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ĪSS PAMATOJUMS

ES attālāko reģionu ekonomisko un sociālo attīstību nosaka attālums no centra, izolētība, 
nelielā teritorija, nelabvēlīgs klimats un ģeogrāfiskais stāvoklis, kā arī ekonomiskā atkarība 
no preču un pakalpojumu ierobežotās izvēles.

Referents uzskata, ka šo pastāvīgo šķēršļu dēļ jāsniedz arī pastāvīgs atbalsts, lai nodrošinātu 
labāku sociālo kohēziju un ilgtspējīgāku ekonomiku un vidi.

Lisabonas līguma 349. pantā ir ietverta iespēja paredzēt attālākajiem reģioniem īpašus 
pasākumus, kurus jāturpina īstenot, realizējot konkrētajai situācijai pielāgotas iniciatīvas, kas 
atbilst reģionu īpašajām vajadzībām lauksaimniecības nozarē.

Pēc 2013. gada finanšu shēmas pamatā jābūt solidaritātes principiem, par mērķi izvirzot 
sociālo un teritoriālo kohēziju. Attālāko reģionu atbalsta pasākumi, kas ietver piegādes 
režīmu, nav jāuztver kā negodīgas priekšrocības, jo šie reģioni galvenokārt izmanto vietējās 
preces un pakalpojumus, kas diezin vai var izkropļot konkurenci.

Ņemot vērā lauksaimniecības un pārtikas nozares attīstību attālākajos reģionos un Regulas 
(EK) Nr. 247/2006 piemērošanā gūto zinātību, ir jāpielāgo arī citas regulas, kas tieši saistītas 
ar minēto regulu. Komisijas Regula (EK) Nr. 793/2006, ar ko paredz atsevišķus Regulas (EK) 
Nr. 247/2006 piemērošanas noteikumus, ir jāpārskata, piemēram, attiecībā uz eksporta 
maksimālajiem daudzumiem un to produktu nosūtīšanu, kas attālākajos reģionos ražoti no 
produktiem, uz kuriem attiecas īpašs piegādes režīms saistībā ar reģionālo tirdzniecību un 
tradicionālajiem sūtījumiem. 

Turklāt Komisijas Regulā Nr. 793/2006 ir ietverti citi tehniski dati, piemēram, atbalsta 
maksājuma termiņš, kuru arī varētu grozīt, jo ir ierosināts pārstrādāt Direktīvu par maksājumu 
kavējumu novēršanu komercdarījumos (komercdarījumi — maksājumu kavējumu novēršana 
(Direktīvas 2000/35/EK atcelšana), COD/2009/0054, pārstrādāta redakcija).

Referents būtībā atbalsta pašreizējo priekšlikumu, jo īpaši attiecībā uz turpmāk minētajiem 
aspektiem.

Regulas Nr. 247/2006 5. panta pielāgojums, kurā minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 jaunie 
noteikumi un paredzēts, ka Azoru salas prognozējamo piegāžu bilancē drīkst iekļaut niedru 
jēlcukuru.

Termiņa pagarināšana atkāpei no 2. panta līdz 2013. gada 31. decembrim, paredzot, ka 
Kanāriju salas var turpināt saņemt atsevišķu piena pārstrādes produktu piegādes, kas ir vietējā 
patēriņa un rūpniecības pamatprodukti.

Regulas 12. panta f) apakšpunktā minēto atsauču uz noteikumiem par kontroli un sankcijām 
svītrošana, ņemot vērā Kopienas atbalsta programmu īstenošanā gūto pieredzi. Referents vērš 
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uzmanību uz to, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 27. pantu dalībvalstis par šādiem 
pasākumiem paziņo Komisijai.

Jau Madeirai piemērotās atkāpes attiecināšana uz Francijas aizjūras departamentu Reinjonu, 
atļaujot atbilstīgi vietējā patēriņa vajadzībām ražot sevišķi augstā temperatūrā (UHT) 
apstrādātu pienu, kas iegūts no Kopienas izcelsmes piena pulvera.

Tomēr referents vēlas ierosināt turpmāk izklāstītos grozījumus, kas skar būtiskus jautājumus, 
kuru risināšana var uzlabot attālāko reģionu attīstību.

