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GROZĪJUMS Nr. 130
Iesniedza Béatrice Patrie, Rosa Miguélez Ramos PSE grupas vardā,
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Zaļo/ALE grupas vārdā

Ziņojums A6-0145/2005
Agnes Schierhuber
EAFRD atbalsts lauku attīstībai

Regulas priekšlikums (COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 130
19. panta c) apakšpunkta ii) daļa

(ii) atbalstot lauksaimniekus, kas piedalās 
pārtikas kvalitātes shēmās,

(ii) atbalstot lauksaimniekus un ražotāju 
grupas, kas piedalās pārtikas kvalitātes 
shēmās, piemēram, saistībā ar Padomes 
1992. gada 14. jūlija Regulu (EEK) 
Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu 
un pārtikas produktu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu un cilmes vietu 
nosaukumu aizsardzību1,
___________
1 OV L 208, 24.7.1992., 1. lpp.

Or. en

Justification

Producers shall be supported when participating in food quality programmes, especially 
concerning measures in the framework of protected origin labels for agricultural products.
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GROZĪJUMS Nr. 131
Iesniedza Béatrice Patrie, Rosa Miguélez Ramos PSE grupas vārdā,
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Zaļo/ALE grupas vārdā

Ziņojums A6-0145/2005
Agnes Schierhuber
EAFRD atbalsts lauku attīstībai

Regulas priekšlikums (COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 131
30. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) ietilpst Kopienas pārtikas kvalitātes 
shēmās vai shēmās, ko atzinušas dalībvalstis 
saskaņā ar precīziem kritērijiem, kas 
nosakāmi saskaņā ar procedūru, ko paredz 
95. panta 2. punkts; shēmas, kuru vienīgais 
nolūks ir nodrošināt augstāku kontroles 
līmeni Kopienas vai valstu tiesību aktu 
obligāto standartu ievērošanai, nav tiesīgas 
saņemt šo atbalstu,

(b) ietilpst Kopienas pārtikas kvalitātes 
shēmās, piemēram, saistībā ar Regulu 
(EEK) Nr. 2081/92, vai shēmās, ko 
atzinušas dalībvalstis saskaņā ar precīziem 
kritērijiem, kas nosakāmi saskaņā ar 
procedūru, ko paredz 95. panta 2. punkts; 
shēmas, kuru vienīgais nolūks ir nodrošināt 
augstāku kontroles līmeni Kopienas vai 
valstu tiesību aktu obligāto standartu 
ievērošanai, nav tiesīgas saņemt šo atbalstu,

Or. en

Justification

Producers shall be supported when participating in food quality programmes, especially 
concerning measures in the framework of protected origin labels for agricultural products.


