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Grozījums Nr. 1
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tā kā kopējai lauksaimniecības 
politikai ir būtiska nozīme Eiropas 
lauksaimniecības nozares un lauku 
teritoriju saglabāšanā, Komisijas 
priekšlikumos būtu jāparedz šīs politikas 
reforma.

Or. pt

Grozījums Nr. 2
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Komisijai būtu jāapsver iespēja 
izveidot savlaicīgu tirgu regulējumu, 
ņemot vērā lauksaimnieciskās darbības 
dažādās ES teritorijās.

Or. pt

Grozījums Nr. 3
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Pārtikas ķēdē ir būtiski līdzsvarot 
spēku samēru par labu ražotājiem.
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Or. pt

Grozījums Nr. 4
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1d) ES tirdzniecības politikā būtu jāņem 
vērā lauksaimnieciskās darbības dažādās 
ES teritorijās.

Or. pt

Grozījums Nr. 5
Nikos Chrysogelos

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.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Luís Paulo Alves
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Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

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.

Or. pt

Grozījums Nr. 7
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Saskaņā ar Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību kopējās 
lauksaimniecības politikas uzdevums ir 
panākt, lai lauku iedzīvotājiem būtu 
pietiekami augsts dzīves līmenis, kas 
atbilst iedzīvotāju vairākuma dzīves 
līmenim. Šajā nolūkā jāparedz arī tirgu 
stabilizēšanas pasākumi, lai vienlaikus 
nodrošinātu ražotājiem stabilas, bet 
patērētājiem pieņemamas cenas.

Or. pt

Grozījums Nr. 8
Luís Paulo Alves

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

(5c) Komisijas priekšlikumā būtu jāņem 
vērā mazo un vidējo saimniecību, 
teritoriju ar dabas ierobežojumiem, salu 
reģionu, kā arī atsevišķu apdraudētu 
produktu konkurētspēja.

Or. pt

Grozījums Nr. 9
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5d) 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.

Or. pt

Grozījums Nr. 10
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Atbilstīgi katras attiecīgās nozares 
vajadzībām, ņemot vērā iepriekšējās TKO 
īstenošanas praksi un pieredzi, intervences 
sistēmai vajadzētu būt pieejamai noteiktos 
gada laikposmos, un šajos laikposmos tai 
vajadzētu būt pieejamai pastāvīgi, vai arī 
tā būtu jāuzsāk atkarībā no tirgus cenām.

(14) Atbilstīgi katras attiecīgās nozares 
vajadzībām, ņemot vērā iepriekšējās TKO 
īstenošanas praksi un pieredzi, intervences 
sistēmai, gadījumos, kad tā patiešām ir 
jāizmanto, vajadzētu būt pieejamai 
pastāvīgi, vai arī tā būtu jāuzsāk atkarībā 
no tirgus cenām.
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Or. pt

Grozījums Nr. 11
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Pēc iepazīšanās ar jauno ietekmes 
novērtējumu rezultātiem Komisijai ir 
jāpārskata priekšlikums par dažādu kvotu 
un ražošanas tiesību (cukurs, piens un 
vīnogulāju stādīšanas tiesības) sistēmu 
atcelšanu, galvenokārt attiecībā uz 
teritorijām ar dabas ierobežojumiem, bet 
jo īpaši — kalnu apgabaliem.

Or. pt

Grozījums Nr. 12
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Komisijai ir jāsaglabā Kopienas 
preferences mehānismi, priekšroku dodot
intervences un uzglabāšanas (publiskas
un privātas) mehānismiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 13
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
14.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14c) Eiropas Globalizācijas pielāgošanās 
fonds nespēj pienācīgi kompensēt 
tirdzniecības nolīgumu radītās sekas 
lauksaimniecības nozarē; šādi reaģēšanas 
pasākumi un attiecīgie budžeta piešķīrumi 
būtu jāpārvieto kopējās lauksaimniecības 
politikas darbības jomā un attiecīgajam 
mērķim paredzētājā budžetā.

Or. pt

Grozījums Nr. 14
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Būtu jāveicina tas, lai bērni uzturā 
lietotu augļus un dārzeņus un piena 
produktus, arī sistemātiski palielinot augļu 
un dārzeņu īpatsvaru bērnu uzturā tajā 
vecumā, kad veidojas viņu ēšanas 
paradumi. Tāpēc būtu jāvērš plašumā 
Savienības atbalsts, lai finansētu vai 
līdzfinansētu mācību iestāžu audzēkņu 
apgādi ar šādiem produktiem.

(25) Būtu jāveicina tas, lai bērni uzturā 
lietotu augļus un dārzeņus un piena 
produktus, arī sistemātiski palielinot augļu 
un dārzeņu īpatsvaru bērnu uzturā tajā 
vecumā, kad veidojas viņu ēšanas 
paradumi. Tāpēc būtu jāvērš plašumā 
Savienības atbalsts, lai finansētu vai 
līdzfinansētu mācību iestāžu audzēkņu 
apgādi ar šādiem produktiem, vienlaikus 
vecinot sezonai raksturīgu produktu 
piegādi un veidojot īsu piegādes ķēdi.

Or. it

Grozījums Nr. 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
30. apsvērums
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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 
programmu kvalitāti.

(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 
lietderīgākie pasākumi, un būtu jāievieš 
līdzfinansējums, lai uzlabotu šādu 
programmu kvalitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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.

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Biškopību raksturo ražošanas apstākļu 
un ienesuma atšķirības un ekonomikas 
dalībnieku izkliedētība un dažādība gan 
ražošanas, gan tirdzniecības posmā. 
Turklāt, ņemot vērā varroatozes 
izplatīšanos vairākās dalībvalstīs pēdējos 
gados un problēmas, ko šī slimība rada 
medus ražošanā, joprojām vajadzīga 
Savienības rīcība, jo varroatozi nevar 
pilnībā izskaust un tā jāapkaro ar 
apstiprinātiem līdzekļiem. Ņemot vērā šos 
apstākļus un tiecoties uzlabot biškopības 
produktu ražošanu un tirdzniecību 
Savienībā, reizi trīs gados ir jāizstrādā 
valstu programmas šai nozarei, lai uzlabotu 
vispārējos biškopības produktu ražošanas 
un tirdzniecības apstākļus. Savienībai būtu
daļēji jāfinansē šīs valstu programmas.

(44) Biškopību raksturo ražošanas apstākļu 
un ienesuma atšķirības un ekonomikas 
dalībnieku izkliedētība un dažādība gan 
ražošanas, gan tirdzniecības posmā. 
Turklāt, ņemot vērā varroatozes 
izplatīšanos vairākās dalībvalstīs pēdējos 
gados un problēmas, ko šī slimība rada 
medus ražošanā, joprojām vajadzīga 
Savienības rīcība, jo varroatozi nevar 
pilnībā izskaust un tā jāapkaro ar 
apstiprinātiem līdzekļiem. Ņemot vērā šos 
apstākļus un tiecoties uzlabot biškopības 
produktu ražošanu un tirdzniecību 
Savienībā, reizi trīs gados ir jāizstrādā 
valstu programmas šai nozarei, lai uzlabotu 
vispārējos biškopības produktu ražošanas 
un tirdzniecības apstākļus. Savienībai ir
daļēji jāfinansē šīs valstu programmas.

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
48.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48a) Savienības lauksaimniecības 
produktu noieta veicināšanai un 
tirdzniecībai Savienībā un trešās valstīs 
vajadzētu būt vienam no galvenajiem 
pasākumiem, kas iekļaujams valsts 
atbalsta programmās.

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Giommaria Uggias

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.