Pašreizējā Komisijas priekšlikuma 5. apsvērumā jāmin datuma „2013. gada 31. decembris” 
svītrošana no Padomes Regulas (EK) Nr. 247/2006 18. panta 2. punkta, lai novērstu 
nevienlīdzīgo attieksmi pret Azoru salām un Madeiru, no vienas puses, un pārējo Kopienu, no 
otras puses.

Pašreizējā priekšlikumā jāiekļauj papildu 7.a apsvērums par šīs regulas piemērošanu ar 
atpakaļejošu datumu.

Turklāt ir jāpastiprina subsidiaritātes princips, ļaujot attālākajiem reģioniem izveidot 
lauksaimniecības produktu sarakstu, uz kuriem attiecas īpašs piegādes režīms. Šajā ziņā 
referents ierosina grozīt Padomes Regulas (EK) Nr. 247/2006 2. panta 1. punktu.

Jāpalielina centieni, lai panāktu piegādes režīma elastīgāku pārvaldību nolūkā strauji un 
efektīvi pielāgoties reģionu īpatnībām un vietējā tirgus izaugsmei. Tādēļ Padomes Regulas 
(EK) Nr. 247/2006 4. apsvērumā un 2. panta 2. punktā jāmin vajadzība regulāri atjaunināt 
pārstrādes produktu maksimālos daudzumus, ko katru gadu var eksportēt vai nosūtīt no 
attālākajiem reģioniem saistībā ar reģionālo tirdzniecību un tradicionālajiem sūtījumiem. 

Attiecīgi jāgroza minētās regulas 4. panta 2. punkts, lai šo ikgadējo maksimālo daudzumu 
aprēķināšanas formulā ietvertu iepriekšējos trijos gados eksportētā vai nosūtītā daudzuma 
vidējo rādītāju. Šāda grozījuma mērķis ir arī labāk pielāgoties faktiskajai tirgus situācijai. 
Pašreiz spēkā esošie maksimālie daudzumi apgrūtina vietējo ražošanu un nodarbinātību, jo 
pārmērīgu pārvadāšanas izdevumu dēļ uzņēmumi neiegūst no apjomradītiem ietaupījumiem.

Pašreizējā Komisijas priekšlikuma 18. panta 2. punktā jāmin, ka audzēšanai kultūrā aizliegto 
ražojošo hibrīdšķirņu vīnogulāju pakāpeniskai likvidēšanai Portugālē iespējams saņemt 
Kopienas atbalstu, kā to paredz Regula (EK) Nr. 1234/2007.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

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 minētais 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.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Šīs regulas noteikumu piemērošanai 
ar atpakaļejošu spēku jānodrošina īpašu 
lauksaimniecības pasākumu 
nepārtrauktība Eiropas Savienības 
attālākajos reģionos un arī jāatbilst 
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attiecīgo uzņēmēju pamatotām cerībām.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Regulas 4. apsvērumu aizstāj ar šādu:
„(4) Tā kā daudzumi, uz ko attiecas 
īpašais piegādes režīms, ir tikai 
daudzumi, kas atbilst attālāko reģionu 
piegādes vajadzībām, šis režīms 
netraucē iekšējā tirgus pareizai 
darbībai. Tāpat īpašā piegādes režīma 
saimnieciskajām priekšrocībām nebūtu 
jārada novirzes attiecīgo produktu 
tirdzniecībā. Tādēļ būtu jāaizliedz 
nepārstrādāto produktu nosūtīšana vai 
eksports no attālākajiem reģioniem. 
Tomēr būtu jāatļauj šo produktu 
nosūtīšana vai eksports, ja īpašā 
piegādes režīma radītās priekšrocības 
atmaksā vai, attiecībā uz pārstrādātiem 
produktiem, lai atļautu reģionālu 
tirdzniecību vai divu attālāko Portugāles 
reģionu savstarpēju tirdzniecību. Būtu 
jāņem vērā arī tradicionālas 
tirdzniecības plūsmas starp visiem 
attālākajiem reģioniem un trešām 
valstīm un attiecīgi šiem reģioniem 
jāatļauj pārstrādātu produktu eksports, 
kas atbilst tradicionālajam eksportam. 
Šis ierobežojums arī nebūtu jāattiecina 
uz pārstrādātu produktu tradicionālu 
nosūtīšanu uz pārējo Kopienas teritoriju. 
Skaidrības labad un nolūkā labāk 
pielāgoties tirgus izaugsmei atsauces 
laikposms tradicionālā eksporta vai
sūtījumu maksimālo daudzumu 
noteikšanai būtu jāaprēķina saskaņā ar 
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4. panta 2. punktu.”

