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14.10.2020 A8-0198/232

Grozījums Nr. 232
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas “Renew” vārdā
Benoît Biteau
Verts/ALE grupas vārdā
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
16. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(3a) regulas 16. pantu aizstāj ar šādu:
16. pants “16. pants

Valsts intervencē iepirktu produktu 
realizācijas vispārējie principi

Valsts intervencē iepirktu produktu 
realizācijas vispārējie principi

1. Valsts intervencē iepirkto produktu 
realizāciju veic tā, lai:

1. Valsts intervencē iepirkto produktu 
realizāciju veic tā, lai:

(a) neizraisītu tirgus traucējumus; (a) neizraisītu tirgus traucējumus;

(b) nodrošinātu vienādu piekļuvi 
precēm un vienlīdzīgu attieksmi pret 
pircējiem un

(b) nodrošinātu vienādu piekļuvi 
precēm un vienlīdzīgu attieksmi pret 
pircējiem un

(c) ievērotu saistības, kas izriet no 
starptautiskiem nolīgumiem, kuri noslēgti 
saskaņā ar LESD.

(c) ievērotu saistības, kas izriet no 
starptautiskiem nolīgumiem, kuri noslēgti 
saskaņā ar LESD.

2. Produktus, kas iepirkti valsts 
intervencē, var realizēt, darot tos pieejamus 
pārtikas izplatīšanas shēmā 
vistrūcīgākajām personām Savienībā, kā 
tas izklāstīts attiecīgajos Savienības tiesību 
aktos. Šādos gadījumos šādu produktu 

2. Produktus, kas iepirkti valsts 
intervencē, var realizēt, darot tos pieejamus 
pārtikas izplatīšanas shēmā 
vistrūcīgākajām personām Savienībā, kā 
tas izklāstīts attiecīgajos Savienības tiesību 
aktos. Šādos gadījumos šādu produktu 
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uzskaites vērtība ir attiecīgā fiksētā valsts 
intervences cena, kas minēta šīs regulas 14. 
panta 2. punktā.

uzskaites vērtība ir attiecīgā fiksētā valsts 
intervences cena, kas minēta šīs regulas 
14. panta 2. punktā.

2.a Dalībvalstis paziņo Komisijai to 
uzņēmumu identitāti, kuri ir izmantojuši 
valsts intervenci, kā arī valsts intervences 
krājumu pircēju identitāti.

3. Komisija katru gadu publicē sīki 
izklāstītu informāciju par nosacījumiem, 
saskaņā ar kuriem iepriekšējos gados ir 
pārdoti produkti, kas iepirkti saskaņā ar 
valsts intervenci.

3. Komisija katru gadu publicē sīki 
izklāstītu informāciju par nosacījumiem, 
saskaņā ar kuriem iepriekšējā gadā ir 
iepirkti, attiecīgā gadījumā, un pārdoti 
produkti, kas iepirkti saskaņā ar valsts 
intervenci. Šī informācija ietver 
uzņēmumu identitāti, attiecīgos apjomus 
un iepirkuma un pārdošanas cenas.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/233

Grozījums Nr. 233
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas “Renew” vārdā
Benoît Biteau
Verts/ALE grupas vārdā
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
68. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5a) regulas 68. pantu aizstāj ar šādu:
68. pants “68. pants

Pārejas noteikumi Pārejas noteikumi

1. Stādīšanas tiesības, kuras līdz 
2015. gada 31. decembrim ir piešķirtas 
ražotājiem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 85.h, 85.i vai 
85.k pantu, kuras attiecīgie ražotāji nav 
izmantojuši un kuras minētajā datumā 
joprojām ir spēkā, no 2016. gada 1. janvāra 
var tikt pārveidotas par šajā nodaļā 
minētajām atļaujām.

1. Stādīšanas tiesības, kuras līdz 
2015. gada 31. decembrim ir piešķirtas 
ražotājiem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 85.h, 85.i vai 
85.k pantu, kuras attiecīgie ražotāji nav 
izmantojuši un kuras minētajā datumā 
joprojām ir spēkā, no 2016. gada 1. janvāra 
var tikt pārveidotas par šajā nodaļā 
minētajām atļaujām.

Šāda pārveidošana tiek veikta pēc 
pieteikuma, ko līdz 2015. gada 31. 
decembrim iesniedz minētie ražotāji. 
Dalībvalstis var pieņemt lēmumu līdz 
2020. gada 31. decembrim ļaut ražotājiem 
iesniegt šādu pieteikumu tiesības pārvērst 
atļaujās.

Šāda pārveidošana tiek veikta pēc 
pieteikuma, ko līdz 2015. gada 
31. decembrim iesniedz minētie ražotāji. 
Dalībvalstis var pieņemt lēmumu līdz 
2020. gada 31. decembrim ļaut ražotājiem 
iesniegt šādu pieteikumu tiesības pārvērst 
atļaujās.
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1.a Pēc 2020. gada 31. decembra 
platības, uz kurām attiecas stādīšanas 
tiesības, kas nav pārveidotas par atļaujām, 
paliek dalībvalstu rīcībā, kuras, 
piemērojot šīs regulas 66. pantu, var tās 
pārdalīt, vēlākais, līdz 2025. gada 
31. decembrim.

2. Saskaņā ar 1. punktu piešķirtajām 
atļaujām ir tāds pats derīguma termiņš kā 
1. punktā minētajām stādīšanas tiesībām. Ja 
minētās atļaujas netiek izmantotas, to 
termiņš beidzas vēlākais 2018. gada 31. 
decembrī vai vēlākais 2023. gada 31. 
decembrī, ja dalībvalstis ir pieņēmušas 1. 
punkta otrajā daļā minēto lēmumu.

2. Saskaņā ar 1. un 1.a punktu 
piešķirtajām atļaujām ir tāds pats derīguma 
termiņš kā 1. punktā minētajām stādīšanas 
tiesībām. Ja minētās atļaujas netiek 
izmantotas, to termiņš beidzas vēlākais 
2018. gada 31. decembrī vai vēlākais 
2028. gada 31. decembrī, ja dalībvalstis ir 
pieņēmušas 1. punkta otrajā daļā minēto 
lēmumu.

