
AM\804248LV.doc PE438.464v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

2009/0138(CNS)

8.2.2010

GROZĪJUMI Nr.
7 - 12

Atzinuma projekts
Nuno Teixeira
(PE430.981v01-00)

par priekšlikumu Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 247/2006, 
ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas 
Savienības reģioniem

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
(COM(2009)0210 – C7-0255/2009 – 2009/0138(CNS))



PE438.464v02-00 2/7 AM\804248LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\804248LV.doc 3/7 PE438.464v02-00

LV

Grozījums Nr. 7
Catherine Greze

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Regulas (EK) Nr. 247/2006 18. panta 
2. punkta otrajā daļā ir paredzēts, ka vīna 
dārzus, kas Azoru salās un Madeirā 
apstādīti ar audzēšanai kultūrā aizliegtu 
ražojošo hibrīdšķirņu vīnogulājiem, 
pakāpeniski likvidē līdz 2013. gada 
31. decembrim. Ar minētās regulas 
18. panta 2. punkta trešo daļu Portugālei ir 
uzlikts pienākums katru gadu ziņot par 
panākumiem, kas gūti, pārveidojot un 
pārstrukturējot platības, kuras apstādītas ar 
šādām vīnogulāju šķirnēm. Šie noteikumi 
ir stingrāki par noteikumiem, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 120.a panta 
5. punktā, proti, aizliegto ražojošo 
hibrīdšķirņu vīnogulāji ir jāizar, izņemot 
gadījumus, kad iegūtais vīns ir paredzēts 
vienīgi vīna ražotāja ģimenes patēriņam. 
Tāpēc jāsvītro Regulas (EK) Nr. 247/2006 
18. panta 2. un 3. punkts, lai novērstu 
nevienlīdzīgu attieksmi pret Azoru salu un 
Madeiras reģioniem, no vienas puses, un 
pārējo Kopienas teritoriju, no otras puses.

(5) Regulas (EK) Nr. 247/2006 18. panta 
2. punkta otrajā daļā ir paredzēts, ka vīna 
dārzus, kas Azoru salās un Madeirā 
apstādīti ar audzēšanai kultūrā aizliegtu 
ražojošo hibrīdšķirņu vīnogulājiem, 
pakāpeniski likvidē līdz 2013. gada 
31. decembrim. Ar minētās regulas 
18. panta 2. punkta trešo daļu Portugālei ir 
uzlikts pienākums katru gadu ziņot par 
panākumiem, kas gūti, pārveidojot un 
pārstrukturējot platības, kuras apstādītas ar 
šādām vīnogulāju šķirnēm. Šie noteikumi ir 
stingrāki par noteikumiem, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 120.a panta 
5. punktā, proti, aizliegto ražojošo 
hibrīdšķirņu vīnogulāji ir jāizar, izņemot 
gadījumus, kad iegūtais vīns ir paredzēts 
vienīgi vīna ražotāja ģimenes patēriņam. 
Tāpēc jāsvītro Regulas (EK) Nr. 247/2006 
18. panta 2. punktā noteiktais datums
„2013. gada 31. decembris”, lai novērstu 
nevienlīdzīgu attieksmi pret Azoru salu un 
Madeiras reģioniem, no vienas puses, un 
pārējo Kopienas teritoriju, no otras puses, 
un lai saglabātu to zemes gabalu 
konversiju, uz kuriem audzēšana ir 
aizliegta.

Or. fr
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Grozījums Nr. 8
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Pastāvot nelielam iekšējam tirgum un 
tādiem ražošanas apstākļiem, kas būtiski 
paaugstina izmaksas, Gvadelupai, 
Gviānai un Martinikai nav izdevies 
izveidot vietējām vajadzībām atbilstošu 
piena nozari. Madeirā attīstās uz piena 
atjaunošanu no piena pulvera balstīta 
piena nozare, kas varētu kļūt par šīs 
nozares attīstības paraugu tādiem 
attālinātiem reģioniem, kam ir līdzīgas 
īpašības. Būtu vēlams steidzami uz 
Martiniku, Gvadelupi un Gviānu 
attiecināt Madeirai Regulas (EK) 
Nr. 247/2006 19. panta 4. punkta pirmajā 
daļā noteikto atkāpi.

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Apstākļi vietējās piena ražošanas 
turpmākai paplašināšanai attālākajos 
reģionos, kuriem piešķirts Regulas (EK) 
Nr. 247/2006 19. panta 4. punkta pirmajā 
daļā paredzētais atbrīvojums, ir ļoti 
ierobežoti šo salu topogrāfijas dēļ. Lai gan 
pienākums nodrošināt vietējā piena 
savākšanu un noietu paliek spēkā, ir 
jāsvītro ar minētā panta otro daļu 
paredzētais Komisijas pienākums noteikt 
vietēji ražota svaiga piena daudzumu pirms 
tā pārstrādes atjaunotajā sterilizētajā pienā.