Or. it

Grozījums Nr. 20
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
84.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84a) Lai ņemtu vērā cukura nozares 
specifiku, Komisijai būtu jānodrošina 
Savienības cukura ražošanas uzņēmumu 
tiesību un pienākumu taisnīgs sadalījums, 
piemēram, nodrošinot visiem 
dalībniekiem taisnīgus nosacījumus 
attiecībā uz piekļuvi izejvielām.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Seán Kelly
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Regulas priekšlikums
84.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84a) Lai cukurbiešu audzētāji varētu 
pielāgoties tālejošajai reformai, kas 
2006. gadā tika īstenota cukura nozarē, 
un turpinātu tobrīd sāktos centienus 
veidot konkurētspēju, līdz 2019.–
2020. tirdzniecības gada beigām būtu 
jāpaplašina pašreizējās kvotu sistēmas 
pārskatītā redakcija, ja saskaņā ar 
plānoto kvotu sistēma netiks atcelta 
2015. gadā. Pārskatītajā sistēmā visām 
dalībvalstīm, kuras vēlas, būtu jāļauj 
izmantot cukura kvotas. Savienības 
atbalsts būtu jāparedz Savienības cukura 
ražošanas nozares paplašināšanai, un šis 
atbalsts būtu jāpiešķir, lai dalībvalstīs 
sāktu cukura ražošanu. Tomēr tā kā 
Eiropas cukura tirgū valda pastāvīga 
spriedze, ir vajadzīgs mehānisms, ar kura 
palīdzību vajadzības gadījumā, lai 
saglabātu šā tirgus strukturālo līdzsvaru, 
ārpuskvotas cukuru automātiski 
klasificētu kā kvotas cukuru.

Or. en

Pamatojums

Pēc pēdējā desmitgadē īstenotajām cukura reformām pašreizējā kvotu sistēma ir novecojusi
un neatbilst ES cukura tirgus vajadzībām. Šobrīd Eiropa šajā stratēģiski svarīgajā nozarē, 
kas ir vairāku pārtikas ražošanas nozaru pamatā, ir atkarīga no trešo valstu importa.

Grozījums Nr. 22
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
85. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(85) Ražotāju organizācijas un to 
apvienības varētu būt palīdzīgas 

(85) Ražotāju organizācijas un to 
apvienības varētu būt palīdzīgas 
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piedāvājuma koncentrēšanā un labākās 
prakses veicināšanā. Starpnozaru 
organizācijām var būt svarīga nozīme 
dialoga veicināšanā starp piegādes ķēdes 
dalībniekiem un labākās prakses un tirgus 
pārredzamības sekmēšanā. Tādēļ 
pašreizējie noteikumi par šādu organizāciju 
un to apvienību definēšanu un atzīšanu, 
kuri attiecas uz dažām nozarēm, būtu 
jāsaskaņo, jāracionalizē un jāpaplašina, lai 
atzīšana pēc pieprasījuma saskaņā ar ES 
tiesību aktos paredzētām normām būtu 
iespējama visās nozarēs.

piedāvājuma koncentrēšanā un labākās 
prakses veicināšanā. Atzīst, ka vairāk pūļu 
jāvelta ražotāju organizāciju stiprināšanai 
konkrētās dalībvalstīs. Starpnozaru 
organizācijām var būt svarīga nozīme 
dialoga veicināšanā starp piegādes ķēdes 
dalībniekiem un labākās prakses un tirgus 
pārredzamības sekmēšanā. Tādēļ 
pašreizējie noteikumi par šādu organizāciju 
un to apvienību definēšanu un atzīšanu, 
kuri attiecas uz dažām nozarēm, būtu 
jāsaskaņo, jāracionalizē un jāpaplašina, lai 
atzīšana pēc pieprasījuma saskaņā ar ES 
tiesību aktos paredzētām normām būtu 
iespējama visās nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
91.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(91a) Lai pārtikas piegādes ķēdē 
ražotājiem nodrošinātu taisnīgu 
ienākumu daļu, Savienības politikas 
jomās jāietver līgumattiecības starp
ražotājiem un pārstrādes uzņēmumiem un 
sadales posmu, paredzot visaptverošu 
pieeju visu ķēdes posmu līgumattiecībām, 
lai taisnīga sadale kļūtu par sasniedzamu
mērķi.

Or. pt

Grozījums Nr. 24
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
146. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(146) Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. [COM(2010) 799] daži nozaru 
pasākumi, tostarp piena kvotas, cukura
kvotas un cukura nozares pasākumi un 
ierobežojumi vīnogulāju stādīšanai, kā arī 
daži valsts atbalsti, beigsies samērā drīz 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pēc 
Regulas (ES) Nr. [COM(2010) 799] 
atcelšanas attiecīgos noteikumus būtu 
jāturpina piemērot līdz attiecīgo shēmu 
darbības beigām.

(146) Rūpīgi jāizvērtē dažu kvotu un 
ražošanas tiesību sistēmu atcelšana 
(cukura, piena kvotas un vīnogulāju 
stādīšanas tiesības), ņemot vērā katras 
attiecīgās nozares īpatnības un tās nozīmi 
Savienībā nozaru un teritoriālā ziņā.

Or. pt

Grozījums Nr. 25
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
149. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(149) Attiecībā uz līgumattiecībām piena 
un piena produktu nozarē šajā regulā 
noteiktos pasākumus pamato pašreizējie 
ekonomiskie apstākļi piena produktu tirgū 
un piegādes ķēdes struktūra. Tāpēc tie būtu 
jāpiemēro pietiekami ilgi (gan pirms, gan 
pēc piena kvotu atcelšanas), lai tie būtu 
pilnībā efektīvi. Tomēr, ņemot vērā šo 
pasākumu plašo mērogu, tiem tomēr 
vajadzētu būt pagaidu pasākumiem, kurus 
pārskata. Komisijai būtu jāsagatavo 
attiecīgi līdz 2014. gada 30. jūnijam un 
2018. gada 31. decembrim iesniedzami 
ziņojumi par piena tirgus attīstību, jo īpaši 
norādot iespējamos stimulus, lai 
lauksaimniekus rosinātu slēgt kopīgas 
ražošanas nolīgumus,

(149) Attiecībā uz līgumattiecībām piena 
un piena produktu nozarē šajā regulā 
noteiktos pasākumus pamato pašreizējie 
ekonomiskie apstākļi piena produktu tirgū 
un piegādes ķēdes struktūra. Tāpēc tie būtu 
jāpiemēro pietiekami ilgi, lai tie būtu 
pilnībā efektīvi. Tomēr, ņemot vērā šo 
pasākumu plašo mērogu, tiem tomēr 
vajadzētu būt pagaidu pasākumiem, kurus 
pārskata. Komisijai būtu jāsagatavo 
attiecīgi līdz 2014. gada 30. jūnijam un 
2018. gada 31. decembrim iesniedzami 
ziņojumi par piena tirgus attīstību, jo īpaši 
norādot iespējamos stimulus, lai 
lauksaimniekus rosinātu slēgt kopīgas 
ražošanas nolīgumus,

Or. pt
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Grozījums Nr. 26
Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šajā regulā “nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” ir skarbi laika apstākļi, 
piemēram, sals, krusa, ledus, lietus vai 
sausums, kas iznīcina visu produkciju vai 
vairāk nekā 30 % no vienas saimniecības 
konkrētu kultūraugu vidējās gada 
produkcijas. Minēto saimniecības vidējo 
gada produkciju aprēķina, ņemot vērā 
iepriekšējo trīs gadu periodu vai ņemot 
vērā trīs gadu vidējo produkciju, 
pamatojot to ar iepriekšējo piecu gadu 
periodu un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – b punkts – iia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) olīveļļas un galda olīvu nozarei;

Or. it

Grozījums Nr. 28
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, miežiem un 
kukurūzai;

a) parastajiem un cietajiem kviešiem, 
miežiem un kukurūzai;

Or. it

Grozījums Nr. 29
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, miežiem un 
kukurūzai no 1. novembra līdz 31. maijam;

a) parastajiem un cietajiem kviešiem, 
miežiem un kukurūzai no 1. novembra līdz 
31. maijam;

Or. it

Grozījums Nr. 30
Giommaria Uggias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Komisija ar īstenošanas aktiem var 
uzsākt miežu, kukurūzas un nelobīto rīsu 
(tostarp dažādu šķirņu vai veidu nelobīto 
rīsu) valsts intervenci, ja tas vajadzīgs 
attiecīgajā tirgus situācijā. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru;

b) Komisija ar īstenošanas aktiem var 
uzsākt cieto kviešu, miežu, kukurūzas un 
nelobīto rīsu (tostarp dažādu šķirņu vai 
veidu nelobīto rīsu) valsts intervenci, ja tas 
vajadzīgs attiecīgajā tirgus situācijā. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru;

Or. it
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Grozījums Nr. 31
Giommaria Uggias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) miežiem, kukurūzai, nelobītajiem 
rīsiem, liellopu un teļa gaļai.

b) cietajiem kviešiem, miežiem, kukurūzai, 
nelobītajiem rīsiem, liellopu un teļa gaļai.