3. Platības, uz kurām attiecas saskaņā 
ar 1. punktu piešķirtās atļaujas, netiek 
skaitītas 63. panta izpratnē.

3. Platības, uz kurām attiecas saskaņā 
ar 1. punktu piešķirtās atļaujas, netiek 
skaitītas 63. panta izpratnē.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/234

Grozījums Nr. 234
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas “Renew” vārdā
Benoît Biteau
Verts/ALE grupas vārdā
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
75. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5b) regulas 75. pantu aizstāj ar šādu:
75. pants “75. pants

Noteikšana un saturs Noteikšana un saturs

1. Tirdzniecības standartus var 
piemērot vienai vai vairākām no turpmāk 
norādītajām nozarēm un produktiem:

1. Tirdzniecības standartus var 
piemērot vienai vai vairākām no turpmāk 
norādītajām nozarēm un produktiem:

(a) olīveļļai un galda olīvām; (a) olīveļļai un galda olīvām;

(b) augļi un dārzeņi; (b) augļi un dārzeņi;

(c) augļu un dārzeņu pārstrādes 
produktiem;

(c) augļu un dārzeņu pārstrādes 
produktiem;

(d) banāni; (d) banāni;

(e) dzīvi augi; (e) dzīvi augi;

(f) olas; (f) olas;

(g) mājputnu gaļa; (g) mājputnu gaļa;

(h) ziežamie tauki, kas paredzēti 
lietošanai pārtikā;

(h) ziežamie tauki, kas paredzēti lietošanai 
pārtikā;
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(i) apiņi. (i) apiņi;
(ia) rīsi;
(ib) piens un piena produkti;
(ic) medum un biškopības produktiem;
(id) liellopu un teļa gaļa;
(ie) aitas gaļa;
(if) cūkgaļa;
(ig) kaņepes.

2. Lai ņemtu vērā patērētāju 
priekšstatus un uzlabotu šā panta 1. un 4. 
punktā uzskaitīto lauksaimniecības 
produktu ražošanas un tirdzniecības 
ekonomiskos apstākļus, kā arī to kvalitāti, 
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 227. pantu par minēto 
nozaru un produktu tirdzniecības 
standartiem visos tirdzniecības posmos, kā 
arī atkāpes un atbrīvojumus no šādiem 
standartiem, lai pielāgotos vienmēr 
mainīgajiem tirgus apstākļiem, patērētāju 
jaunajām prasībām, attiecīgo starptautisko 
standartu attīstībai, un lai neradītu šķēršļus 
produktu inovācijai.

2. Lai ņemtu vērā patērētāju 
priekšstatus un uzlabotu šā panta 1. un 
4. punktā uzskaitīto lauksaimniecības 
produktu ražošanas un tirdzniecības 
ekonomiskos apstākļus, kā arī to kvalitāti, 
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 227. pantu par minēto 
nozaru un produktu tirdzniecības 
standartiem visos tirdzniecības posmos, kā 
arī atkāpes un atbrīvojumus no šādiem 
standartiem, lai pielāgotos vienmēr 
mainīgajiem tirgus apstākļiem, patērētāju 
jaunajām prasībām, attiecīgo starptautisko 
standartu attīstībai, un lai neradītu šķēršļus 
produktu inovācijai.

3. Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 1169/2011 
26. pantu (27), šā panta 1. punktā minētie 
tirdzniecības standarti var attiekties uz 
vienu vai vairākiem turpmāk minētajiem, 
kas nosakāmi attiecībā uz nozari vai 
produktu un kas balstīti uz katras nozares 
specifiku, nepieciešamību regulēt laišanu 
tirgū un šā panta 5. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem:

3. Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 1169/2011 
26. pantu (27), šā panta 1. punktā minētie 
tirdzniecības standarti var attiekties uz 
vienu vai vairākiem turpmāk minētajiem, 
kas nosakāmi attiecībā uz nozari vai 
produktu un kas balstīti uz katras nozares 
specifiku, nepieciešamību regulēt laišanu 
tirgū un šā panta 5. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem:

(a) tehniskajām definīcijām, 
apzīmējumu un tirdzniecības nosaukumiem 
attiecībā uz nozarēm, kuras nav 78. pantā 
minētās nozares;

(a) tehniskajām definīcijām, 
apzīmējumu un tirdzniecības nosaukumiem 
attiecībā uz nozarēm, kuras nav 78. pantā 
minētās nozares;

(b) klasifikācijas kritērijiem, 
piemēram, šķirošanu, svaru, izmēriem, 
vecumu un kategoriju;

(b) klasifikācijas kritērijiem, 
piemēram, šķirošanu, svaru, izmēriem, 
vecumu un kategoriju;

(c) sugu, augu šķirni vai dzīvnieku 
sugu, vai tirdzniecības tipu;

(c) sugu, augu šķirni vai dzīvnieku 
sugu, vai tirdzniecības tipu;

(d) noformējumu, marķējumu, kas 
saistīts ar obligātajiem tirdzniecības 

(d) noformējumu, marķējumu, kas 
saistīts ar obligātajiem tirdzniecības 
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standartiem, iepakojumu, noteikumiem, 
kas piemērojami iepakošanas centriem, 
marķēšanu, ražas gadu un īpašu 
apzīmējumu izmantošanu, neskarot 92. līdz 
123. pantu;

standartiem, iepakojumu, noteikumiem, 
kas piemērojami iepakošanas centriem, 
marķēšanu, ražas gadu un īpašu 
apzīmējumu izmantošanu, neskarot 92. līdz 
123. pantu;

(e) tādiem kritērijiem kā izskats, 
konsistence, uzbūve, produkta īpašības un 
ūdens saturs procentos;

(e) tādiem kritērijiem kā izskats, 
konsistence, uzbūve, produkta īpašības un 
ūdens saturs procentos;

(f) ražošanā izmantotajām konkrētajām 
vielām, komponentiem vai sastāvdaļām, 
tostarp to kvantitatīvo saturu, tīrību un 
identifikāciju;

(f) ražošanā izmantotajām konkrētajām 
vielām, komponentiem vai sastāvdaļām, 
tostarp to kvantitatīvo saturu, tīrību un 
identifikāciju;

(g) audzēšanas veidu un ražošanas 
metodi, tostarp vīndarības metodēm, un 
progresīvām ilgtspējīgas ražošanas 
sistēmām;

(g) audzēšanas veidu un ražošanas 
metodi, tostarp vīndarības metodēm, 
dzīvnieku barošanas metodēm, un 
progresīvām ilgtspējīgas ražošanas 
sistēmām;

(h) misas un vīna kupāžu, tostarp uz 
attiecīgajām definīcijām, sajaukšanu un tās 
ierobežojumiem;

