētu aktu nosaka, ar kādiem 
nosacījumiem atbrīvo no ievedmuitas 
nodokļa. Ir jāpilnvaro Komisija pieņemt 
šos deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja piemēro Regulas (EK) Nr. 73/2009 
52. pantu un 53. panta 1. punktu, 
Portugāles iestādes var samazināt valstij 
noteikto maksimāli pieļaujamo daudzumu 
tiesībām uz maksājumiem par aitas un 
kazas gaļu un uz piemaksu par 
zīdītājgovīm. Tādā gadījumā ar Komisijas 
īstenošanas aktu atbilstīgo atbalsta summu 

3. Ja piemēro Regulas (EK) Nr. 73/2009 
52. pantu un 53. panta 1. punktu, 
Portugāles iestādes var samazināt valstij 
noteikto maksimāli pieļaujamo daudzumu 
tiesībām uz maksājumiem par aitas un 
kazas gaļu un uz piemaksu par 
zīdītājgovīm. Tādā gadījumā ar Komisijas 
īstenošanas aktu atbilstīgo atbalsta summu 
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no maksimālajiem apjomiem, kas noteikti, 
piemērojot Regulas (EK) Nr. 73/2009 
52. pantu un 53. panta 1. punktu, pārnes uz 
finanšu piešķīrumu, kurš minēts šīs regulas 
29. panta 2. punkta otrajā ievilkumā.

no maksimālajiem apjomiem, kas noteikti, 
piemērojot Regulas (EK) Nr. 73/2009 
52. pantu un 53. panta 1. punktu, pārnes uz
finanšu piešķīrumu, kurš minēts šīs regulas 
29. panta 2. punkta otrajā ievilkumā. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
34. panta 2. punktā minēto kontroles 
procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
vajadzīgos pasākumus 1. punkta 
piemērošanai un jo īpaši kārtību, kādā 
piešķir atbrīvojumu no ievedmuitas 
nodokļa par tabakas importēšanu Kanāriju 
salās. 

2. Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
vajadzīgos pasākumus 1. punkta 
piemērošanai un jo īpaši kārtību, kādā 
piešķir atbrīvojumu no ievedmuitas 
nodokļa par tabakas importēšanu Kanāriju 
salās. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 34. panta 2. punktā minēto 
kontroles procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram finanšu gadam Savienība finansē 
III un IV nodaļā paredzētos pasākumus par 
šādām gada summām:

2. Katru finanšu gadu Savienība finansē III 
un IV nodaļā paredzētos pasākumus par 
šādām minimālajām summām:

Or. es
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Francijas Aizjūras departamentiem 278,41 
miljoni euro

– Francijas aizjūras departamentiem
308,21 miljoni euro

Or. es

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Azoru salām un Madeirai 106,21 miljoni 
euro

– Azoru salām un Madeirai: 117,61 miljoni 
euro,

Or. es

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kanāriju salām : 268,42 miljoni euro Kanāriju salām: 297,12 miljoni euro.

Or. es

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Francijas Aizjūras departamentiem 24,8 – Francijas aizjūras departamentiem 26,9
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miljoni euro miljoni euro,

Or. es

Pamatojums

Īpašā piegādes režīma augšējās robežas palielinājuma mērķis attiecībā uz Franciju ir reaģēt 
uz audzēšanas nozares izaugsmes prognozēm. Komisijas priekšlikums par palielinājumu 
izrādījās nepietiekams, ņemot vērā šīs valsts veiktās aplēses.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija ar īstenošanas aktu nosaka 
vienādus nosacījumus, ar kādiem 
dalībvalstis var grozīt to finanšu resursu 
izmantojumu, kas katru gadu piešķirti 
dažādiem produktiem, uz kuriem attiecas 
īpašais piegādes režīms. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 34. panta 
2. punktā minēto kontroles procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu saprātīgu un 
proporcionālu piešķīrumu izpētes, 
demonstrēšanas projektu, mācību un 
tehniskās palīdzības pasākumu 
finansēšanai, Komisija ar deleģētu aktu 
nosaka gada maksimālo apjomu, kādu var 
piešķirt par šiem pasākumiem. 

