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14.5.2010 A7-0054/ 001-015 
 
 
GROZĪJUMI 001-015  
iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
 
ZiĦojums 
Luís Paulo Alves A7-0054/2010 
Attālākajiem Eiropas Savienības reăioniem paredzētie īpašie pasākumi lauksaimniecības jomā 
(Regulas (EK) Nr. 247/2006 grozīšana) 
 
Regulas priekšlikums (COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)) 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
-1. apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (-1) Attālāko reăionu nozīmīgums un 
īpatnības ir uzsvērtas Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 349. pantā, 
kurā, Ħemot vērā to strukturālo, sociālo 
un ekonomisko stāvokli, ko apgrūtina tādi 
faktori kā attālums, tas, ka tās ir salas, 
maza teritorija, sarežăīts reljefs un 
klimats, tautsaimniecības atkarība no 
dažiem ražojumiem, kas nemainoties un 
cits citu papildinot, nopietni kavē to 
attīstību, ir paredzēti īpaši pasākumi, lai 
izstrādātu nosacījumus Līgumu 
piemērošanai minētajiem reăioniem, 
tostarp kopēju politiku. Minētie pasākumi 
ietver lauksaimniecības un 
zivsaimniecības politiku, nosacījumus 
izejvielu piegādei, valsts atbalstu un 
nosacījumus, lai piekĜūtu struktūrfondiem 
un Savienības horizontālajām 
programmām. Turklāt Lisabonas līgumā 
LESD 349. pantā minētie reăioni pirmo 
reizi ir iekĜauti LESD 107. pantā, tāpēc 
atbalstu to ekonomiskajai attīstībai var 
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uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
-1.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (-1a) SaskaĦā ar Regulas (EK) 
Nr. 247/2006 4. panta 3. punktu, Azoru 
salas ir tiesīgas, atkāpjoties no minētās 
regulas 4. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta, uz pārējo Savienības 
teritoriju nosūtīt gada maksimālos cukura 
daudzumus (KN kods 1701). ĥemot vērā, 
ka cukurbiešu audzēšana Azoru salās un 
jo īpaši Sanmigela salā varētu kĜūt par Ĝoti 
nozīmīgu darbību papildus piena 
ražošanai, un tā kā saistībā ar lēmumu 
atcelt piena kvotas un pagaidām tās 
pakāpeniski palielināt nav skaidrības par 
piena tirgu, ir jāpiedāvā ražotājiem un 
pārstrādātājiem, ja paliek spēkā lēmums 
par kvotu sistēmas atcelšanu, šīs sistēmas 
alternatīva, ar ko var garantēt piena 
nozares ilgtspējību un attīstību Azoru 
salās, kā arī ilgtermiĦa papildu 
perspektīvas lauksaimniecībā, lai 
uzĦēmēji varētu sasniegt tādu ražošanas 
un tirdzniecības darbību līmeni, kas 
stabilizē ekonomisko un sociālo vidi 
Azoru salās. TādēĜ spēkā esošā atkāpe ir 
jāpagarina līdz 2019. gada 
31. decembrim. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
2. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Regulas (EK) Nr. 247/2006 6. pantā ir 
paredzēts pārejas posms, kura laikā 
Kanāriju salas var turpināt saĦemt 
rūpnieciskai pārstrādei paredzētu KN 
kodam 1901 90 99 un 2106 90 92 atbilstīgu 

(2) Regulas (EK) Nr. 247/2006 6. pantā ir 
paredzēts pārejas posms, kura laikā 
Kanāriju salas var turpināt saĦemt 
rūpnieciskai pārstrādei paredzētu KN 
kodam 1901 90 99 un 2106 90 92 atbilstīgu 
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uz piena bāzes ražotu produktu piegādes 
noteiktā apjomā. Šis pārejas posms beidzas 
2009. gada 31. decembrī. Produkts, kas 
atbilst KN kodam 1901 90 99 — vājpiena 
pulveris ar augu taukiem —, ir tradicionāls 
produkts vietējo patērētāju, arī pašu 
trūcīgāko, uzturā, un to tirgoja Kanāriju 
salās pēdējos 40 gadus. Šā produkta 
piegāde ir radījusi īpašu vietējo nozari, kas 
nodrošina nodarbinātību un pievienoto 
vērtību. Pašreizējā ekonomikas krīzes 
situācijā ir jāsaglabā šā specifiskā produkta 
piegāde un ar minētās regulas 6. pantu 
noteiktais pārejas posms jāpagarina līdz 
2013. gada 31. decembrim. 