Or. it

Grozījums Nr. 32
Seán Kelly

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. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
paplašinātu pašreizējo obligāto shēmu, 
kas paredz automātiski piešķirt atbalstu 
par piena produktu privātu uzglabāšanu, 
iekļaujot šajā shēma visus 16. pantā 
uzskaitītos lauksaimniecības produktus.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts
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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 vai ierobežojošu tirgus 
situāciju vai ekonomisko attīstību un 
situācijām, kas būtiski ietekmē ražošanu 
un tirdzniecību konkrētajā nozarē ES 
reģionos, vienā vai vairākās dalībvalstīs.

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
nolemt piešķirt atbalstu par 16. pantā 
minēto produktu privātu uzglabāšanu, 
ņemot vērā šā panta 1. punktā izklāstītos 
apstākļus. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 35
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktiem iepriekš 
vai konkursa kārtībā nosaka 16. pantā 
paredzēto atbalstu par privātu 
uzglabāšanu. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
ierobežot privātās uzglabāšanas atbalsta 
piešķiršanu vai noteikt atbalstu par 
privātu uzglabāšanu konkrētā dalībvalstī 
vai dalībvalsts reģionā, pamatojoties uz 
reģistrētajām vidējām tirgus cenām. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 37
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izstrādājot stratēģijas, dalībvalstis 
sagatavo sarakstu ar augļiem un dārzeņiem, 
pārstrādātiem augļiem un dārzeņiem un 
banānu nozares produktiem, par kuriem var 

3. Izstrādājot stratēģijas, dalībvalstis 
sagatavo sarakstu ar augļiem un dārzeņiem, 
pārstrādātiem augļiem un dārzeņiem un 
banānu nozares produktiem, par kuriem var 
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pretendēt uz atbalstu saskaņā ar to 
attiecīgajām programmām. Tomēr šajā 
sarakstā neiekļauj produktus, kas ir izslēgti 
ar pasākumiem, kurus Komisija pieņēmusi 
ar deleģētajiem aktiem atbilstīgi 22. panta 
2. punkta a) apakšpunktam. Dalībvalstis 
izvēlas produktus, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, kas var ietvert
sezonalitāti, produktu pieejamību vai vides 
apsvērumus. Šajā sakarībā dalībvalstis var 
dot priekšroku Savienības izcelsmes 
produktiem.

pretendēt uz atbalstu saskaņā ar to 
attiecīgajām programmām. Tomēr šajā 
sarakstā neiekļauj produktus, kas ir izslēgti 
ar pasākumiem, kurus Komisija pieņēmusi 
ar deleģētajiem aktiem atbilstīgi 22. panta 
2. punkta a) apakšpunktam. Dalībvalstis 
izvēlas produktus, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, kas ietver 
sezonalitāti un produktu pieejamību un var 
ietvert vides apsvērumus. Šajā sakarībā 
dalībvalstis var dot priekšroku Savienības 
izcelsmes produktiem, tomēr nodrošinot, 
lai vismaz 50 % būtu vietējā produkcija, 
kas ražota 180 km rādiusā no tās 
izplatīšanas punkta.

Or. it

Grozījums Nr. 38
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. pt

Grozījums Nr. 39
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt
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Grozījums Nr. 40
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Līguma 349. pantā minētajos tālākajos 
reģionos 75 %;

c) Līguma 349. pantā minētajos tālākajos 
reģionos 85 %;

Or. pt

Grozījums Nr. 41
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Egejas jūras nelielajās salās, kas 
definētas Regulas (EK) Nr. 1405/2006 
1. panta 2. punktā, 65 %.

d) Egejas jūras nelielajās salās, kas 
definētas Regulas (EK) Nr. 1405/2006 
1. panta 2. punktā, 75 %.

Or. pt

Grozījums Nr. 42
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
101.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.a pants
Kvotu piešķiršana

1. Cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa 
ražošanas pašreizējās kvotas valsts vai 
reģiona līmenī ir noteiktas IIIb pielikumā. 
Ja saskaņā ar plānoto kvotu sistēma 
netiek atcelta 2015. gadā, pašreizējās 
kvotu sistēmas pārskatītās redakcijas
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termiņš būtu jāpagarina līdz 2019.–
2020. tirdzniecības gada beigām. 
Pārskatītajā sistēmā visām dalībvalstīm, 
kuras vēlas, būtu jāļauj izmantot cukura 
kvotas. Savienības atbalsts jāparedz 
Savienības cukura ražošanas nozares 
paplašināšanai, un šis atbalsts jāpiešķir, 
lai dalībvalstīs sāktu cukura ražošanu.
2. Dalībvalstis piešķir kvotas katram 
cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa 
ražošanas uzņēmumam, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un ir 
apstiprināts saskaņā ar 101.i pantu.
3. Ja kvotu piešķir cukura ražošanas 
uzņēmumam, kuram ir vairākas ražotnes, 
dalībvalstis paredz pasākumus, ko tās 
uzskata par vajadzīgiem, lai pienācīgi 
aizsargātu cukurbiešu un cukurniedru 
audzētāju intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
II daļa – II sadaļa – II nodaļa – 1.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā ietekmes novērtējumus, kurus 
paredzēts veikt līdz 2012. gada 
31. decembrim, par piena kvotu režīma 
atcelšanu un stādīšanas tiesību atcelšanu 
vīnkopības nozarē, Komisija līdz 
2013. gada 30. jūnijam iesniedz 
priekšlikumu par to procedūru 
turpināšanu vai pārskatīšanu, kuru 
mērķis ir likvidēt piena kvotas un 
stādīšanas tiesības vīnkopības un 
cukurbiešu nozarē.

Or. pt
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Pamatojums

Vairāki pētījumi liecina, ka stādīšanas tiesību un kvotu atcelšana („Pētījums par vīnogulāju 
stādīšanas tiesību liberalizācijas sociāli ekonomiskajām un teritoriālajām sekām”, AREV un 
MOISA pētījums, 2012. gada marts) nozīmē ražošanas koncentrēšanu atsevišķos apgabalos, 
kas savukārt rada ekonomiskas, teritoriālas un vides sekas, kuras Komisija nav pietiekami 
izvērtējusi.

Grozījums Nr. 44
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) Pagaidu nodošana
1. Līdz katra divpadsmit mēnešu perioda 
beigām dalībvalstis par attiecīgo periodu 
atļauj to individuālo kvotu daļas pagaidu 
nodošanu, kuras ražotāji, kam uz kvotām 
ir tiesības, nav paredzējuši izmantot. 
Dalībvalstis var reglamentēt nodošanu 
atbilstīgi attiecīgajām ražotāju 
kategorijām vai piena ražošanas 
struktūrām, var tās ierobežot līdz pircēja 
līmenim vai konkrētam reģionam, atļaut 
pilnīgu nodošanu 105.h panta 3. punktā 
minētajos gadījumos un noteikt, kādā 
apjomā kvotas nodevējs var atkārtot 
nodošanu.
2. Dalībvalsts var nolemt neīstenot 
1. punktu, ņemot vērā vienu no šiem 
kritērijiem vai abus šos kritērijus:
a) vajadzība veicināt strukturālas 
izmaiņas un pielāgojumus;
b) īpaši svarīgas administratīvās 
vajadzības.