(h) misas un vīna kupāžu, tostarp uz 
attiecīgajām definīcijām, sajaukšanu un tās 
ierobežojumiem;

(i) savākšanas, piegādes, saglabāšanas 
un pārdošanas biežumu, konservācijas 
metodi un temperatūru, uzglabāšanu un 
transportu;

(i) savākšanas, piegādes, saglabāšanas 
un pārdošanas biežumu, konservācijas 
metodi un temperatūru, uzglabāšanu un 
transportu;

(j) audzēšanas un/vai izcelsmes vietu, 
izņemot attiecībā uz mājputnu gaļu un 
ziežamajiem taukiem;

(j) audzēšanas un/vai izcelsmes vietu;

(k) noteiktu vielu un metožu 
izmantošanas ierobežojumiem;

(k) noteiktu vielu un metožu 
izmantošanas ierobežojumiem;

(l) īpašu izmantojumu; (l) īpašu izmantojumu;

(m) nosacījumiem par tādu produktu 
realizāciju, turēšanu, apgrozību un 
izmantošanu, kuri neatbilst tirdzniecības 
standartiem, kas pieņemti saskaņā ar 1. 
punktu, vai definīcijām, apzīmējumiem un 
tirdzniecības nosaukumiem, kas minēti 78. 
pantā, kā arī par blakusproduktu 
realizāciju.

(m) nosacījumiem par tādu produktu 
realizāciju, turēšanu, apgrozību un 
izmantošanu, kuri neatbilst tirdzniecības 
standartiem, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punktu, vai definīcijām, apzīmējumiem 
un tirdzniecības nosaukumiem, kas minēti 
78. pantā, kā arī par blakusproduktu 
realizāciju;
(ma) dzīvnieku labturību.

4. Papildus 1. punktam, tirdzniecības 
standartus var piemērot vīna nozarei. Panta 
3. punkta f), g), h), k) un m) apakšpunktu 
piemēro minētajai nozarei.

4. Papildus 1. punktam, tirdzniecības 
standartus var piemērot vīna nozarei. Panta 
3. punkta f), g), h), k) un m) apakšpunktu 
piemēro minētajai nozarei.

5. Nozarei vai produktam izstrādātus 5. Nozarei vai produktam izstrādātus 
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tirdzniecības standartus, kas pieņemti 
saskaņā ar šā panta 1. punktu, nosaka, 
neskarot 84. līdz 88. pantu un IX 
pielikumu, un tajos ņem vērā:

tirdzniecības standartus, kas pieņemti 
saskaņā ar šā panta 1. punktu, nosaka, 
neskarot 84. līdz 88. pantu un 
IX pielikumu, un tajos ņem vērā:

(a) attiecīgā produkta specifiskās 
iezīmes;

(a) attiecīgā produkta specifiskās 
iezīmes;

(b) vajadzību nodrošināt apstākļus, lai 
veicinātu šo produktu laišanu tirgū;

(b) vajadzību nodrošināt apstākļus, lai 
veicinātu šo produktu laišanu tirgū;

(c) ražotāju ieinteresētību paziņot 
informāciju par produktu un audzēšanas 
specifiku un patērētāju ieinteresētību 
saņemt atbilstīgu un pārredzamu 
informāciju par produktu, tostarp par 
audzēšanas vietu, kas jānosaka katram 
atsevišķam gadījumam piemērotā 
ģeogrāfiskā līmenī, pirms tam veicot 
izvērtējumu jo īpaši par to, kādas ir tirgus 
dalībnieku izmaksas un administratīvais 
slogs, un par to, kādu labumu tas dod 
ražotājiem un gala patērētājam;

(c) ražotāju ieinteresētību paziņot 
informāciju par produktu un audzēšanas 
specifiku un patērētāju ieinteresētību 
saņemt atbilstīgu un pārredzamu 
informāciju par produktu, tostarp par 
audzēšanas vietu, kas jānosaka katram 
atsevišķam gadījumam piemērotā 
ģeogrāfiskā līmenī, pirms tam veicot 
izvērtējumu jo īpaši par to, kādas ir tirgus 
dalībnieku izmaksas un administratīvais 
slogs, un par to, kādu labumu tas dod 
ražotājiem un gala patērētājam;

(d) metodes, kas pieejamas produktu 
fizikālo, ķīmisko un organoleptisko īpašību 
noteikšanai;

(d) metodes, kas pieejamas produktu 
fizikālo, ķīmisko un organoleptisko īpašību 
noteikšanai;

(e) starptautisko organizāciju 
pieņemtos standarta ieteikumus.

(e) starptautisko organizāciju 
pieņemtos standarta ieteikumus.

(f) nepieciešamību saglabāt produktu 
dabiskās un pamata īpašības un neradīt 
būtiskas izmaiņas attiecīgā produkta 
sastāvā.

(f) nepieciešamību saglabāt produktu 
dabiskās un pamata īpašības un neradīt 
būtiskas izmaiņas attiecīgā produkta 
sastāvā.

6. Lai ņemtu vērā patērētāju 
priekšstatus un vajadzību uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un to 
ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos 
apstākļus, Komisija tiek pilnvarota saskaņā 
ar 227. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu 1. punktā doto nozaru sarakstu. Šie 
deleģētie akti attiecas tikai un vienīgi uz 
pierādītām vajadzībām, kuras izriet no 
jauna patērētāju pieprasījuma, tehniskā 
progresa vai nepieciešamības pēc produkta 
inovācijas un par kurām Komisija ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei, īpaši 
izvērtējot patērētāju vajadzības, izmaksas 
un administratīvo slogu, kas gulstas uz 
tirgus dalībniekiem, tostarp ietekmi uz 
iekšējo tirgu un starptautisko tirdzniecību, 
un ieguvumus ražotājiem un tiešajiem 

6. Lai ņemtu vērā patērētāju 
priekšstatus un vajadzību uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un to 
ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos 
apstākļus, Komisija tiek pilnvarota saskaņā 
ar 227. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu 1. punktā doto nozaru sarakstu. Šie 
deleģētie akti attiecas tikai un vienīgi uz 
pierādītām vajadzībām, kuras izriet no 
jauna patērētāju pieprasījuma, tehniskā 
progresa vai nepieciešamības pēc produkta 
inovācijas un par kurām Komisija ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei, īpaši 
izvērtējot patērētāju vajadzības, izmaksas 
un administratīvo slogu, kas gulstas uz 
tirgus dalībniekiem, tostarp ietekmi uz 
iekšējo tirgu un starptautisko tirdzniecību, 
un ieguvumus ražotājiem un tiešajiem 
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patērētājiem. patērētājiem.”
(Panta 3. punktā kājeni Nr. 27 atstāj 
negrozītu.)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/235