uz piena bāzes ražotu produktu piegādes 
noteiktā apjomā. Šis pārejas posms beidzas 
2009. gada 31. decembrī. Tomēr produkts, 
kas atbilst KN kodam 1901 90 99 — 
vājpiena pulveris ar augu taukiem —, ir 
kĜuvis par tradicionālu produktu vietējo 
patērētāju, arī pašu trūcīgāko, uzturā. Tā 
piegāde ir radījusi īpašu vietējo nozari, kas 
nodrošina nodarbinātību un pievienoto 
vērtību. Tāpēc ir jāsaglabā šā specifiskā 
produkta, ko izmanto tikai vietējam 
patēriĦam, piegāde. 

Pamatojums 

ĥemot vērā strukturālo piena deficītu Kanāriju salās, vājpiena pulveris ar augu taukiem ir 
kĜuvis par tradicionālu produktu un piena aizstājēju vietējo patērētāju, arī pašu trūcīgāko, 
uzturā. Tāpēc paredzētais izĦēmums ir nevis tikai jāpagarina, bet gan jāpadara pastāvīgs. 
 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
5. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Regulas (EK) Nr. 247/2006 18. panta 
2. punkta otrajā daĜā ir paredzēts, ka vīna 
dārzus, kas Azoru salās un Madeirā 
apstādīti ar audzēšanai kultūrā aizliegtu 
ražojošo hibrīdšėirĦu vīnogulājiem, 
pakāpeniski likvidē līdz 2013. gada 
31. decembrim. Ar minētās regulas 
18. panta 2. punkta trešo daĜu Portugālei ir 
uzlikts pienākums katru gadu ziĦot par 
panākumiem, kas gūti, pārveidojot un 
pārstrukturējot platības, kuras apstādītas ar 
šādām vīnogulāju šėirnēm. Šie noteikumi 
ir stingrāki par noteikumiem, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 120.a panta 
5. punktā, proti, aizliegto ražojošo 
hibrīdšėirĦu vīnogulāji ir jāizar, izĦemot 
gadījumus, kad iegūtais vīns ir paredzēts 
vienīgi vīna ražotāja ăimenes patēriĦam. 
Tāpēc jāsvītro Regulas (EK) Nr. 247/2006 
18. panta 2. un 3. punkts, lai novērstu 

(5) Regulas (EK) Nr. 247/2006 18. panta 
2. punkta otrajā daĜā ir paredzēts, ka vīna 
dārzus, kas Azoru salās un Madeirā 
apstādīti ar audzēšanai kultūrā aizliegtu 
ražojošo hibrīdšėirĦu vīnogulājiem, 
pakāpeniski likvidē līdz 2013. gada 
31. decembrim. Ar minētās regulas 
18. panta 2. punkta trešo daĜu Portugālei ir 
uzlikts pienākums katru gadu ziĦot par 
panākumiem, kas gūti, pārveidojot un 
pārstrukturējot platības, kuras apstādītas ar 
šādām vīnogulāju šėirnēm. Šie noteikumi 
ir stingrāki par noteikumiem, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 120.a panta 
5. punktā, proti, aizliegto ražojošo 
hibrīdšėirĦu vīnogulāji ir jāizar, izĦemot 
gadījumus, kad iegūtais vīns ir paredzēts 
vienīgi vīna ražotāja ăimenes patēriĦam. 
Tāpēc jāsvītro Regulas (EK) Nr. 247/2006 
18. panta 2. punktā noteiktais datums 
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nevienlīdzīgu attieksmi pret Azoru salu un 
Madeiras reăioniem, no vienas puses, un 
pārējo Kopienas teritoriju, no otras puses. 

„2013. gada 31. decembris”, lai novērstu 
nevienlīdzīgu attieksmi pret Azoru salu un 
Madeiras reăioniem, no vienas puses, un 
pārējo Savienības teritoriju, no otras puses, 
un lai turpinātu to vīna dārzu 
pārveidošanu, kas apstādīti ar aizliegtu 
šėirĦu vīnogulājiem. 