(7) Apstākļi vietējās piena ražošanas 
turpmākai paplašināšanai attālākajos 
reģionos, kuriem piešķirts Regulas (EK) 
Nr. 247/2006 19. panta 4. punkta pirmajā 
daļā paredzētais atbrīvojums, ir ļoti 
ierobežoti vai vēl nestabili šo salu 
topogrāfijas un nesen izveidoto vietējo 
piena nozaru dēļ. Lai gan pienākums 
nodrošināt vietējā piena savākšanu un 
noietu paliek spēkā, ir jāsvītro ar minētā 
panta otro daļu paredzētais Komisijas 
pienākums noteikt vietēji ražota svaiga 
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piena daudzumu pirms tā pārstrādes 
atjaunotajā sterilizētajā pienā.

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves, Gabriel Mato Adrover, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 247/2006
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.a) Šīs regulas 2. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
"2. Sagatavo prognozējamo piegāžu 
bilanci, norādot 1. pantā minēto 
lauksaimniecības produktu daudzumu, 
kas vajadzīgs, lai nodrošinātu atbilstību 
gadskārtējām piegādes prasībām.  
Atsevišķu prognozējamo piegāžu bilanci 
var sagatavot attiecībā uz to produktu 
iesaiņojuma vai pārstrādes uzņēmumu 
prasībām, kas paredzēti vietējam 
tirgum, tradicionāliem sūtījumiem uz 
pārējo Kopienu vai eksportam uz trešām 
valstīm saistībā ar reģionālu vai 
tradicionālu tirdzniecību, un to
daudzumus regulāri atjaunina, lai 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu ņemtu vērā 
tirgus izaugsmi.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar 5. grozījumu, kurš attiecas uz 4. panta 2. punktu, ir nepieciešams regulāri 
atjaunināt maksimālos to pārstrādāto produktu daudzumus, kas vietējās tirdzniecības un 
tradicionālo sūtījumu ietvaros paredzēti eksportam vai nosūtīšanai no īpaši attālinātiem 
reģioniem.
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Grozījums Nr. 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 247/2006
19. pants – 4. punkts– 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neraugoties uz Regulas (EK) 
Nr. 1234/2007 114. panta 2. punktu, no 
Kopienas izcelsmes piena pulvera 
atjaunota sterilizēta piena ražošanu 
Madeirā un Francijas aizjūras 
departamentā Reinjonā atļauj atbilstīgi 
vietējā patēriņa vajadzībām, ciktāl šis 
pasākums nodrošina, ka uz vietas ražoto 
pienu savāc un tam ir noiets. Šo produktu 
izmanto tikai vietējam patēriņam.

4. Neraugoties uz Regulas (EK) 
Nr. 1234/2007 114. panta 2. punktu, no 
Kopienas izcelsmes piena pulvera 
atjaunota sterilizēta piena ražošanu 
Madeirā un Francijas aizjūras 
departamentā Reinjonā atļauj atbilstīgi 
vietējā patēriņa vajadzībām, ciktāl šis 
pasākums nodrošina, ka uz vietas ražoto 
pienu savāc un tam ir noiets un ciktāl tas 
neierobežo šīs ražošanas veicināšanas 
darbu. Šo produktu izmanto tikai vietējam 
patēriņam.

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Catherine Greze

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 247/2006
19. pants – 4. punkts– 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neraugoties uz Regulas (EK) 
Nr. 1234/2007 114. panta 2. punktu, no 
Kopienas izcelsmes piena pulvera 
atjaunota sterilizēta piena ražošanu 
Madeirā un Francijas aizjūras 
departamentā Reinjonā atļauj atbilstīgi 
vietējā patēriņa vajadzībām, ciktāl šis 
pasākums nodrošina, ka uz vietas ražoto 
pienu savāc un tam ir noiets. Šo produktu 
izmanto tikai vietējam patēriņam.

4. Neraugoties uz Regulas (EK) 
Nr. 1234/2007 114. panta 2. punktu, no 
Kopienas izcelsmes piena pulvera 
atjaunota sterilizēta piena ražošanu 
Madeirā un Francijas aizjūras 
departamentā Reinjonā atļauj atbilstīgi 
vietējā patēriņa vajadzībām, ciktāl šis 
pasākums nodrošina, ka uz vietas ražoto 
pienu savāc un tam ir noiets. Šo produktu, 
kura kvalitāte ir jāaizsargā, izmanto tikai 
vietējam patēriņam.
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