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir padarīt skaidrāku pašreizējo regulējumu par nosacījumiem, ar kuriem 
saskaņā un atbilstīgi īpašam piegādes režīmam var eksportēt vai nosūtīt neapstrādātus un 
apstrādātus produktus. Turklāt ar šo grozījumu noteikumus pielāgo faktiskajai tirgus 
situācijai, minot vajadzību regulāri atjaunināt tradicionālā eksporta un sūtījumu maksimālos 
daudzumus, kā paredzēts 4. panta 2. punkta grozījumā Nr. 5.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:
„2. pants

Prognozējamo piegāžu bilance
1. Ar šo ievieš īpašu piegādes režīmu 
lauksaimniecības produktiem, kas 
ietverti Līguma I pielikumā un kurus 
konkrētais attālākais reģions uzskaitījis 
2. punktā minētajā prognozējamo piegāžu 
bilancē, un kuriem attālākajos reģionos 
ir būtiska nozīme attiecībā uz lietošanu 
uzturā, pārstrādi un kā 
lauksaimnieciskās ražošanas resursiem.
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 
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tradicionālu tirdzniecību un kuru 
daudzumus regulāri atjaunina, lai 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu ņemtu vērā 
tirgus izaugsmi.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu tie produkti, uz kuriem attiecas īpašs piegādes režīms, 
jānosaka konkrētajam attālākajam reģionam, lai ņemtu vērā vietējās vajadzības un tirgus 
izaugsmi. Regulāri jāatjaunina to pārstrādes produktu maksimālie daudzumi, kurus ik gadu 
var eksportēt vai nosūtīt no attālākajiem reģioniem saistībā ar reģionālo tirdzniecību un 
tradicionālajiem sūtījumiem, kā minēts 4. panta 2. punkta grozījumā Nr. 5. 

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b Regulas 4. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„a) eksportē saistībā ar tradicionālu 
eksportu uz trešām valstīm vai pārsūta 
saistībā ar tradicionāliem sūtījumiem uz 
pārējo Kopienu, ievērojot attiecīgo 
daudzumu ierobežojumu. Šos 
daudzumus nosaka Komisija saskaņā ar 
26. panta 2. punktā minēto procedūru, 
pamatojoties uz vidējo sūtījumu vai 
eksporta apjomu trijos gados pirms 
kārtējā gada;”

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu iepriekšējos trijos gados konstatēto eksporta vai sūtījumu vidējo daudzumu 
iekļauj to pārstrādes produktu gada maksimālo daudzumu aprēķināšanas formulā, kurus var 
eksportēt vai nosūtīt no attālākajiem reģioniem saistībā ar reģionālo tirdzniecību un 
tradicionālajiem sūtījumiem. Pašreiz spēkā esošie maksimālie daudzumi apgrūtina vietējo 
ražošanu un nodarbinātību, jo pārmērīgu pārvadāšanas izdevumu dēļ uzņēmumi neiegūst no 
apjomradītiem ietaupījumiem.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 247/2006
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neraugoties uz Regulas (EK) 
Nr. 1234/2007 120.a panta 2. punktu, 
vīnogas no aizliegtajām ražojošajām 
vīnogulāju hibrīdšķirnēm (Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), 
kas novāktas Azoru salās un Madeirā, var 
izmantot, lai ražotu vīnu, ko drīkst izplatīt 
tikai minētajos reģionos.

2. Neraugoties uz Regulas (EK) 
Nr. 1234/2007 120.a panta 2. punktu, 
vīnogas no aizliegtajām ražojošajām 
vīnogulāju hibrīdšķirnēm (Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), 
kas novāktas Azoru salās un Madeirā, var 
izmantot, lai ražotu vīnu, ko drīkst izplatīt 
tikai minētajos reģionos. Portugāle 
pakāpeniski likvidē vīna dārzus, kas 
apstādīti ar aizliegtajām ražojošajām 
vīnogulāju hibrīdšķirnēm, vajadzības 
gadījumā izmantojot atbalstu, kas 
paredzēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
103.q pantā.

Or. en