Grozījums Nr.  5 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Pastāvot ierobežotam vietējam tirgum 
un tādiem ražošanas apstākĜiem, kas 
būtiski paaugstina izmaksas, Gvadelupai, 
Gviānai un Martinikai nav izdevies 
izveidot vietējām vajadzībām atbilstošu 
piena nozari. Madeirā piena nozare 
attīstās, iegūstot no piena pulvera 
atjaunotu pienu, kas varētu kĜūt par šīs 
nozares attīstības paraugu attālākiem 
reăioniem ar līdzīgām īpatnībām. TādēĜ 
saistībā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 
gaidāmo pārskatīšanu 2010. gada vidū uz 
Martiniku, Gvadelupi un Francijas 
Gviānu nekavējoties būtu jāattiecina 
Regulas (EK) Nr. 247/2006 19. panta 
4. punkta pirmajā daĜā Madeirai noteiktā 
atkāpe. 

 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
7. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) ApstākĜi vietējās piena ražošanas 
turpmākai paplašināšanai attālākajos 
reăionos, kuriem piešėirts Regulas (EK) 
Nr. 247/2006 19. panta 4. punkta pirmajā 
daĜā paredzētais atbrīvojums, ir Ĝoti 
ierobežoti šo salu topogrāfijas dēĜ. Lai gan 
pienākums nodrošināt vietējā piena 
savākšanu un noietu paliek spēkā, ir 

(7) ApstākĜi vietējās piena ražošanas 
turpmākai paplašināšanai attālākajos 
reăionos, kuriem piešėirts Regulas (EK) 
Nr. 247/2006 19. panta 4. punkta pirmajā 
daĜā paredzētais atbrīvojums, ir Ĝoti 
ierobežoti vai pagaidām nestabili šo salu 
topogrāfijas dēĜ un tādēĜ, ka vietējās piena 
nozares ir nesen izveidotas. Lai gan 
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jāsvītro ar minētā panta otro daĜu 
paredzētais Komisijas pienākums noteikt 
vietēji ražota svaiga piena daudzumu pirms 
tā pārstrādes atjaunotajā sterilizētajā pienā. 

pienākums nodrošināt vietējā piena 
savākšanu un noietu paliek spēkā, ir 
jāsvītro ar minētā panta otro daĜu 
paredzētais Komisijas pienākums noteikt 
vietēji ražota svaiga piena daudzumu pirms 
tā pārstrādes atjaunotajā sterilizētajā pienā. 

 

Grozījums Nr.  7 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (7a) Šīs regulas noteikumu piemērošanai 
ar atpakaĜejošu spēku no 2010. gada 
1. janvāra būtu jānodrošina īpašu 
lauksaimniecības pasākumu 
nepārtrauktība Eiropas Savienības 
attālākajos reăionos un arī jāatbilst 
attiecīgo uzĦēmēju pamatotām cerībām. 

Pamatojums 

Ierosinātajām izmaiĦām attiecībā uz Regulu 247/2006 jāstājas spēkā no 2010. gada 1. janvāra, 
lai nodrošinātu zināmu nepārtrauktību ar spēkā esošajām atkāpēm. Tāpēc ir jāietver papildu 
apsvērums, lai pamatotu jaunās regulas atpakaĜejošu piemērošanu. 