Or. pt

Grozījums Nr. 45
Luís Paulo Alves
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Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – ej apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ej) Apstiprinājums
Pircēja statusu iepriekš apstiprina 
dalībvalsts saskaņā ar kritērijiem, kas 
Komisijai jānosaka ar deleģētajiem 
aktiem atbilstīgi 160. pantam.
Atbilstības nosacījumus un prasības 
attiecībā uz ražotāju sniegto informāciju
par tiešo tirdzniecību nosaka Komisija ar 
deleģētajiem aktiem atbilstīgi 162. panta 
2. punktam.

Or. pt

Grozījums Nr. 46
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – ek apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ek) Papildu nodeva par tiešo tirdzniecību
1. Tiešās tirdzniecības gadījumā katra 
ražotāja iemaksu papildu nodevas 
maksājumā nosaka ar dalībvalsts lēmumu 
atbilstīgā teritoriālā vai valsts līmenī pēc 
tam, kad tiešajai tirdzniecībai atvēlētās 
valsts kvotas neizmantotā daļa ir pārdalīta 
vai nav pārdalīta.
2. Dalībvalstis nosaka to, kā aprēķināt 
ražotāja iemaksas daļu attiecīgajā papildu 
nodevā, kas jāmaksā par tā piena kopējo 
daudzumu, kas pārdots, nodots vai 
izmantots pārdoto vai nodoto piena 
produktu ražošanai, piemērojot kritērijus, 
kurus noteikusi Komisija ar deleģētajiem 
aktiem atbilstīgi 160. pantam.
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3. Lai sagatavotu galīgo pārskatu par 
papildu nodevu, netiek ņemti vērā ar 
tauku saturu saistītas korekcijas.
4. Komisija, pieņemot īstenošanas aktus
saskaņā ar 105.v pantu, nosaka, kā un 
kad attiecīgajai dalībvalsts iestādei 
maksājama papildu nodeva.

Or. pt

Grozījums Nr. 47
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – el apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

el) Pārmaksātās vai nesamaksātās 
summas
1. Ja piegādes vai tiešās tirdzniecības 
gadījumā tiek konstatēts, ka ir jāmaksā 
papildu nodeva un ka no ražotājiem 
iekasētā iemaksa ir lielāka nekā veicamais 
maksājums, dalībvalsts var:
a) daļēji vai pilnībā izmantot pārmaksāto 
summu, lai finansētu 105.k panta 
1.a punktā paredzētos pasākumus, un/vai
b) daļēji vai pilnīgo to atkārtoti sadalīt:
– ražotājiem, kas pieder pie prioritārām 
kategorijām, kuras noteikusi dalībvalsts, 
ņemot vērā objektīvus kritērijus un 
Komisijas noteiktā termiņā, vai
– ražotājiem, kurus ietekmējuši ārkārtas 
apstākļi, kas radušies, piemērojot valsts 
noteikumus, kuri nav saistīti ar šajā 
nodaļā noteikto piena un piena produktu 
kvotu sistēmu.
2. Ja noteikts, ka papildu nodeva nav 
jāmaksā, pircēju vai dalībvalsts iekasētais 
avanss jāatmaksā ne vēlāk kā līdz nākamā 
divpadsmit mēnešu perioda beigām.



PE496.469v01-00 26/50 AM\913428LV.doc

LV

3. Ja pircējs nepilda pienākumu un 
neiekasē ražotāju iemaksu papildu 
nodevas maksāšanai saskaņā ar 
105. panta q) apakšpunktu, dalībvalsts var 
iekasēt nesamaksāto summu tieši no 
ražotāja, neskarot sankcijas, ko tā var
piemērot pircējam, kurš nav pildījis 
saistības.
4. Ja ražotājs vai pircējs neievēro 
maksājuma termiņu, dalībvalstij par 
nokavēto maksājumu tiek maksāti 
procenti, kas jānosaka Komisijai saskaņā 
ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. pt

Grozījums Nr. 48
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – em apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

em) Deleģētās pilnvaras
Lai nodrošinātu to, ka piena kvotu 
sistēma sasniedz savu mērķi, jo īpaši 
individuālo kvotu efektīvu izmantošanu 
un nodevas pareizu aprēķināšanu, 
iekasēšanu un izmantošanu, Komisija ar 
deleģētajiem aktiem atbilstīgi 42. pantam 
var pieņemt noteikumus par:
a) kvotu pagaidu un galīgu pārveidošanu;
b) neizmantoto kvotu izmantošanu;
c) tauku satura korekcijas robežlielumu;
d) ražotāja pienākumu veikt piegādes
apstiprinātiem pircējiem;
e) kritērijiem, kurus dalībvalstis piemēro 
pircēju apstiprināšanai;
f) objektīviem kritērijiem pārmaksātās 
nodevas pārdalīšanai;



AM\913428LV.doc 27/50 PE496.469v01-00

LV

g) par “tiešās tirdzniecības” definīcijas 
grozījumiem, ņemot vērā 105.a panta 
f) apakšpunktā noteikto “piegādes” 
definīciju. 

Or. pt

Grozījums Nr. 49
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – en apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

en) Īstenošanas pilnvaras
Komisija ar īstenošanas aktiem, kurus 
pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru, var pieņemt 
noteikumus par:
a) pēc dalībvalsts paziņojuma — kvotu 
galīgo pārveidošanu un valsts kvotu sadali 
piegādēm un tiešajai tirdzniecībai;
b) individuālās kvotas tauku satura 
koeficienta un tauku satura korekcijas 
koeficienta noteikšanu;
c) piena ekvivalentu noteikšanu 
dalībvalstīs;
d) piemērojamo nodevas maksājuma 
procedūru un termiņu, kā arī nodevas 
pārdalīšanu, samazināšanu vai 
noteikšanu;
e) novēlota maksājuma gadījumā 
piemērojamo procentu likmi;
f) ražotāju informēšanu par jaunām 
definīcijām, individuālo kvotu paziņošanu 
un nodevas paziņošanu;
g) paziņošanu un informēšanu par 
prasībām un kārtību saistībā ar nozarei 
piemērojamo papildu nodevu;
h) piegādes un tiešās tirdzniecības 
paziņojumu paraugu izstrādi;
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i) obligātajiem paziņojumiem, obligāto 
uzskaiti un ražotāju informāciju 
pircējiem;
j) piegāžu un tiešās tirdzniecības kontroli.

Or. pt

Grozījums Nr. 50
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) Kvotu nodošana kopā ar zemi
1. Individuālās kvotas kopā ar 
saimniecību nodod ražotājiem, kas to 
pārņem gadījumā, ja saimniecību pārdod, 
iznomā, nodod faktiska vai paredzama 
mantojuma gadījumā vai ar jebkuriem 
citiem līdzekļiem, kuri rada līdzvērtīgas 
tiesiskās sekas ražotājiem, saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kas jānosaka 
dalībvalstīm, ņemot vērā piena produktu 
ražošanai izmantotos apgabalus vai citus 
objektīvus kritērijus un, attiecīgā 
gadījumā, pušu vienošanos. Kvotas daļu, 
kura attiecīgā gadījumā netiek nodota 
kopā ar saimniecību, pievieno valsts 
rezervei.
2. Ja kvotas ir nodotas vai ja tās nodod 
saskaņā ar 1. punktu, izmantojot lauku 
zemes nomu vai citus līdzekļus, kas rada 
līdzvērtīgas tiesiskās sekas, dalībvalstis, 
ņemot vērā objektīvus kritērijus un 
tiecoties nodrošināt to, lai kvotas 
attiecinātu vienīgi uz ražotājiem, var 
pieņemt lēmumu, ka kvota netiek nodota 
kopā ar saimniecību.
3. Ja zemi nodod valsts iestādēm un/vai 
izmantošanai sabiedrības interesēs vai ja 
nodošana notiek nelauksaimnieciskos 
nolūkos, dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
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veikti vajadzīgie pasākumi, lai aizsargātu 
pušu likumīgās intereses un jo īpaši lai 
ražotāji, atsakoties no minētās zemes, 
varētu turpināt piena ražošanu, ja viņi to 
vēlas.
4. Ja pušu starpā nav vienošanās, tad 
gadījumā, kad beidzas nomas termiņš un 
nav iespējams turpināt nomu saskaņā ar 
līdzīgiem noteikumiem, vai gadījumos, 
kas rada līdzvērtīgas tiesiskās sekas, 
attiecīgās individuālās kvotas saskaņā ar 
dalībvalstu pieņemtajiem noteikumiem, 
ņemot vērā pušu likumīgās intereses, 
pilnībā vai daļēji nodod tiem ražotājiem, 
kas kvotas pārņem.