4. Lai nodrošinātu saprātīgu un 
proporcionālu piešķīrumu izpētes, 
demonstrēšanas projektu, mācību un 
tehniskās palīdzības pasākumu 
finansēšanai, Komisija ar deleģētu aktu 
nosaka gada maksimālo apjomu, kādu var 
piešķirt par šiem pasākumiem. Ir 
jāpilnvaro Komisija pieņemt šos deleģētos 
aktus saskaņā ar 33. pantu.
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Or. es

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
29. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija Parlamentam un Padomei 
iesniedz ziņojumu par tādas ietekmes 
novērtējumu, kāda varētu būt visiem 
jauniem tarifu atvieglinājumam uz 
ienākumiem, kurus gūst Savienībā 
importējamu banānu audzētāji. Šim 
ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno 
tiesību akta priekšlikumu, ar kuru groza 
2. punktā paredzētās summas, lai Eiropas 
ražotājiem kompensētu negūtos 
ienākumus. 

Or. es

Pamatojums

Banānu audzētājiem paredzētais atbalsts ir tieši saistīts ar banānu importa Eiropas Savienībā 
režīmu. Šā iemesla dēļ būtu jāizvērtē visu tarifu izmaiņu ietekme uz importu. Banānus 
eksportējošās valstis, kuru priekšgalā ir Ekvadora, ļoti vēlas uzlabot savu produktu noieta 
iespējas Kopienas tirgū, kam varētu būt negatīva ietekme uz Eiropas ražotāju noteiktajām 
cenām. 

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumi un pārskati Paziņojumi, pārskati un ietekmes pētījumi

Or. es
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Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk kā 
31. jūlijā iesniedz Komisijai pārskatu par 
šajā regulā paredzēto pasākumu īstenošanu 
iepriekšējā gadā.

2. Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk kā 
30. septembrī iesniedz Komisijai pārskatu 
par šajā regulā paredzēto pasākumu 
īstenošanu iepriekšējā gadā.

Or. es

Pamatojums

Praksē izrādījās, ka minētā ziņojuma iesniegšanas termiņš ir jāpagarina. 

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
31. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija veic pētījumus par to, vai ar 
trešām valstīm uzsāktas divpusējas vai 
daudzpusējas tirdzniecības sarunas un 
nozīmīgas izmaiņas, par kurām ir panākta 
vienošanās kopējās lauksaimniecības 
politikas jomā, ietekmē vietējo ražošanu, 
un sniedz šīs ietekmes novērtējumus. 
Komisija, izstrādājot savus ziņojumus, 
piemēro Apvienoto Nāciju Organizācijas 
definētos kritērijus. Vajadzības gadījumā 
šiem pētījumiem vai novērtējumiem 
pievieno priekšlikumus par finanšu 
pārskata un atbalsta pasākumu vietējai 
ražošanai grozījumiem, ņemot vērā 
grozījumus, kas pieņemti tirdzniecības 
sarunās.

Or. es
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Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a pants 
Kolīdz Francijas aizjūras departaments 
Majota kļūs par Savienības attālāko 
reģionu, Komisija iesniedz jaunus 
priekšlikumus, ņemot vērā, ka Francijas 
aizjūras departamentiem paredzētie 
budžeta asignējumi tiks proporcionāli 
palielināti un ka tiks piemēroti arī 
Majotai paredzētie noteikumi.

Or. es

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas pilnvaras Svītrots
Komisija, saņēmusi pilnvaras, deleģētu 
aktu gadījumā rīkojas saskaņā ar 
33. pantā minēto procedūru, bet 
īstenošanas aktu gadījumā — saskaņā ar 
34. pantā minēto procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģētie akti Deleģētie akti



PE452.866v02-00 40/46 PR\869998LV.doc

LV

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

1. Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar šajā 
pantā definētiem nosacījumiem.

Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā 
par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
2. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 1. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu.

2. Komisijai uz pieciem gadiem piešķir 
6. panta 3. punktā, 11. panta 2. punktā, 
13. panta 6. punktā, 17. panta 2. punktā, 
18. panta 4. punktā, 20. panta 3. punktā, 
23. panta 3. punktā, 26. panta 2. punktā 
un 29. panta 4. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu no ..*. Komisija izstrādā 
ziņojumu par šīm deleģētājām pilnvarām 
vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģējumu automātiski pagarina uz tāda 
paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome šādam 
pagarinājumam neiebilst ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Iestāde, kura ir sākusi iekšēju procedūru, 
lai pieņemtu lēmumu par to, vai atsaukt 
pilnvaru deleģēšanu, vēlākais vienu 
mēnesi pirms galīgā lēmuma pieņemšanas 
informē otro likumdevēju iestādi un 
Komisiju, norādot deleģētās pilnvaras, 
kuras ir jāatsauc, un atsaukšanas 
pamatojumu.
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.

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 termiņu var pagarināt par 
vienu mēnesi.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā brīdī ir tiesīgi atcelt 6. panta 
3. punktā, 11. panta 2. punktā, 13. panta 
6. punktā, 17. panta 2. punktā, 18. panta 
4. punktā, 20. panta 3. punktā, 23. panta 
3. punktā, 26. panta 2. punktā un 
29. panta 4. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
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Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto tiesību aktu likumību.