Grozījums Nr.  8 

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 reăionu 
piegādes vajadzībām, šis režīms 
netraucē iekšējā tirgus pareizai 
darbībai. Tāpat īpašā piegādes režīma 
saimnieciskajām priekšrocībām nebūtu 
jārada novirzes attiecīgo produktu 
tirdzniecībā. TādēĜ būtu jāaizliedz 
nepārstrādāto produktu nosūtīšana vai 
eksports no attālākajiem reăioniem. 
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Tomēr būtu jāatĜauj šo produktu 
nosūtīšana vai eksports, ja īpašā 
piegādes režīma radītās priekšrocības 
atmaksā vai, attiecībā uz pārstrādātiem 
produktiem, lai atĜautu reăionālu 
tirdzniecību vai divu attālāko Portugāles 
reăionu savstarpēju tirdzniecību. Būtu 
jāĦem vērā arī tradicionālas 
tirdzniecības plūsmas starp visiem 
attālākajiem reăioniem un trešām 
valstīm un attiecīgi šiem reăioniem 
jāatĜauj pārstrādātu produktu eksports, 
kas atbilst tradicionālajam eksportam. 
Šis ierobežojums arī nebūtu jāattiecina 
uz pārstrādātu produktu tradicionālu 
nosūtīšanu uz pārējo Savienības 
teritoriju. Skaidrības labad un nolūkā 
labāk pielāgoties tirgus izaugsmei 
atsauces laikposms tradicionālā eksporta 
vai sūtījumu maksimālo daudzumu 
noteikšanai būtu jāaprēėina saskaĦā ar 
šo regulu.” 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērėis ir padarīt skaidrāku pašreizējo regulējumu par nosacījumiem, ar kuriem 
saskaĦā 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.  9 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1a) Regulas 2. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu punktu: 

 “2. Sagatavo prognozējamo piegāžu 
bilanci, norādot 1. pantā minēto 
lauksaimniecības produktu daudzumu, 
kas vajadzīgs, lai nodrošinātu atbilstību 
gadskārtējām piegādes prasībām. 
Atsevišėu prognozējamo piegāžu bilanci 
var sagatavot attiecībā uz to produktu 
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iesaiĦojuma vai pārstrādes uzĦēmumu 
prasībām, kas paredzēti vietējam 
tirgum, tradicionāliem sūtījumiem uz 
pārējo Savienības teritoriju vai 
eksportam uz trešām valstīm saistībā ar 
reăionālu vai tradicionālu tirdzniecību. 
Ja tiek izveidota atsevišėa paredzamā 
bilance, norādītos daudzumus regulāri 
atjaunina, lai Ħemtu vērā 4. panta 
2. punktā minēto tirgus tendenci.” 

Pamatojums 

SaskaĦā ar 4. panta 2. punkta grozījumu Nr. 5 regulāri jāatjaunina to pārstrādes produktu 
maksimālie daudzumi, kurus ik gadu var eksportēt vai nosūtīt no attālākajiem reăioniem vai nu 
saistībā ar reăionālo tirdzniecību, vai ar tradicionālajiem sūtījumiem.  
 
 

Grozījums Nr.  10 

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 

 (-1b) Regulas 4. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
apakšpunktu: 

 „a) eksportē saistībā ar tradicionālu 
eksportu uz trešām valstīm vai pārsūta 
saistībā ar tradicionāliem sūtījumiem uz 
pārējo Savienības teritoriju, ievērojot 
attiecīgo daudzumu ierobežojumu. Šos 
daudzumus nosaka Komisija saskaĦā ar 
26. panta 2. punktā minēto procedūru, 
pamatojoties uz vidējo sūtījumu vai 
eksporta apjomu trijos gados pirms 
kārtējā gada un kā minimālo 
robeždaudzumu saglabājot vidējo 
sūtījumu vai eksporta apjomu 1989., 
1990. un 1991. gadā. Šos daudzumus 
apkopo un uzrāda kā vienotu summu, kas 
iekĜauj uz trešām valstīm eksportētos 
daudzumus un uz pārējo Savienības 
teritoriju nosūtītos daudzumus. 
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Pamatojums 

Ar šo grozījumu iepriekšējos trijos gados konstatēto eksporta vai sūtījumu vidējo daudzumu 
iekĜauj to pārstrādes produktu gada maksimālo daudzumu aprēėināšanas formulā, kurus var 
eksportēt vai nosūtīt no attālākajiem reăioniem saistībā ar reăionālo tirdzniecību un 
tradicionālajiem sūtījumiem. Pašreiz spēkā esošie maksimālie daudzumi apgrūtina vietējo 
ražošanu un nodarbinātību, jo pārmērīgu pārvadāšanas izdevumu dēĜ uzĦēmumi neiegūst no 
apjomradītiem ietaupījumiem. 
 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – -1.c punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 247/2006 
4. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1c) Regulas 4. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu punktu: 

3. Atkāpjoties no 2. punkta 
a) apakšpunkta, laikposmā no 2010. gada 
1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim 
no Azoru salām uz pārējo Savienības 
teritoriju katru gadu var pārsūtīt ne 
vairāk kā 3000 tonnas cukura (KN 
kods 1701). 