Or. pt

Grozījums Nr. 51
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) Īpaši nodošanas pasākumi
1. Piena ražošanas sekmīgas 
pārstrukturēšanas vai vides uzlabošanas 
nolūkā dalībvalstis saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kurus tās 
paredz, ņemot vērā attiecīgo pušu 
likumīgās intereses, var:
a) vienā vai vairākos gada maksājumos 
piešķirt kompensāciju ražotājiem, kuri 
apņemas pilnīgi vai daļēji pārtraukt piena 
ražošanu, un tādā veidā atbrīvotās 
individuālās kvotas ieskaitīt valsts rezervē;
b) ņemot vērā objektīvus kritērijus, 
paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
ražotāji, veicot maksājumu, divpadsmit 
mēnešu perioda sākumā var panākt to, ka 
kompetentā iestāde vai struktūra, kuru 
izraudzījusies minētā iestāde, pārdala 
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individuālās kvotas, ko galīgi atdevuši citi 
ražotāji iepriekšējā divpadsmit mēnešu 
perioda beigās, saņemot kompensāciju 
vienā vai vairākos gada maksājumos, kas 
līdzvērtīgi iepriekšminētajam 
maksājumam;
c) centralizēt un pārraudzīt kvotu 
nodošanu bez zemes;
d) gadījumā, kad zeme nodota, lai 
uzlabotu vidi, nodrošināt attiecīgās 
individuālās kvotas piešķiršanu 
ražotājam, kas atsakās no zemes, bet vēlas 
turpināt piena ražošanu;
e) ņemot vērā objektīvus kritērijus, noteikt 
reģionus vai savākšanas apgabalus, kur 
atļauta galīga kvotu nodošana bez 
atbilstošās zemes nodošanas, lai uzlabotu 
piena ražošanas struktūru;
f) pēc ražotāja pieprasījuma 
kompetentajai iestādei vai struktūrai, ko 
izraudzījusies minētā iestāde, atļaut kvotu 
galīgo nodošanu bez atbilstīgās zemes 
nodošanas vai pretēji — lai uzlabotu 
piena ražošanas struktūru saimniecības 
līmenī vai lai būtu iespējama ražošanas 
paplašināšana.
2. Šā panta 1. punktu var īstenot valsts 
līmenī, atbilstīgā teritoriālā līmenī vai 
noteiktos savākšanas apgabalos.

Or. pt

Grozījums Nr. 52
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – ed apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ed) Kvotu saglabāšana
1. Šīs regulas 105.j un 105.k pantā 
minētās nodošanas gadījumā dalībvalstis, 
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ņemot vērā objektīvus kritērijus, daļu no 
individuālajām kvotām var saglabāt 
attiecīgajā valsts rezervē.
2. Ja kvotas ir nodotas vai ja tās nodod 
saskaņā ar 105.j un 105.k pantu kopā ar 
attiecīgo zemi vai bez tās, izmantojot 
lauku apvidus zemes nomu vai citus 
līdzekļus, kas rada līdzvērtīgas tiesiskās 
sekas, dalībvalstis, ņemot vērā objektīvus 
kritērijus un tiecoties nodrošināt kvotu 
attiecināšanu vienīgi uz ražotājiem, var 
lemt par to, vai nodotā kvota vai tās daļa 
nonāk atpakaļ valsts rezervē un saskaņā 
ar kādiem nosacījumiem tas notiek.

Or. pt

Grozījums Nr. 53
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – ee apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ee) Atbalsts kvotu iegūšanai
Neviena valsts iestāde finansiālu 
palīdzību, kas tieši saistīta ar kvotu 
iegūšanu, nevar piešķirt kvotu 
pārdošanai, nodošanai vai piešķiršanai 
saskaņā ar šo iedaļu.

Or. pt

Grozījums Nr. 54
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – ef apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ef) Papildu nodeva par kvotas 
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pārsniegšanu
1. Papildu nodevu maksā par pienu un 
citiem piena produktiem, kas pārdoti, 
pārsniedzot saskaņā ar 105. panta a) līdz 
m) apakšpunktu noteikto valsts kvotu. 
Papildu nodeva ir EUR 27,83 par 
100 kilogramiem piena.
2. Dalībvalstis atbild Savienībai par valsts 
kvotas pārsniegšanas dēļ radušos papildu 
nodevu, kas valsts līmenī noteikta 
atsevišķi piegādēm un tiešajai 
tirdzniecībai, un laikposmā no 16. oktobra 
līdz 30. novembrim pēc attiecīgā 
divpadsmit mēnešu perioda beigām 99 % 
no maksājamās summas iemaksā ELGF.
3. Ja 1. punktā paredzētā papildu nodeva 
nav samaksāta noteiktajā termiņā, pēc 
apspriešanās ar Lauksaimniecības fondu 
komiteju, Komisija no mēneša 
maksājumiem Regulas (EK) Nr. XXX 
(“Horizontālā regula”) XXX pantu 
nozīmē atskaita nesamaksātajai papildu 
nodevai līdzvērtīgi summu. Pirms lēmuma 
pieņemšanas Komisija brīdina attiecīgo 
dalībvalsti, kura savu nostāju dara 
zināmu vienas nedēļas laikā. Regulas 
(EK) Nr. XXX (“Horizontālā regula”) 
XXX pantu nepiemēro.
4. Komisija ar īstenošanas aktiem, kurus 
pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru, var pieņemt 
noteikumus par:

Or. pt

Grozījums Nr. 55
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – eg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eg) Ražotāju maksātās papildu nodevas
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Saskaņā ar 105.p un 105.s pantu papildu 
nodevu pilnībā sadala starp ražotājiem, 
kas bijuši saistīti ar katru no 105. panta 
2. punktā minētajiem valsts kvotas 
pārsniegšanas gadījumiem.
Neskarot 105.p pantu un 105.s panta 
2. punktu, ražotāji atbild dalībvalstij par 
savas saskaņā ar 105.e, 105.f un 
105.p pantu aprēķinātās iemaksas 
veikšanu aprēķinātai papildu nodevai 
tāpēc, ka viņi pārsnieguši savu pieejamo 
kvotu.

Or. pt

Grozījums Nr. 56
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – eh apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eh) Papildu nodeva par piegādi
1. Lai aprēķinātu papildu nodevas galīgo 
summu, katra ražotāja piegādātos 
daudzumus palielina vai samazina, lai 
atspoguļotu visas atšķirības starp faktisko 
tauku saturu un salīdzināmo tauku 
saturu, piemērojot faktorus, kurus nosaka 
Komisija, un ievērojot nosacījumus, kurus 
Komisija pieņem ar īstenošanas aktiem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru. 
2. Valsts mērogā papildu nodevu 
aprēķina, ņemot vērā to piegāžu summu, 
kas pielāgotas saskaņā ar pirmo daļu.
3. Katra ražotāja iemaksu papildu 
nodevas samaksai nosaka ar dalībvalsts 
lēmumu pēc tam, kad piegādēm piešķirtās 
valsts kvotas neizmantotā daļa ir pārdalīta 
vai nav pārdalīta proporcionāli katra 
ražotāja individuālajām kvotām vai 
saskaņā ar objektīviem kritērijiem, kas 
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dalībvalstīm jānosaka:
a) vai nu valsts līmenī, pamatojoties uz 
daudzumu, par kādu pārsniegta katra 
ražotāja kvota, vai
b) vispirms pircēja līmenī un pēc tam 
attiecīgā gadījumā valsts līmenī.