 Ja pēc minētā termiņa 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 
ir pieņēmuši lēmumu neizteikt 
iebildumus, deleģētais akts stājas spēkā tā 
noteikumos paredzētajā dienā.
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.

3.a Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā vienlaikus par to paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3.b Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā 
ar 6. panta 3. punktu, 11. panta 2. punktu, 
13. panta 6. punktu, 17. panta 2. punktu, 
18. panta 4. punktu, 20. panta 3. punktu, 
23. panta 3. punktu, 26. panta 2. punktu 
un 29. panta 4. punktu stājas spēkā tikai 
tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā 
paziņošanas 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 šo laikposmu var 
pagarināt par diviem mēnešiem.
_______________
* Šīs regulas spēkā stāšanās datums.

Or. es
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Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas akti — komiteja Komitoloģijas procedūra
[Jāizpilda pēc tam, kad pieņemta regula 
par kontroli, kas minēta LESD 291. panta 
2. punktā; pašlaik to apspriež Eiropas 
Parlaments un Padome].

1. Komisijai palīdz Tiešo maksājumu 
komiteja, kas izveidota saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1782/2003 144. pantu. 
Tā ir komiteja, kās ir minēta Regulā (ES) 
Nr. 182/2011.
2. Gadījumos, kad tiek veikta atsauce uz 
šo punktu, jāpiemēro Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 5. pants.

Or. es
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PASKAIDROJUMS

Konteksts

Attālākām un salu teritorijām paredzētās īpašās fakultatīvās programmas (POSEI) sāka īstenot 
1991. gadā, lai palīdzētu Francijas aizjūras departamentiem, un pēc gada tās attiecināja arī uz 
Portugāles un Spānijas attālākajiem reģioniem. Šo pasākumu šobrīd piemēro deviņiem 
reģioniem: Francijai piederošajai Gvadelupai, Gvijānai, Martinikai, Reinjonai, Santbartelmī 
un Santmartēnai; Portugāles teritorijām Azoru salām un Madeirai un Spānijas teritorijai 
Kanāriju salām. Ir paredzēts pievienot desmito reģionu, proti, Francijas departamentu Majotu.

Šīm programmām šajos reģionos vienlaikus ir lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes 
nozares gan saglabāšanas, gan attīstīšanas loma. Ja POSEI programmas nebūtu piemērotas, 
līdzekļus iegūstošo nozaru dzīvotspēja tagad būtu apdraudēta ekonomisko grūtību dēļ, ar 
kurām saskaras šie reģioni un kuras rada to ģeogrāfiskais stāvoklis un ierobežotās iespējas 
dažādot savu ekonomisko darbību.

POSEI sastāv no diviem atšķirīgiem režīmiem. No vienas puses, īpašais piegādes režīms ir 
paredzēts šo teritoriju apgādei ar mājlopu barību, pārstrādes rūpniecības apgādei un tiešajam 
patēriņam. Saskaņā ar īpašo piegādes režīmu paredzētajam atbalstam atkarībā no dalībvalsts 
tiek noteikts maksimālais ierobežojums, lai novērstu jebkādu negodīgu konkurenci ar salās 
audzētajiem produktiem. No otras puses, otrajā POSEI nodaļā, kas ir viskonsekventākā un 
kurā tiek piešķirti aptuveni 80 % no kopējā atbalsta apjoma, attiecas uz pasākumiem, ar 
kuriem atbalsta vietējos lauksaimniecības produktus, kuriem ir noteicošā loma ekonomiskās 
darbības saglabāšanā un dzīvotspējas nodrošināšanā.

Tiesību akti, kas attiecas uz POSEI, ir grozīti divas reizes. Pirmā reforma tika veikta 
2001. gadā, un galvenā šajā sakarībā veiktā izmaiņa ir jaunas aprēķina metodes noteikšana 
attiecībā uz īpašajā piegādes režīmā sniegto atbalstu, jo šajā metodē vairs netika ņemts vērā 
Savienības atmaksāto līdzekļu (eksporta atbalsts) apjoms, bet gan par pamatu tika ņemtas 
papildu izmaksas, ko rada attālums, izolētība un attālāko reģionu mazā teritoriju platība. 
Veicot šo reformu tika arī sastādīta provizoriskā piegādes bilance. 