Grozījums Nr. 235
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas “Renew” vārdā
Benoît Biteau
Verts/ALE grupas vārdā
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
93. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(9) regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:
93. pants “93. pants

Definīcijas Definīcijas

1. Šajā iedaļā piemēro šādas 
definīcijas:

1. Šajā iedaļā piemēro šādas 
definīcijas:

(a) "cilmes vietas nosaukums" ir 
reģiona, īpašas vietas vai – ārkārtējos un 
pienācīgi pamatojamos gadījumos – valsts 
nosaukums, ko izmanto, lai aprakstītu 92. 
panta 1. punktā minētu produktu, kas 
atbilst šādām prasībām:

(a) “cilmes vietas nosaukums” ir 
reģiona, īpašas vietas vai — ārkārtējos un 
pienācīgi pamatotos gadījumos — valsts 
nosaukums vai nosaukums, ko tradicionāli 
lieto konkrētā vietā un ko izmanto, lai 
aprakstītu 92. panta 1. punktā minētu 
produktu:

(i) produkta kvalitāti un īpašības 
galvenokārt vai vienīgi nosaka īpašā 
ģeogrāfiskā vide ar tai raksturīgajiem dabas 
un cilvēka faktoriem,

(i) produkta kvalitāti un īpašības 
galvenokārt vai vienīgi nosaka īpašā 
ģeogrāfiskā vide ar tai raksturīgajiem dabas 
un cilvēka faktoriem,

(ii) vīnogas, no kurām ražots produkts, 
ir augušas tikai attiecīgajā ģeogrāfiskajā 

(ii) vīnogas, no kurām ražots produkts, 
ir augušas tikai attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
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apgabalā, apgabalā,

(iii) tā ražošana notiek attiecīgajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā, un

(iii) tā ražošana notiek attiecīgajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā, un

(iv) produkts ir iegūts no Vitis vinifera 
sugas vīnogu šķirnēm;

(iv) produkts ir iegūts no Vitis vinifera 
sugas vīnogu šķirnēm;

(b) "ģeogrāfiskās izcelsmes norāde" ir 
norāde uz reģionu, īpašu vietu vai – 
ārkārtējos un pienācīgi pamatojamos 
gadījumos – valsti, ko izmanto, lai 
aprakstītu 92. panta 1. punktā minētu 
produktu, kas atbilst šādām prasībām:

(b) "ģeogrāfiskās izcelsmes norāde" ir 
norāde uz reģionu, īpašu vietu vai — 
ārkārtējos un pienācīgi pamatojamos 
gadījumos — valsti, ko izmanto, lai 
aprakstītu 92. panta 1. punktā minētu 
produktu, kas atbilst šādām prasībām:

(i) tam piemīt īpaša kvalitāte, 
reputācija vai citas īpašības, kas ir saistītas 
ar tā ģeogrāfisko izcelsmi,

(i) tam piemīt īpaša kvalitāte, 
reputācija vai citas īpašības, kas ir saistītas 
ar tā ģeogrāfisko izcelsmi,

(ii) vismaz 85 % vīnogu, kas 
izmantotas tā ražošanai, ir augušas tikai 
attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā,

(ii) vismaz 85 % vīnogu, kas izmantotas tā 
ražošanai, ir augušas tikai attiecīgajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā,

(iii) tā ražošana notiek attiecīgajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā, un

(iii) tā ražošana notiek attiecīgajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā, un

(iv) tas iegūts no Vitis vinifera šķirnes 
vīnogulājiem vai Vitis vinifera 
krustojumiem ar citām Vitis ģints sugām.

(iv) tas iegūts no Vitis vinifera šķirnes 
vīnogulājiem vai Vitis vinifera 
krustojumiem ar citām Vitis ģints sugām.

2. Daži tradicionāli lietotie 
apzīmējumi var būt cilmes vietas 
nosaukumi, ja tie:

2. Daži tradicionāli lietotie 
apzīmējumi var būt cilmes vietas 
nosaukumi, ja tie:

(a) apzīmē vīnu; (a) apzīmē vīnu;

(b) norāda uz ģeogrāfisko nosaukumu; (b) norāda uz ģeogrāfisko nosaukumu;

(c) atbilst 1. punkta a) apakšpunkta i) 
līdz iv) punktā minētajām prasībām un

(c) atbilst 1. punkta a) apakšpunkta 
i) līdz iv) punktā minētajām prasībām un

(d) izgājuši procedūru, ar kuru piešķir 
šajā apakšiedaļā minēto cilmes vietas 
nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību.

(d) izgājuši procedūru, ar kuru piešķir 
šajā apakšiedaļā minēto cilmes vietas 
nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību.

3. Cilmes vietas nosaukumi un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, tostarp tās, 
kas attiecas uz ģeogrāfiskajiem apgabaliem 
trešās valstīs, ir tiesīgas uz aizsardzību 
Savienībā saskaņā ar šajā apakšiedaļā 
izklāstītajiem noteikumiem.

3. Cilmes vietas nosaukumi un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, tostarp tās, 
kas attiecas uz ģeogrāfiskajiem apgabaliem 
trešās valstīs, ir tiesīgas uz aizsardzību 
Savienībā saskaņā ar šajā apakšiedaļā 
izklāstītajiem noteikumiem.

4. Ražošana, kas minēta 1. punkta a) 
apakšpunkta iii) punktā, aptver visas ar to 
saistītās darbības – no vīnogu ražas 
novākšanas līdz vīna gatavošanas procesu 
noslēgumam, izņemot jebkādus procesus 

4. Ražošana, kas minēta 1. punkta 
a) apakšpunkta iii) punktā, aptver visas ar 
to saistītās darbības — no vīnogu ražas 
novākšanas līdz vīna gatavošanas procesu 
noslēgumam, izņemot jebkādus procesus 
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pēc ražošanas. pēc ražošanas.

5. Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta 
ii) punkta piemērošanas nolūkā vīnogas, 
kuru izcelsme drīkst būt ārpus noteiktā 
ģeogrāfiskā apgabala, to īpatsvaram 
nepārsniedzot 15 %, ir audzētas dalībvalstī 
vai trešā valstī, kurā atrodas noteiktais 
apgabals.

5. Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta 
ii) punkta piemērošanas nolūkā vīnogas, 
kuru izcelsme drīkst būt ārpus noteiktā 
ģeogrāfiskā apgabala, to īpatsvaram 
nepārsniedzot 15 %, ir audzētas dalībvalstī 
vai trešā valstī, kurā atrodas noteiktais 
apgabals.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

Grozījums Nr. 236
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas “Renew” vārdā
Benoît Biteau
Verts/ALE grupas vārdā
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
94. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(10) regulas 94. pantu aizstāj ar šādu:
94. pants “94. pants

Aizsardzības pieteikumi Aizsardzības pieteikumi

1. Pieteikumos uz aizsargātiem cilmes 
vietas nosaukumiem vai ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm ietver tehnisko 
dokumentāciju, kurā norādīts:

1. Pieteikumos uz aizsargātiem cilmes 
vietas nosaukumiem vai ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm ietver šādus elementus:

(a) aizsargājamais nosaukums; (a) aizsargājamais nosaukums;

(b) pieteikuma iesniedzēja vārds, 
uzvārds vai nosaukumu un adrese;

(b) pieteikuma iesniedzēja vārds, 
uzvārds vai nosaukumu un adrese;

(c) produkta specifikācija saskaņā ar 2. 
punktu un

(c) produkta specifikācija saskaņā ar 
2. punktu un

(d) vienots dokuments, kurā sniegts 2. 
punktā minētās produkta specifikācijas 
kopsavilkums.

(d) vienots dokuments, kurā sniegts 
2. punktā minētās produkta specifikācijas 
kopsavilkums.

2. Produkta specifikācija dod 
ieinteresētajām personām iespēju pārbaudīt 
produkcijas nosacījumus, kas saistīti ar 

2. Produkta specifikācija dod 
ieinteresētajām personām iespēju pārbaudīt 
produkcijas nosacījumus, kas saistīti ar 
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cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādi. Produkta specifikācijā ir 
vismaz šāda informācija:

cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādi. Produkta specifikācijā ir 
vismaz šāda informācija:

(a) aizsargājamais nosaukums; (a) aizsargājamais nosaukums;

(b) vīna vai vīnu apraksts: (b) vīna vai vīnu apraksts:

(i) attiecībā uz vīniem, kuriem norādīts 
cilmes vietas nosaukums, to galveno 
analītisko un organoleptisko īpašību 
apraksts,

(i) attiecībā uz vīniem, kuriem norādīts 
cilmes vietas nosaukums, to galveno 
analītisko un organoleptisko īpašību 
apraksts,

(ii) attiecībā uz vīniem, kuriem norādīta 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, to galveno 
analītisko īpašību apraksts, kā arī 
organoleptisko īpašību novērtējums vai 
norāde;

(ii) attiecībā uz vīniem, kuriem norādīta 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, to galveno 
analītisko īpašību apraksts, kā arī 
organoleptisko īpašību novērtējums vai 
norāde;

(c) vajadzības gadījumā īpašās 
vīndarības metodes, kas izmantotas vīna 
vai vīnu ražošanā, kā arī attiecīgi 
ierobežojumi to ražošanā;

(c) vajadzības gadījumā īpašās 
vīndarības metodes, kas izmantotas vīna 
vai vīnu ražošanā, kā arī attiecīgi 
ierobežojumi to ražošanā;

(d)

attiecīgā ģeogrāfiskā apgabala robežas;

(d) attiecīgā ģeogrāfiskā apgabala 
robežas;

(e) maksimālā ražība no hektāra; (e) maksimālā ražība no hektāra;

(f) norāde uz vīna vīnogu šķirni vai 
šķirnēm, no kā iegūts vīns vai vīni;

(f) norāde uz vīna vīnogu šķirni vai 
šķirnēm, no kā iegūts vīns vai vīni;

(g) sīka raksturojoša informācija, kas 
apstiprina 93. panta 1. punkta a) 
apakšpunkta i) punktā vai attiecīgā 
gadījumā 93. panta 1. punkta b) 
apakšpunkta i) punktā minēto saikni;

(g) sīka raksturojoša informācija, kas 
apstiprina šādas saiknes:

(i) attiecībā uz aizsargātu cilmes 
vietas nosaukumu — saikni starp 
produkta kvalitāti vai īpašībām un 
ģeogrāfisko vidi un informāciju par 
minētās ģeogrāfiskās vides dabas un 
cilvēka faktoriem, kas minēta 93. panta 
1. punkta a) apakšpunkta i) punktā;
(ii) attiecībā uz aizsargātu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi — saikni 
starp produkta konkrēto kvalitāti, 
reputāciju vai citām īpašībām un 
ģeogrāfisko izcelsmi, kas minēta 93. panta 
1. punkta b) apakšpunkta i) punktā;
(ga) attiecīgā gadījumā — tās devums 
ilgtspējīgā attīstībā;
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(h) piemērojamās prasības, kas 
paredzētas Savienības vai valsts tiesību 
aktos vai, ja dalībvalsts tā paredzējusi, tās 
organizācijas noteikumos, kuras pārziņā ir 
aizsargāti cilmes vietas nosaukumi vai 
aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, 
ņemot vērā, ka šīm prasībām jābūt 
objektīvām, nediskriminējošām un 
saderīgām ar Savienības tiesību aktiem;

(h) piemērojamās prasības, kas 
paredzētas Savienības vai valsts tiesību 
aktos vai, ja dalībvalsts tā paredzējusi, tās 
organizācijas noteikumos, kuras pārziņā ir 
aizsargāti cilmes vietas nosaukumi vai 
aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, 
ņemot vērā, ka šīm prasībām jābūt 
objektīvām, nediskriminējošām un 
saderīgām ar Savienības tiesību aktiem;

(i) to iestāžu vai struktūru nosaukums 
un adrese, kuras pārbauda produkta 
specifikācijas noteikumu ievērošanu, un to 
konkrētie pienākumi.

(i) to iestāžu vai struktūru nosaukums 
un adrese, kuras pārbauda produkta 
specifikācijas noteikumu ievērošanu, un to 
konkrētie pienākumi.

3. Ja aizsardzības pieteikums attiecas 
uz ģeogrāfisko apgabalu trešā valstī, tajā 
papildus 1. un 2. punktā norādītajiem 
elementiem iekļauj pierādījumu tam, ka 
attiecīgais nosaukums ir aizsargāts tā 
izcelsmes valstī.