Pamatojums 

ĥemot vērā piena kvotu sistēmas paredzamo izbeigšanu, ir steidzami jāatrod alternatīvas 
kultūras Azoru salu lauksaimniekiem. Pašreizējā cukurbiešu ražošana var būt diversifikācijas 
risinājums, ja ražotājiem un uzĦēmējiem tiek nodrošinātas ilgtermiĦa izredzes šīs nozares 
stabilitātei un dzīvotspējai, lai viĦi varētu sasniegt tādu ražošanas un tirdzniecības apjomu, kas 
padarītu lauksaimniecību šajā attālākajā reăionā ilgtspējīgu no sociālā, vides un ekonomiskā 
viedokĜa. 
 

Grozījums Nr.  12 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atkāpjoties no 2. panta, Kanāriju salas 
laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 

Atkāpjoties no 2. panta, Kanāriju salas var 
turpināt nodrošināties ar rūpnieciskai 
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2013. gada 31. decembrim var turpināt 
nodrošināties ar rūpnieciskai pārstrādei 
paredzētiem uz piena bāzes ražotiem 
produktiem atbilstīgi KN kodam 
1901 90 99 (vājpiena pulveris ar augu 
taukiem), nepārsniedzot 800 tonnu gadā. 
Atbalsts, ko piešėir par šā produkta piegādi 
no Kopienas, nedrīkst pārsniegt EUR 210 
par tonnu, un to iekĜauj 23. pantā noteiktajā 
maksimālajā apjomā. Šo produktu izmanto 
tikai vietējam patēriĦam. 

pārstrādei paredzētiem uz piena bāzes 
ražotiem produktiem atbilstīgi KN kodam 
1901 90 99 (vājpiena pulveris ar augu 
taukiem), nepārsniedzot 800 tonnu gadā. 
Atbalsts, ko piešėir par šā produkta piegādi 
no Savienības, nedrīkst pārsniegt EUR 210 
par tonnu, un to iekĜauj 23. pantā noteiktajā 
maksimālajā apjomā. Šo produktu izmanto 
tikai vietējam patēriĦam. 

Pamatojums 

ĥemot vērā strukturālo piena deficītu Kanāriju salās, vājpiena pulveris ar augu taukiem ir 
kĜuvis par tradicionālu produktu un piena aizstājēju vietējo patērētāju, arī pašu trūcīgāko, 
uzturā. Tāpēc paredzētais izĦēmums ir nevis tikai jāpagarina, bet gan jāpadara pastāvīgs. 
 

Grozījums Nr.  13 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Portugāle pakāpeniski likvidē vīna dārzus, 
kas apstādīti ar aizliegtajām ražojošajām 
vīnogulāju hibrīdšėirnēm, vajadzības 
gadījumā izmantojot atbalstu, kas 
paredzēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
103.q pantā. 

Pamatojums 

IzĦemot šo daĜu no 18. panta 2. punkta, Komisijas priekšlikums pārsniedz mērėi saskaĦot 
POSEI regulu ar attiecīgajiem noteikumiem vienotajā TKO regulā. 

Grozījums Nr.  14 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Nr. 1234/2007 114. pantu, no Savienības 
izcelsmes piena pulvera atjaunota 
sterilizēta piena ražošanu Madeirā un 
Francijas aizjūras departamentā Reinjonā 
atĜauj atbilstīgi vietējā patēriĦa vajadzībām, 
ciktāl šis pasākums nodrošina, ka uz vietas 
ražoto pienu savāc un tam ir noiets, un 
ciktāl tas nerada šėēršĜus centieniem 
attīstīt šo ražošanu. Šo produktu izmanto 
tikai vietējam patēriĦam un gādā, lai tam 
būtu nemainīga kvalitāte. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – 5. punkts 
Regula (EK) Nr. 247/2006 
19. pants – 4. punkts – 2. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Sīki izstrādātus noteikumus šā punkta 
piemērošanai pieĦem saskaĦā ar šīs 
regulas 26. panta 2. punktā minēto 
procedūru. 

Metodi, ar kuru ir iegūts šāds atjaunotais 
sterilizētais piens, skaidri norāda 
pārdošanas marėējumā. 

 
 