POSEI otrā reforma, kas līdz šim brīdim ir visvērienīgākā, notika 2006. gadā un ir uzskatāma 
par 180o lielu apvērsumu attiecībā uz programmu līdzšinējo sagatavošanas praksi, jo par to 
izstrādi pilnībā kļuva atbildīgas reģionālās iestādes.  Pēc tam vairākkārt tika grozīta regula 
(EK) Nr. 247/2006, lai pārsvarā iekļautu grozījumus, kas attiecas uz pēdējo tādai banānu 
audzēšanas nozarei paredzētā atbalsta režīma reformu, ko iekļāva POSEI, un uz cukura 
nozares reformu. Cita starpā — pēc tam, kad bija izstrādāts pārskats par kopējās 
lauksaimniecības politikas „veselību”, tiešajam atbalstam paredzēto budžetu iekļāva POSEI 
programmā, kas patlaban ir uzskatāms par kopējās lauksaimniecības politikas pirmo pīlāru 
attālākajos reģionos.

Komisijas priekšlikuma kopsavilkums 



PE452.866v02-00 44/46 PR\869998LV.doc

LV

Komisijas priekšlikums groza Regulu (EK) Nr. 247/2006 par palīdzību attālākajiem 
reģioniem, lai galvenokārt pārstrādātu dažādās tiesību aktu redakcijas, kas ir izstrādātas 
pēdējos gados. Šā priekšlikuma mērķis ir pielāgot regulu Lisabonas līgumā paredzētajām 
jaunajām normām par deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem. 

Papildus tam priekšlikumā ir mēģināts vienkāršot un padarīt skaidrāku regulas tekstu, kurā ir 
reglamentēti visi Eiropas Savienības deviņiem attālākiem reģioniem paredzētie īpašie atbalsta 
pasākumi. Komisija arī izmanto šo vienkāršošanu, lai ieviestu atsevišķus grozījumus tiesību 
aktos, ņemot vērā problēmas, kas pēdējos gados konstatētas, īstenojot īpašo piegādes režīmu. 

Galvenie ierosinātie grozījumi ir šādi:

– palielināt par 20 % Francijā un Portugālē piemērotajam īpašajam piegādes režīmam 
paredzētos maksimālo apjomu;

– īpašais piegādes režīms ir jāparedz tāds, lai netiktu kavēta vietējās ražošanas attīstība;

– precizēt programmu un to grozījumu iesniegšanas procedūras norisi, lai Komisijas tos 
varētu apstiprināt un lai veicinātu elastīgumu un labāk pielāgotu programmas patiesajām 
vajadzībām;

– ļaut arī Francijas aizjūras teritorijām reeksportēt pārstrādātos produktus, izmantojot 
izejvielas, ko ieved saistībā ar īpašo piegādes režīmu, neatmaksājot atvieglinājumu; 

– iekļaut šajā programmās tiešo pabalstu sarakstu, lai nodrošinātu labu budžeta pārvaldi;

– Komisijas vēl uzskata par lietderīgu norādīt veidu, kā ir noteikta atbalsta summa 
pasākumiem, kurus piemēro vietējiem produktiem, — agrāk šo veidu pamataktā nenorādīja.

Ziņojuma sagatavotāja nostāja 

Kā to atzīst tā novērtējuma ziņojuma izstrādātāji, ko sagatavoja pēc Komisijas pieprasījuma 
un kurā bija izvērtēts POSEI režīms, lauku ražošanas un attālāko reģionu rūpniecības 
ienesīgums ir atkarīgs no šā režīma. Šajā krīzes periodā, kurā šie reģioni saskaras ar bezdarba 
līmeni, kas bieži vien ir augstāks par vidējo valstī, ir jāturpina ne tikai šā režīma piemērošana, 
bet arī tas pēc iespējas jānostiprina. 

Ziņojuma sagatavotājs pauž nožēlu par to, ka no šā priekšlikuma ir svītrota atsauce uz 
attālākajiem reģioniem paredzētā nolīguma, un tāpēc ierosina to tajā ierakstīt no jauna. 
Līguma 349. pants ir vienīgais pants, kurā ir reglamentēti šie reģioni un kurā ir paredzēts tiem 
nodrošināt īpaša režīma saglabāšanu, ko varētu turpmāk apstrīdēt, ja šādas atsauces nav.

Komisija un Revīzijas palāta uzsver savā 2010. gada ziņojumā par POSEI darbību, šā režīma 
lietderības aspektu, lai mazinātu grūtības, ar kurām šie reģioni saskaras. 