3. Ja aizsardzības pieteikums attiecas 
uz ģeogrāfisko apgabalu trešā valstī, tajā 
papildus 1. un 2. punktā norādītajiem 
elementiem iekļauj pierādījumu tam, ka 
attiecīgais nosaukums ir aizsargāts tā 
izcelsmes valstī.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/237

Grozījums Nr. 237
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas “Renew” vārdā
Benoît Biteau
Verts/ALE grupas vārdā
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
105. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(14a) regulas 105. pantu aizstāj ar šādu:
105. pants “105. pants

Produkta specifikācijas grozījumi Produkta specifikācijas grozījumi

Pieteikuma iesniedzējs, kas atbilst 95. 
pantā izklāstītajiem nosacījumiem, var 
iesniegt pieteikumu par aizsargāta cilmes 
vietas nosaukuma vai aizsargātas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes produkta 
specifikācijas grozījuma apstiprināšanu, jo 
īpaši lai ņemtu vērā jaunākās zinātnes un 
tehnikas atziņas vai grozītu 94. panta 2. 
punkta otrās daļas d) apakšpunktā minētā 
ģeogrāfiskā apgabala robežas. Pieteikumā 
apraksta un pamato pieprasītos grozījumus.

1. Pieteikuma iesniedzējs, kas atbilst 
95. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, var 
iesniegt pieteikumu par aizsargāta cilmes 
vietas nosaukuma vai aizsargātas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes produkta 
specifikācijas grozījuma apstiprināšanu, jo 
īpaši lai ņemtu vērā jaunākās zinātnes un 
tehnikas atziņas vai grozītu 94. panta 
2. punkta otrās daļas d) apakšpunktā 
minētā ģeogrāfiskā apgabala robežas. 
Pieteikumā apraksta un pamato pieprasītos 
grozījumus.

1.a Produkta specifikācijas 
grozījumus klasificē divās kategorijās 
atkarībā no to nozīmīguma: grozījumi, 
kuriem vajadzīga iebildumu procedūra 
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Savienības līmenī (“Savienības nozīmes 
grozījumi”), un grozījumi, kuri risināmi 
dalībvalsts vai trešās valsts līmenī 
(“standarta grozījumi”).
Grozījumu uzskata par Savienības 
nozīmes grozījumu, ja:
(a) tas ietver izmaiņas aizsargātā 
cilmes vietas nosaukumā vai aizsargātā 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādē;
(b) tas sastāv no izmaiņām 
VII pielikuma II daļā minēto vīnkopības 
produktu kategorijās, vīnkopības 
produktu kategorijas pievienošanas vai 
dzēšanas;
(c) tas potenciāli varētu atcelt 
93. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
i) punktā un b) apakšpunkta i) punktā 
minēto saiti;
(d) tas nosaka turpmākus produkta 
tirdzniecības ierobežojumus.
Savienības grozījumu pieteikumos, ko 
iesniedz trešās valstis vai trešo valstu 
ražotāji, ietver pierādījumu tam, ka 
pieprasītais grozījums atbilst attiecīgajās 
trešās valstīs spēkā esošajiem tiesību 
aktiem par cilmes vietas nosaukuma vai 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību.
Visi citi grozījumi tiek uzskatīti par 
standarta grozījumiem.
1.b Pagaidu grozījums ir standarta 
grozījums, kas attiecas uz produkta 
specifikācijā veicamām pagaidu 
izmaiņām, ja publiskās iestādes ir 
noteikušas obligātus sanitāros un 
fitosanitāros pasākumus, vai kas ir saistīti 
ar dabas katastrofām vai nelabvēlīgiem 
laika apstākļiem, ko oficiāli par tādiem 
atzinušas kompetentās iestādes.
1.c Ja mainās ražošanas nosacījumi 
attiecībā uz vīnogulājiem, kas paredzēti 
produkcijas ražošanai ar aizsargātu 
cilmes vietas nosaukumu, attiecībā uz 
esošajiem vīnogulājiem turpinās tiesības 
ražot produkciju ar aizsargāto cilmes 
vietas nosaukumu uz laiku, kas noteikts 
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produkta specifikācijā, un vēlākais līdz to 
izaršanai.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/238

Grozījums Nr. 238
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas “Renew” vārdā
Benoît Biteau
Verts/ALE grupas vārdā
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
153. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(22a) regulas 153. pantu aizstāj ar šādu:
153. pants “153. pants

Ražotāju organizāciju statūti Ražotāju organizāciju statūti

1. Ražotāju organizācijas statūtos tās 
biedriem – ražotājiem jo īpaši noteiktas 
šādas prasības:

1. Ražotāju organizācijas statūtos tās 
biedriem – ražotājiem jo īpaši noteiktas 
šādas prasības:

(a) ievērot noteikumus, ko ražotāju 
organizācija pieņēmusi attiecībā uz 
ražošanas pārskatiem, ražošanu, 
tirdzniecību un vides aizsardzību;

(a) ievērot noteikumus, ko ražotāju 
organizācija pieņēmusi attiecībā uz 
ražošanas pārskatiem, ražošanu, 
tirdzniecību un vides aizsardzību;

(b)

attiecībā uz konkrētajā saimniecībā 
ražotajiem produktiem būt tikai vienas 
ražotāju organizācijas biedram; tomēr 
pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var atkāpties no šā 
nosacījuma, ja biedriem ražotājiem pieder 
divas atšķirīgas ražotnes, kas izvietotas 

(b) attiecībā uz kādu konkrētajā 
saimniecībā ražotu produktu būt tikai 
vienas ražotāju organizācijas biedram;
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dažādos ģeogrāfiskos apgabalos;
(c) sniegt informāciju, ko ražotāju 
organizācija pieprasa statistikas nolūkos.

(c) sniegt informāciju, ko ražotāju 
organizācija pieprasa statistikas nolūkos.