Or. pt

Grozījums Nr. 57
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – ei apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ei) Pircēju nozīme
1. Pircēji atbild par attiecīgo iemaksu 
iekasēšanu no ražotājiem atbilstīgi 
papildu nodevām, un tie pirms Komisijas 
noteiktā datuma un saskaņā ar kārtību, 
kas Komisijai jānosaka ar īstenošanas 
aktiem atbilstīgi 162. panta 2. punktam, 
samaksā dalībvalsts kompetentajai 
iestādei attiecīgo iemaksu summu, kas 
atskaitīta no piena cenas, kura samaksāta 
par robežlieluma pārsniegšanu 
atbildīgajiem ražotājiem vai, ja tas nav 
iespējams, savākta ar jebkuriem citiem 
atbilstošiem līdzekļiem.
2. Ja pircējs pilnībā vai daļēji aizstāj 
vienu vai vairākus citus pircējus, 
ražotājiem pieejamo individuālo kvotu 
ņem vērā kārtējā divpadsmit mēnešu 
perioda atlikušajā daļā pēc jau piegādāto 
daudzumu atskaitīšanas un ņemot vērā 
tauku saturu. Šo punktu piemēro arī tad, 
ja ražotājs pāriet no viena pircēja pie cita.
3. Ja atsauces periodā ražotāja piegādātie 
daudzumi pārsniedz minētā ražotāja 
pieejamo kvotu, attiecīgā dalībvalsts var 
nolemt, ka saskaņā ar dalībvalsts 
paredzētiem sīki izstrādātiem 
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noteikumiem pircējs kā attiecīgā ražotāja 
iemaksas avansu ietur daļu no tā piena 
cenas, ko ražotājs piegādājis, pārsniedzot 
kvotu. Dalībvalsts var veikt īpašus 
pasākumus, lai dotu iespēju pircējiem 
ieturēt minēto avansu, ja ražotāji piegādā 
pienu vairākiem pircējiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 58
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1. APAKŠIEDAĻA (JAUNA)
PRODUKTU PĀRBAUDES SISTĒMA

Or. pt

Grozījums Nr. 59
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

105.a pants
Šajā iedaļā:

a) “piens” ir produkts, kas iegūts, slaucot 
vienu vai vairākas govis;
b) “citi piena produkti” ir jebkurš piena 
produkts, izņemot pienu, proti, vājpiens, 
krējums, sviests, jogurts un siers; attiecīgā 
gadījumā šos produktus var izteikt “piena 
ekvivalentos”, piemērojot koeficientus, 
kuri ar īstenošanas aktiem jānosaka 
Komisijai;
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c) “ražotājs” ir lauksaimnieks, kura 
saimniecība ir dalībvalsts ģeogrāfiskajā 
teritorijā un kurš ražo un pārdod pienu 
vai gatavojas to darīt tuvākajā nākotnē;
d) “saimniecība” ir saimniecība atbilstīgi 
definīcijai Regulas (EK) Nr. XXX par 
tiešajiem maksājumiem 4. pantā;
e) “pircējs” ir uzņēmumi vai grupas, kas 
iepērk pienu no ražotājiem:
– lai to savāktu, iesaiņotu, uzglabātu, 
atdzesētu vai pārstrādātu, tostarp, pildot 
līguma nosacījumus,
– lai to pārdotu vienam vai vairākiem 
uzņēmumiem, kas apstrādā vai pārstrādā 
pienu vai piena produktus.
Tomēr par pircēju uzskata jebkuru pircēju 
grupu vienā ģeogrāfiskajā apgabalā, kura 
veic administratīvas un uzskaites darbības 
papildu nodevas maksājumu veikšanai 
savu biedru vārdā. Šajā kontekstā 
Grieķija ir vienots ģeogrāfisks apgabals, 
un tā oficiālu iestādi var uzskatīt par 
pircēju grupu;
f) “piegāde” ir piena piegāde pircējam, ko 
veic ražotājs, neiekļaujot citus piena 
produktus, neatkarīgi no tā, vai 
transportēšanu veic ražotājs, pircējs, 
minēto produktu pārstrādes vai apstrādes 
uzņēmums vai trešā persona;
g) “tiešā tirdzniecība” ir piena pārdošana 
vai nodošana tieši patērētājam, kā arī citu 
piena produktu pārdošana vai nodošana, 
ja to veic ražotājs. Komisija saskaņā ar 
160. punktā minēto procedūru un 
ievērojot termina “piegāde” definīciju šā 
panta f) apakšpunktā, var koriģēt termina 
“tiešā tirdzniecība” definīciju, lai jo īpaši 
nodrošinātu to, ka nekāds piena vai citu 
tirgoto piena produktu daudzums netiek 
izslēgts no nodevas maksāšanas kārtības;
h) “realizācija” ir piena piegāde vai piena 
vai citu piena produktu tiešā tirdzniecība;
i) “individuālā kvota” ir ražotāja kvota 
jebkura divpadsmit mēnešu perioda 
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1. aprīlī;
j) “valsts kvota” ir 105.b pantā minētā 
kvota, kas ir noteikta katrai dalībvalstij;
k) “pieejamā kvota” ir kvota, kas 
pieejama ražotājiem tā divpadsmit mēnešu 
perioda 31. martā, par kuru aprēķināta 
papildu nodeva, ņemot vērā visu 
attiecīgajā divpadsmit mēnešu periodā 
veikto nodošanu, pārdošanu, 
pārveidošanu un pagaidu pārdali, kā 
noteikts šajā regulā.

Or. pt

Grozījums Nr. 60
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

105.b pants
Valstu piena kvotas

1. Valsts kvotas, kas paredzētas to piena 
un citu piena produktu ražošanai, kurus 
tirgo septiņus secīgus mēnešus divpadsmit 
mēnešu periodā, kas sākas 2015. gada 
1. aprīlī (turpmāk “divpadsmit mēnešu 
periods”), ir noteiktas VIb pielikumā 
(jauns).
2. Šā panta 1. punktā minētās kvotas 
sadala starp ražotājiem saskaņā ar 
105.c pantu, nošķirot piegādes un tiešo 
tirdzniecību. Jebkuru valsts kvotu 
pārsniegšanas līmeni katra dalībvalsts 
nosaka saskaņā ar šo iedaļu un nošķirot 
piegādes un tiešo tirdzniecību.
3. Valsts kvotas, kas minētas 
VIb pielikumā (jauns), nosaka, neskarot 
iespējamu pārskatīšanu, ņemot vērā 
vispārējo tirgus situāciju un īpašus 
apstākļus konkrētās dalībvalstīs.
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4. Attiecībā uz Bulgāriju, Čehiju, 
Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, 
Ungāriju, Maltu, Poliju, Rumāniju, 
Slovēniju un Slovākiju valsts kvotas ietver 
visu pienu vai piena ekvivalentu, kas 
piegādāts pircējiem vai tieši pārdots 
patēriņam, neatkarīgi no tā, vai tas ražots 
vai tirgots atbilstīgi pārejas posma 
pasākumiem, ko piemēro šīm valstīm.
5. Komisija, ievērojot 162. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru, ar 
īstenošanas aktiem pieņem visus 
vajadzīgos noteikumus, kas saistīti ar šā 
panta vienādu īstenošanu dalībvalstīs.

