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GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Pārtikas ķēdē ir būtiski līdzsvarot 
spēku samēru par labu ražotājiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija 
grozījumu sagatavošanas laikā organizētu 
pienācīgu apspriešanos, arī ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, laicīga un pienācīga 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(2) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija visos 
grozījumu sagatavošanas, īstenošanas, 
uzraudzības un izvērtēšanas posmos
organizētu pienācīgu apspriešanos, arī ar 
ekspertiem. Gan vietējā, gan reģionālā, 
gan valsts un Eiropas līmenī būtu 
jānodrošina sabiedrības līdzdalība.
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, laicīga un pienācīga 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Būtu jāņem vērā Eiropas Komisijas 
izvirzītie turpmākās kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķi attiecībā 
uz dabas resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu, pārtikas 
nodrošinājumu, lauksaimniecisko darbību 
Eiropas teritorijā, līdzsvarotu reģionālo 
attīstību, Eiropas lauksaimniecības 
konkurētspēju un KLP vienkāršošanu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Lauksaimniekiem īpaši svarīga ir 
kopējās lauksaimniecības politikas 
īstenošanas administratīvo noteikumu 
vienkāršošana, taču šīs vienkāršošanas 
labad nedrīkst pārmērīgi vienādot 
kritērijus, neņemot vērā vietējās un 
reģionālās īpatnības.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Savienības finansējums ir vajadzīgs, 
lai mudinātu apstiprinātas tirgus dalībnieku 
organizācijas izstrādāt darba programmas 
ar mērķi uzlabot olīveļļas un galda olīvu 
produkcijas kvalitāti. Šajā sakarībā šajā 
regulā būtu jāparedz, ka Savienības 
atbalstu sadala atkarībā no attiecīgo darba 
programmu ietvaros veikto pasākumu 
prioritātes. Tomēr būtu jāizraugās tikai 
lietderīgākie pasākumi, un būtu jāievieš 
līdzfinansējums, lai uzlabotu šādu 

(30) Savienības finansējums ir vajadzīgs, 
lai mudinātu apstiprinātas tirgus dalībnieku 
organizācijas izstrādāt darba programmas 
ar mērķi uzlabot olīveļļas un galda olīvu 
produkcijas kvalitāti, īpašu uzmanību 
pievēršot olīvu audzēšanas reģioniem un 
valstīm ES dienviddaļā. Šajā sakarībā šajā 
regulā būtu jāparedz, ka Savienības 
atbalstu sadala atkarībā no attiecīgo darba 
programmu ietvaros veikto pasākumu 
prioritātes. Tomēr būtu jāizraugās tikai 
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programmu kvalitāti. lietderīgākie pasākumi, un būtu jāievieš 
līdzfinansējums, lai uzlabotu šādu 
programmu kvalitāti.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Reģionos, kuros ražošanas 
organizācija augļu un dārzeņu nozarē ir 
vāji attīstīta, būtu jāatļauj piešķirt valsts 
finanšu papildu ieguldījumus. Savienībai 
būtu jāatlīdzina šādi ieguldījumi 
dalībvalstīs, kurās strukturālās nepilnības ir 
īpaši izteiktas.

(37) Reģionos, kuros ražošanas 
organizācija augļu un dārzeņu nozarē ir 
vāji attīstīta, jo īpaši kalnu apgabalos, 
salās vai ES dienviddaļas reģionos un 
valstīs, ko īpaši ietekmē tādi riskanti 
klimatiskie apstākļi, būtu jāatļauj piešķirt 
valsts finanšu papildu ieguldījumus. 
Savienībai būtu jāatlīdzina šādi ieguldījumi 
dalībvalstīs, kurās strukturālās nepilnības ir 
īpaši izteiktas un kuras ietekmē pašreizējā 
sociālā un ekonomikas krīze.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Ņemot vērā patērētāju ieinteresētību 
saņemt piemērotu un pārredzamu 
informāciju par produktu, būtu jānodrošina 
iespēja noteikt audzēšanas vietu, kas 
norādīta katram gadījumam piemērotā 
ģeogrāfiskā līmenī, vienlaikus ņemot vērā 
dažu nozaru, jo īpaši pārstrādātu 
lauksaimniecības produktu nozares, 
specifiku.

(54) Ņemot vērā patērētāju ieinteresētību 
saņemt piemērotu un pārredzamu 
informāciju par produktu, būtu jānodrošina 
iespēja noteikt audzēšanas vietu, kas 
norādīta katram gadījumam piemērotā 
ģeogrāfiskā līmenī, paturot prātā, ka 
nepilnīga un nepareiza informācija var 
ietekmēt attiecīgā reģiona ekonomiku un 
ražošanas uzņēmumus, vienlaikus ņemot 
vērā dažu nozaru, jo īpaši pārstrādātu 
lauksaimniecības produktu nozares, 
reģionālo specifiku.

Grozījums Nr. 8
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Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad tas vajadzīgs tirgus pārredzamības 
nodrošināšanai, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, lai izklāstītu apstākļus, kādos tā var 
nolemt piešķirt atbalstu par 16. pantā 
minēto produktu privātu uzglabāšanu, 
ņemot vērā attiecīgo produktu vidējās 
reģistrētās Savienības tirgus cenas un 
salīdzināmās cenas vai vajadzību reaģēt uz 
īpaši sarežģītu tirgus situāciju vai 
ekonomisko attīstību konkrētajā nozarē 
vienā vai vairākās dalībvalstīs.

1. Kad tas vajadzīgs tirgus pārredzamības 
nodrošināšanai, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, lai izklāstītu apstākļus, kādos tā var 
nolemt piešķirt atbalstu par 16. pantā 
minēto produktu privātu uzglabāšanu, 
ņemot vērā attiecīgo produktu vidējās 
reģistrētās Savienības tirgus cenas un 
salīdzināmās cenas vai vajadzību reaģēt uz 
īpaši sarežģītu un ierobežojošu tirgus 
situāciju vai ekonomisko attīstību un 
situācijām, kas būtiski ietekmē ražošanu 
un tirdzniecību konkrētajā nozarē ES 
reģionos, vienā vai vairākās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
48. punkts – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) mazāk attīstītajos reģionos 50 %; a) mazāk attīstītajos reģionos 60 %;

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
48. punkts – 4. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) reģionos, kuri nav mazāk attīstītie 
reģioni, 40 %;

b) reģionos, kuri nav mazāk attīstītie 
reģioni, 50 %;

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
112. pants – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ņemot vērā vajadzību rosināt 106.–
108. pantā minēto organizāciju darbības, 
lai atvieglotu piedāvājuma pielāgošanu 
tirgus prasībām, izņemot darbības, kas 
saistītas ar produktu izņemšanu no tirgus, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus visās 
1. panta 2. punktā minētajās nozarēs,
dzīvu augu, liellopu un teļa gaļas, cūkgaļas, 
aitas un kazas gaļas, olu un mājputnu gaļas 
nozarē attiecībā uz pasākumiem:
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