Tomēr dalībvalstis var atkāpties no pirmā 
apakšpunkta b) punkta pienācīgi 
pamatotos gadījumos:
(i) ja biedriem ražotājiem pieder divas 
atšķirīgas ražotnes, kas izvietotas dažādos 
ģeogrāfiskos apgabalos, vai
(ii) ja saskaņā ar 152. pantu atzītā 
ražotāju organizācija, pie kuras ražotāji 
jau pieder, ir saskaņā ar 2. punkta 
c) apakšpunktu demokrātiski nolēmusi 
ļaut saviem biedriem ražotājiem būt par 
kādas otras atzītās ražotāju organizācijas 
biedriem, ievērojot šādus nosacījumus:
– biedriem ražotājiem ir konkrēts 
produkts, kas paredzēts dažādiem 
lietojumiem, un primārā ražotāju 
organizācija, pie kuras ražotāji jau pieder, 
nepiedāvā noieta tirgu otrajam 
lietojumam, ko ražotāji paredzējuši savam 
produktam; vai
– ražotāju organizācijas biedri 
ražotāji vēsturiski ir uzņēmušies saistības, 
noslēdzot līgumus vai iesaistoties 
kooperatīvos, piegādāt daļu no saviem 
produktiem vairākiem citiem pircējiem un 
vismaz viens no šiem pircējiem kļūst par 
atzītu ražotāju organizāciju.

2. Ražotāju organizācijas statūtos 
paredz arī:

2. Ražotāju organizācijas statūtos 
paredz arī:

(a) procedūras 1. punkta a) 
apakšpunktā minēto noteikumu 
noteikšanai, pieņemšanai un grozīšanai;

(a) procedūras 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto noteikumu 
noteikšanai, pieņemšanai un grozīšanai;

(b) finansiālo iemaksu noteikšanu 
organizācijas biedriem, kuri vajadzīgi 
ražotāju organizācijas finansēšanai;

(b) finansiālo iemaksu noteikšanu 
organizācijas biedriem, kuri vajadzīgi 
ražotāju organizācijas finansēšanai;

(c) noteikumus, ka ļauj tās biedriem 
ražotājiem demokrātiski uzraudzīt savu 
organizāciju un tās lēmumus;

(c) noteikumus, ka ļauj tās biedriem 
ražotājiem demokrātiski uzraudzīt savu 
organizāciju un tās lēmumus, kā arī tās 
kontus un budžetu;

(d) sankcijas par statūtos noteikto 
pienākumu neizpildi, jo īpaši par finansiālo 
iemaksu neveikšanu vai ražotāju 

(d) sankcijas par statūtos noteikto 
pienākumu neizpildi, jo īpaši par finansiālo 
iemaksu neveikšanu vai ražotāju 
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organizācijas paredzēto noteikumu 
neievērošanu;

organizācijas paredzēto noteikumu 
neievērošanu;

(e) noteikumus par jaunu biedru 
uzņemšanu, jo īpaši par minimālo dalības 
laiku, kas nedrīkst būt īsāks kā viens gads;

(e) noteikumus par jaunu biedru 
uzņemšanu, jo īpaši par minimālo dalības 
laiku, kas nedrīkst būt īsāks kā viens gads;

(f)

grāmatvedības un budžeta noteikumus, kas 
vajadzīgi organizācijas darbībai.

(f) grāmatvedības un budžeta 
noteikumus, kas vajadzīgi organizācijas 
darbībai.

2.a Ja ražotāju organizācija ir 
atbildīga par dažu vai visu tās biedru 
ražotāju produktu pārdošanu un ja biedri 
ražotāji nenodod produktu īpašumtiesības 
ražotāju organizācijai, ražotāju 
organizācijas statūtos var arī paredzēt, ka 
minētie biedri ražotāji sazinās ar 
pircējiem, izņemot jautājumus, kas 
attiecas uz šo produktu pārdošanas cenu 
vai apjomu.

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro 
ražotāju organizācijām piena un piena 
produktu nozarē.

3. Šā panta 1., 2. un 2.a punktu 
nepiemēro ražotāju organizācijām piena un 
piena produktu nozarē.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/239

Grozījums Nr. 239
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas “Renew” vārdā
Benoît Biteau
Verts/ALE grupas vārdā
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
157. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(22 b) regulas 157. pantu aizstāj ar šādu:
157. pants “157. pants

Starpnozaru organizācijas Starpnozaru organizācijas

1. Dalībvalstis pēc pieprasījuma var 
atzīt starpnozaru organizācijas konkrētā 
nozarē, kas minēta 1. panta 2. punktā, ja 
tās:

1. Dalībvalstis pēc pieprasījuma var 
atzīt starpnozaru organizācijas konkrētā 
nozarē, kas minēta 1. panta 2. punktā, ja 
tās:

(a) veido pārstāvji, kuri veic 
saimnieciskas darbības saistībā ar ražošanu 
un vismaz vienu no šādiem piegādes ķēdes 
posmiem: produktu pārstrādi vai 
tirdzniecību, tostarp izplatīšanu, vienā vai 
vairākās nozarēs;

(a) veido pārstāvji, kuri veic 
saimnieciskas darbības saistībā ar ražošanu 
un vismaz vienu no šādiem piegādes ķēdes 
posmiem: produktu pārstrādi vai 
tirdzniecību, tostarp izplatīšanu, vienā vai 
vairākās nozarēs;

(b) ir izveidotas pēc visu vai dažu to 
organizāciju vai apvienību ierosmes, kas ir 
to dalībnieki;

(b) ir izveidotas pēc visu vai dažu to 
organizāciju vai apvienību ierosmes, kas ir 
to dalībnieki;

(c) ņemot vērā savu biedru un 
patērētāju intereses, tiecas sasniegt 

(c) ņemot vērā visu savu biedru un 
patērētāju intereses, tiecas sasniegt 
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konkrētu mērķi, kas jo īpaši var ietvert 
vienu no šādiem uzdevumiem:

konkrētu mērķi, kas jo īpaši var ietvert 
vienu no šādiem uzdevumiem:

(i) pilnveidot zināšanas un uzlabot 
ražošanas un tirgus pārredzamību, tostarp 
publicējot apkopotus statistikas datus par 
ražošanas izmaksām, cenām, tostarp 
vajadzības gadījumā arī cenu rādītājiem, 
apjomiem un iepriekš noslēgto līgumu 
termiņu un sniedzot analīzi par iespējamo 
turpmāko tirgus attīstību reģiona, valsts vai 
starptautiskā līmenī;

(i) pilnveidot zināšanas un uzlabot 
ražošanas un tirgus pārredzamību:

– publicējot un/vai kopīgojot 
apkopotus statistikas datus par ražošanas 
izmaksām, cenām, tostarp vajadzības 
gadījumā arī cenu rādītājiem, apjomiem un 
iepriekš noslēgto līgumu termiņu, kā arī 
datus par  piegādes ķēdes dažādajos 
posmos piešķirtajām rezervēm; 
– sniedzot analīzi par iespējamo 
turpmāko tirgus attīstību reģiona, valsts vai 
starptautiskā līmenī;