Or. pt

Grozījums Nr. 61
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

105.c pants
Individuālās piena kvotas

1. Ražotāju individuālā kvota vai kvotas 
2015. gada 1. aprīlī ir vienādas ar viņu 
individuālajām kvotām 2015. gada 
31. martā, neskarot kvotu nodošanu, 
pārdošanu un pārveidošanu, kas stājas 
spēkā 2015. gada 1. aprīlī.
2. Ražotājiem var būt viena vai divas 
individuālas kvotas: viena — piegādei, bet 
otra — tiešajai tirdzniecībai. Tikai 
dalībvalsts kompetentā iestāde pēc 
ražotāja pamatota pieprasījuma var 
pārvietot ražotāja daudzumus no vienas 
kvotas uz citu.
3. Ja ražotājam ir divas kvotas, viņa 
ieguldījumu katrā papildu nodevā 
aprēķina katrai kvotai atsevišķi.



AM\913428LV.doc 39/50 PE496.469v01-00

LV

4. Daļu no Somijas valsts kvotas, kas 
piešķirta 105.b pantā minētajām 
piegādēm, Komisija ar īstenošanas aktiem 
var palielināt līdz 200 000 tonnām, lai 
piešķirtu kompensāciju Finnish SLOM 
ražotājiem. Šī rezerve jāpiešķir saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem un jāizmanto 
vienīgi ražotājiem, kuru tiesības atsākt 
ražošanu ir ietekmējusi pievienošanās.
5. Individuālās kvotas vajadzības 
gadījumā maina katram attiecīgajam 
divpadsmit mēnešu periodam, lai katras 
dalībvalsts individuālo kvotu summa 
piegādei un tiešajai tirdzniecībai 
nepārsniegtu atbilstošo valsts kvotas daļu, 
kas pielāgota saskaņā ar 105. pantu, 
ņemot vērā visus samazinājumus valsts 
rezervju piešķiršanai, kā paredzēts 
105. pantā.

Or. pt

Grozījums Nr. 62
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

105.d pants 
Kvotu piešķiršana no valsts rezervēm

Dalībvalstis pieņem noteikumus, kas ļauj 
piešķirt ražotājiem visu kvotu vai tās daļu 
no 105.g pantā minētajām valsts 
rezervēm, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kurus paziņo Komisijai.

Or. pt

Grozījums Nr. 63
Luís Paulo Alves
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Regulas priekšlikums
105.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

105.e pants
Kvotu pārvaldība

1. Komisija ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 162. panta 2. punktam katrai 
dalībvalstij un katram periodam pirms tā 
beigām pielāgo sadalījumu starp valsts 
kvotu “piegādēm” un “tiešajai 
tirdzniecībai”, ņemot vērā ražotāju 
pieprasīto pārvietošanu starp 
individuālajām kvotām piegādēm un 
tiešajai pārdošanai.
2. Dalībvalstis katru gadu līdz dienai, kas 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem, 
un saskaņā ar noteikumiem, kas 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 162. panta 2. punktam, nosūta 
Komisijai informāciju, kas vajadzīga, lai:
a) veiktu šā panta 1. punktā minēto 
pielāgošanu;
b) aprēķinātu papildu nodevu, kas 
jāmaksā dalībvalstij.

Or. pt

Grozījums Nr. 64
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

105.f pants
Tauku saturs

1. Katram ražotājam piešķir salīdzināmo 
tauku saturu, kas jāpiemēro 
individuālajai kvotai, kas ražotājam 
piešķirta piegādēm.
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2. Kvotām, kas ražotājiem 2015. gada 
31. martā piešķirtas saskaņā ar 
105.c pantu, 1. punktā minētais 
salīdzināmais tauku saturs ir vienāds ar 
tajā dienā attiecīgajai kvotai piemērojamo 
salīdzināmo tauku saturu.
3. Salīdzināmo tauku saturu maina 
105.c panta 2. punktā minētās 
pārvietošanas laikā un tad, ja kvotas tiek 
iegūtas, nodotas vai nodotas uz laiku 
saskaņā ar noteikumiem, kas Komisijai 
jānosaka ar īstenošanas aktiem atbilstīgi 
162. panta 2. punktam.
4. Jauniem ražotājiem, kuriem ir 
individuāla piegādes kvota, kas pilnībā 
piešķirta no valsts rezervēm, tauku saturu 
nosaka saskaņā ar noteikumiem, kas 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 162.b pantam.
5. Šā panta 1. punktā minēto individuālo 
salīdzināmo tauku saturu attiecīgā 
gadījumā koriģē, šai regulai stājoties 
spēkā, un pēc tam vajadzības gadījumā 
katra divpadsmit mēnešu perioda sākumā, 
lai katrai dalībvalstij vidējais svērtais 
individuālais reprezentatīvais tauku saturs 
jaunajā VIa pielikumā noteikto 
salīdzināmo tauku saturu nepārsniegtu 
vairāk kā par 0,1 gramu uz kilogramu.

Or. pt

Grozījums Nr. 65
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

105.g pants
Valsts rezerve

1. Katra dalībvalsts nosaka valsts rezervi 
kā daļu no jaunajā VIb pielikumā 
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noteiktajām valsts kvotām, jo īpaši lai 
veiktu 105.d pantā paredzēto kvotu 
piešķiršanu. Valsts rezervi papildina, pēc 
vajadzības izņemot noteiktus daudzumus 
atbilstīgi 105.h pantam, ieturot daļu 
nodoto kvotu atbilstīgi 105.l pantam vai 
veicot visu individuālo kvotu vispārēju 
samazinājumu. Attiecīgajām kvotām 
saglabājas to sākotnējais mērķis, t. i., 
piegādei vai tiešajai tirdzniecībai.
2. Dalībvalstij piešķirtās papildu kvotas 
automātiski iekļauj valsts rezervē un 
sadala piegādei un tiešajai tirdzniecībai 
saskaņā ar paredzamajām vajadzībām.
3. Valsts rezervē iekļautajām kvotām nav 
salīdzināmā tauku satura.

Or. pt

Grozījums Nr. 66
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
105.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

105.h pants
Neaktivitātes gadījumi

1. Ja fiziska vai juridiska persona, kurai 
piešķirtas individuālās kvotas, divpadsmit 
mēnešu periodā vairs neatbilst 105.a 
panta c) apakšpunktā minētajiem 
nosacījumiem, atbilstīgie daudzumi pāriet 
valsts rezervē ne vēlāk kā nākamā 
kalendārā gada 1. aprīlī, izņemot 
gadījumus, kad šī persona pirms minētās 
dienas atkal kļūst par ražotāju 
105.b panta 1. punkta c) apakšpunkta 
nozīmē. Ja attiecīgā persona atkal kļūst 
par ražotāju ne vēlāk kā otrā divpadsmit 
mēnešu perioda beigās pēc kvotu 
atsaukšanas, visu atsaukto individuālo 
kvotu vai tās daļu atdod šai personai ne 
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vēlāk kā 1. aprīlī pēc pieprasījuma 
iesniegšanas dienas.
2. Ja ražotāji vismaz viena divpadsmit 
mēnešu perioda laikā nerealizē 
daudzumu, kas līdzvērtīgs vismaz 85 % no 
to individuālās kvotas, dalībvalstis var 
lemt par to, vai visa neizmantotā kvota vai 
tās daļa pāriet atpakaļ valsts rezervē un 
saskaņā ar kādiem nosacījumiem tas 
notiek. Dalībvalstis var noteikt, saskaņā 
ar kādiem nosacījumiem kvotu atdod 
attiecīgajam ražotājam, ja viņš atsāk 
realizāciju.
3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro 
nepārvaramas varas gadījumos un 
pienācīgi pamatotos gadījumos, kuri uz 
laiku ietekmē attiecīgo ražotāju ražošanas 
jaudu un kurus par tādiem atzīst 
kompetentā iestāde.

Or. pt

Grozījums Nr. 67
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
108. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) palīdzēt labāk koordinēt produktu 
laišanu tirgū, jo īpaši izmantojot pētījumus 
un tirgus izpēti,

ii) palīdzēt labāk koordinēt produktu 
laišanu tirgū, jo īpaši izmantojot pētījumus 
un tirgus izpēti, tostarp izmaksu rādītājus 
un tirgus tendences,

Or. pt

Grozījums Nr. 68
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
108. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – xi punkts



PE496.469v01-00 44/50 AM\913428LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xi) īstenot noieta veicināšanas pasākumus, 
jo īpaši trešās valstīs.

xi) īstenot noieta veicināšanas pasākumus.