Tomēr šīm programmām paredzētās finanšu dotācijas (deviņiem jauniem reģioniem pavisam 
653 miljoni euro) izrādījās nepietiekamas, kā par to var pārliecināties no tā, ka 



PR\869998LV.doc 45/46 PE452.866v02-00

LV

lauksaimniecības īpatsvars atbalsta programmās sāk samazināties un ka dažus lēmumus 
pieņēma valsts līmenī, lai vairāk atbalstītu POSEI, piešķirot valsts atbalstu. Strukturālās 
problēmas un pieaugošais spiediens, ko rada trešo valstu konkurence šo valstu importa dēļ, 
negatīvi ietekmē daudzas nozares.

Attiecībā uz banāniem, kas ir uzskatāmi par ievērojamu daļu no attālākos reģionos 
saražotajiem lauksaimniecības patēriņa produktiem, jo īpaši Kanāriju salās (25 % no kopējās 
reģiona ražošanas), nāksies pārvarēt ietekmi, ko rada tarifa atvieglojumi, kurus Savienība ir 
piešķīrusi banānu eksportam no Latīņamerikas valstīm. Tas, cik nozīmīga ir šī nozare, kas 
līdztekus tomātu un cukura nozarei ir uzskatāma par vienu no retajām šo salu eksportspējīgām 
nozarēm, varētu viegli pamatot nepieciešamību grozīt saskaņā ar POSEI piešķirtās dotācijas, 
ar kurām kompensē zaudējumus, kurus minētie atvieglojumi varētu radīt salu ražotājiem. 
Tomēr papildus banānu nozarei citām nozarēm, piemēram, tomātu, cukura un ruma nozarei, 
arī nāksies izturēt ievērojamu ārējo konkurences spiedienu, kura sekas Komisijai būtu pareizi 
jāizvērtē. Katra reģiona īpatnības vēl vairāk palielina tā ražošanas neaizsargātību pret trešo 
valstu importa pieaugumu, jo papildus izmaksām, kas saistītas ar attālumu un izolētību ir 
jāņem vērā izmaksas, ko rada stingrās normas, kas jāpiemēro pārtikas drošuma jomā un vides 
jomā.

Salās audzējamo augu un veicamās uzņēmējdarbības klāsts ir ierobežots, kas arī ir uzskatāms 
par nozīmīgu argumentu, lai noteiktu vispiemērotākos pasākumus, ar kuriem mazina lauku 
saimniecību un audzētāju ienākumu krišanos, ņemot vērā arī pēdējos gados veikto darbu, lai 
piedāvātu augstas kvalitātes produktus. 

Ziņojuma sagatavotājs uzskata, ka kompetentajām iestādēm arī turpmāk ir jābūt ievērojamām 
rīcības iespējām programmu pārvaldē, jo tieši reģionālajā līmenī pasākumus pielāgot reālajām 
vajadzībām var visefektīvāk. Šī elastība ir jānodrošina un vairāk jāapspriežas ar attiecīgajām 
nozarēm.

Attiecībā uz divām lielajām POSEI programmas nodaļām (īpašais piegādes režīms un vietējo 
lauksaimniecības produktu atbalsta pasākumi), atzinuma sagatavotājs uzskata, ka tajās 
nedrīkstētu veikt nozīmīgus grozījumus. Tomēr atzinuma sagatavotājs uzstājīgi prasa 
dalībvalstīm cik vien iespējams uzlabot atbalsta vietējai ražošanai pasākumu plānošanu, lai 
palielinātu dažādām nozarēm noteiktā atbalsta efektivitāti. Dalībvalstīm, no otras puses, būtu 
īpaša uzmanība jāvelta iespējamām negatīvajām sekām, no kurām varētu ciest vietējā 
ražošana un kuras varētu radīt neatbilstoša īpašā piegādes režīma piemērošana.

Pēdējos gados attālāko reģionu augu kultūras ir piedzīvojušas kaitēkļu masveida pieplūduma
sekas, ko izraisīja tirdzniecības apjoma pieaugums. Ražotāji ir spiesti cīnīties ar parazītu 
skaita pieaugumu, kura dēļ ir jāpastiprina fitosanitāro programmu piemērošana vispār un jo 
īpaši Kanāriju salās un piemērošana attiecībā uz banāniem, vienlaikus ņemot vērā 
nepieciešamību uzlabot ilgtspējīgās prakses piemērošanu. 

Pēc atzinuma sagatavotāja domām Savienībai papildus iepriekš minētajam ir jāpastiprina 
robežu kontrole, lai pārbaudītu no trešām valstīm ievestās preces, kuru audzēšanā un ražošanā 
būtu jāievēro tās pašas prasības, ko veterinārajā un fitosanitārajā jomā nosaka attālāko reģionu 
lauksaimniekiem un audzētājiem, tādējādi novēršot negodīgu konkurenci ar vietējo ražošanu.
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