Or. pt

Grozījums Nr. 69
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
112. pants – 1. daļa – ievaddaļa

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:

Or. pt

Grozījums Nr. 70
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a ES produktiem piemērojamie 
tirdzniecības noteikumi, tostarp tie, kas 
pieņemti veterinārijas, fitosanitārijas un 
pārtikas produktu nozarēs, lai 
nodrošinātu produktu atbilstību higiēnas 
un sanitārajām prasībām un aizsargātu 
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cilvēku veselību, augu veselību, dzīvnieku 
veselību un labturību, kā arī vides 
aizsardzības standarti ir piemērojami arī 
importētajiem produktiem. Importa 
licences neizsniedz Eiropas Savienības 
importētajiem produktiem, kuri neatbilst 
minētajiem nosacījumiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 71
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
131. pants – 3. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizsardzības pasākumi īpaši jāparedz tad, 
ja no trešām valstīm importēto 
lauksaimniecības produktu gadījumā nav 
garantēts pārtikas nekaitīgums un 
izsekojamība un nav ievēroti visi iekšējam 
tirgum noteiktie sanitārie, vides 
aizsardzības un dzīvnieku labturības 
nosacījumi, kad radušies krīzes apstākļi 
tirgos vai konstatēti trūkumi attiecībā uz 
importa licencēs paredzētajiem 
nosacījumiem par cenām, daudzumu vai 
termiņiem. Minētā lauksaimniecības
produktu importa nosacījumu kontrole 
īstenojama, izmantojot integrētu ES 
importa uzraudzības sistēmu reāllaikā.

Or. pt

Grozījums Nr. 72
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
144. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši Līguma 101. panta 1. punktu 
nepiemēro lauksaimnieku, lauksaimnieku 
apvienību vai šādu apvienību asociāciju, 
vai saskaņā ar šīs regulas 106. pantu atzītu 
ražotāju organizāciju, vai saskaņā ar šīs 
regulas 107. pantu atzītu ražotāju 
organizāciju apvienību nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras attiecas uz lauksaimniecības 
produktu ražošanu vai tirdzniecību, vai 
kopīgu iekārtu izmantošanu 
lauksaimniecības produktu uzglabāšanai, 
apstrādei vai pārstrādei un saskaņā ar 
kurām nav pienākuma iekasēt vienādas 
cenas, ja vien tādā veidā netiek izslēgta 
konkurence vai apdraudēta Līguma 
39. panta mērķu sasniegšana.

Jo īpaši Līguma 101. panta 1. punktu 
nepiemēro:

a) lauksaimnieku, lauksaimnieku apvienību 
vai šādu apvienību asociāciju, vai saskaņā 
ar šīs regulas 106. pantu atzītu ražotāju 
organizāciju, vai saskaņā ar šīs regulas 
107. pantu atzītu ražotāju organizāciju 
apvienību nolīgumiem, lēmumiem un 
saskaņotajām darbībām, kuras attiecas uz 
lauksaimniecības produktu ražošanu vai 
tirdzniecību, vai kopīgu iekārtu 
izmantošanu lauksaimniecības produktu 
uzglabāšanai, apstrādei vai pārstrādei un 
saskaņā ar kurām nav pienākuma iekasēt 
vienādas cenas, ja vien tādā veidā netiek 
izslēgta konkurence vai apdraudēta Līguma 
39. panta mērķu sasniegšana;

b) nolīgumiem, lēmumiem un 
saskaņotajām darbībām, ko veic saskaņā 
ar noteikumiem šīs regulas II daļas 
II sadaļas trešajā un ceturtajā iedaļā;
c) nolīgumiem, lēmumiem un 
saskaņotajām darbībām, ko veic nolūkā 
noteikt atsauces rādītājus, lai 
nodrošinātu, ka ražotāji var segt savas 
izmaksas.

Or. pt
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Grozījums Nr. 73
Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā lauksaimniecības nozarē ir 
jānodrošina Savienības konkurences 
noteikumu saskaņota īstenošana, 
Komisija izstrādā īpašas pamatnostādnes, 
kuru mērķis ir valstu kompetentajām 
iestādēm atvieglināt Līguma 101.–
106. panta par nolīgumiem, lēmumiem un 
darbībām, kas saistītas ar 
lauksaimniecības produktu ražošanu vai 
tirgošanu, īstenošanas procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai 
jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai 
ražotāju peļņas būtiska samazināšanās, 
vai jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
155. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr liellopu un teļa gaļas, piena un 
piena produktu, cūkgaļas un aitas un kazas 
gaļas nozarē Savienība piešķir daļēju 
finansējumu 60 % apmērā no šādiem 
izdevumiem, ja apkaro mutes un nagu 
sērgu.

Tomēr liellopu un teļa gaļas, piena un 
piena produktu, cūkgaļas un aitas un kazas 
gaļas nozarē Savienība piešķir daļēju 
finansējumu 60 % apmērā no šādiem 
izdevumiem, ja apkaro mutes un nagu 
sērgu un izskauž slimības, kas noteiktas
katras dalībvalsts apstiprinātā 
programmā.

Or. pt

Grozījums Nr. 76
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
156.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

156.a pants
Pasākumi, ar kuriem novērš ievērojamu 

līdzsvara trūkumu piena un piena 
produktu tirgū

1. Ja piena un piena produktu tirgū ir 
ievērojams līdzsvara trūkums, Komisija 
var nolemt piešķirt pabalstu piena 
ražotājiem, kuri brīvprātīgi samazina savu 
ražošanas apjomu vismaz par 5 %, 
salīdzinot ar tādu pašu posmu iepriekšējā 
gadā, uz laika periodu, kas ilgst vismaz 
trīs mēnešus un ir atjaunojams.
2. Kamēr nav atceltas piena kvotas, ko 
plānots darīt pēc 2015. gada, par 
ražošanas apjoma samazināšanu vai 
produktu izņemšanu no tirgus ir 
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uzskatāmi šādi pasākumi, kas veikti, 
ievērojot saskaņā ar 4. punktu izvirzītos 
Komisijas nosacījumus:
a) piena bezmaksas piegāde labdarības 
organizācijām;
b) piena kvotu nodošana no vienas 
dalībvalsts otrai dalībvalstij saskaņā ar 
divpusējiem nolīgumiem;
c) piena un piena produktu tiešs eksports 
uz trešām valstīm.
3. Savienības atbalsts ir jāpiešķir, lai 
pabeigtu ietekmes novērtējumu attiecībā 
uz to, vai būtu lietderīgi ļaut dalībvalstīm 
ārpuskvotas pienu uzskaitīt kā pirmo 
nākamajā tirdzniecības gadā saražotā 
piena daudzumu.
4. Ja šā panta 1. punkta pirmajā daļā 
minētā perioda laikā piena un piena 
produktu tirgū tiek veikti II daļas I sadaļā 
minētie intervences pasākumi, priekšroka 
dodama to uzņēmumu produktiem, kuri 
iepriekšminētā punkta attiecīgajā daļā 
noteiktajā kārtībā šo sistēmu ir ieviesuši.
5. Ņemot vērā to, ka jānodrošina šīs 
programmas darbības efektivitāte un 
atbilstība, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, 
kuros nosaka:
a) šā panta 1. punktā minētā pabalsta un 
nodevas summu;
b) atbalsta piešķiršanas kritērijus;
c) īpašus nosacījumus šā mehānisma 
piemērošanai;
d) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
2. punktā minēto piena daudzumu, kas 
bez maksas piegādāts labdarības 
organizācijām, var atrēķināt no ražošanas 
apjoma.

Or. en
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Pamatojums

Nedrīkst pieļaut, ka nodevas tiek uzliktas produktīviem lauksaimniekiem, kuri gatavojas tirgus 
liberalizācijai.