(ii) prognozēt ražošanas potenciālu un 
reģistrēt publiskās tirgus cenas,

(ii) prognozēt ražošanas potenciālu un 
reģistrēt publiskās tirgus cenas,

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

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

(iv) pētīt iespējamos eksporta tirgus, (iv) pētīt iespējamos eksporta tirgus,

(v) neskarot 148. un 168. pantu, 
izstrādāt standartlīgumus, kas atbilst 
Savienības tiesību aktiem, lai pārdotu 
lauksaimniecības produktus pircējiem 
un/vai piegādātu pārstrādātos produktus 
izplatītājiem un mazumtirgotājiem, ņemot 
vērā nepieciešamību nodrošināt 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus un 
nepieļaut tirgus traucējumus,

(v) neskarot 148. un 168. pantu, 
izstrādāt standartlīgumus, kas atbilst 
Savienības tiesību aktiem, lai pārdotu 
lauksaimniecības produktus pircējiem 
un/vai piegādātu pārstrādātos produktus 
izplatītājiem un mazumtirgotājiem, ņemot 
vērā nepieciešamību nodrošināt 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus un 
nepieļaut tirgus traucējumus. Šie 
standartlīgumi var ietvert divus vai vairāk 
uzņēmumus, no kuriem katrs darbojas 
atšķirīgā ražošanas, apstrādes vai 
izplatīšanas ķēdes līmenī, un tajos ir 
norādīti atbilstīgi un viegli saprotami 
indikatori un ekonomiskie indeksi un 
galīgās cenas aprēķināšanas metode, 
pamatojoties un atsaucoties uz attiecīgām 
ražošanas izmaksām un to izmaiņām, taču 
tiek ņemtas vērā arī produktu kategorijas 
un to dažādās tirgus iespējas, produktu 
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novērtējuma rādītāji, tirgū novērotās 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
cenas un to izmaiņas, kā arī kritēriji 
saistībā ar specifikāciju struktūru, 
kvalitāti, izsekojamību un saturu,

(vi) pilnīgāk izmantot produktu 
potenciālu, tostarp noieta tirgus līmenī, un 
izstrādāt iniciatīvas, lai stiprinātu 
ekonomikas konkurētspēju un inovāciju,

(vi) pilnīgāk izmantot produktu 
potenciālu, tostarp noieta tirgus līmenī, un 
izstrādāt iniciatīvas, lai stiprinātu 
ekonomikas konkurētspēju un inovāciju,

(vii) sniegt informāciju un veikt 
pētījumus, kas vajadzīgi, lai ražošanā un 
vajadzības gadījumā arī pārstrādē un/vai 
tirdzniecībā ieviestu jauninājumus, to 
racionalizētu, uzlabotu, virzoties uz 
produktiem, kuri vairāk atbilst tirgus 
prasībām un patērētāju gaumei un 
priekšstatiem, jo īpaši attiecībā uz produktu 
kvalitāti, tostarp specifiskām iezīmēm, kas 
piemīt produktiem ar aizsargātu cilmes 
vietas nosaukumu vai aizsargātu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, un vides 
aizsardzību,

(vii) sniegt informāciju un veikt 
pētījumus, kas vajadzīgi, lai ražošanā un 
vajadzības gadījumā arī pārstrādē un/vai 
tirdzniecībā ieviestu jauninājumus, to 
racionalizētu, uzlabotu, virzoties uz 
produktiem, kuri vairāk atbilst tirgus 
prasībām un patērētāju gaumei un 
priekšstatiem, jo īpaši attiecībā uz produktu 
kvalitāti, tostarp specifiskām iezīmēm, kas 
piemīt produktiem ar aizsargātu cilmes 
vietas nosaukumu vai aizsargātu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, un vides, 
klimata, dzīvnieku veselības un dzīvnieku 
labturības aizsardzību,

(viii) meklēt veidus, kā ierobežot 
veterināro produktu vai augu aizsardzības 
līdzekļu izmantojumu, labāk pārvaldīt citu 
vielu izmantošanu, nodrošināt produktu 
kvalitāti un augsnes un ūdens aizsardzību, 
stiprināt pārtikas produktu nekaitīgumu, jo 
īpaši ar produktu izsekojamību, un uzlabot 
dzīvnieku veselību un labturību,

(viii) meklēt veidus, kā ierobežot 
veterināro produktu vai augu aizsardzības 
līdzekļu izmantojumu, labāk pārvaldīt citu 
vielu izmantošanu, nodrošināt produktu 
kvalitāti un augsnes un ūdens aizsardzību, 
stiprināt pārtikas produktu nekaitīgumu, jo 
īpaši ar produktu izsekojamību, un uzlabot 
dzīvnieku veselību un labturību,

(ix) izstrādāt metodes un līdzekļus, lai 
uzlabotu produktu kvalitāti visos ražošanas 
un – attiecīgā gadījumā pārstrādes un 
tirdzniecības posmos,

(ix) izstrādāt metodes un līdzekļus, lai 
uzlabotu produktu kvalitāti visos ražošanas 
un – attiecīgā gadījumā pārstrādes un 
tirdzniecības posmos,

(x) darīt visu iespējamo, lai atbalstītu, 
aizsargātu un veicinātu bioloģisko 
lauksaimniecību, cilmes vietas 
nosaukumus, kvalitātes zīmes un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes,

(x) darīt visu iespējamo, lai atbalstītu, 
aizsargātu un veicinātu bioloģisko 
lauksaimniecību, cilmes vietas 
nosaukumus, kvalitātes zīmes un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes,

(xi) veicināt un veikt pētījumus par 
integrētu ilgtspējīgu ražošanu vai citām 
videi nekaitīgām ražošanas metodēm,

(xi) veicināt un veikt pētījumus par 
integrētu ilgtspējīgu ražošanu vai citām 
videi nekaitīgām ražošanas metodēm,

(xii) rosināt veselīgu un atbildīgu 
produktu patēriņu iekšējā tirgū, un/vai 
informēt par kaitējumu, kas saistīts ar 

(xii) rosināt veselīgu un atbildīgu 
produktu patēriņu iekšējā tirgū, un/vai 
informēt par kaitējumu, kas saistīts ar 
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kaitīgiem patēriņa modeļiem; kaitīgiem patēriņa modeļiem;

(xiii) veicināt patēriņu un/vai sniegt 
informāciju par produktiem iekšējā tirgū un 
ārējos tirgos,

(xiii) veicināt patēriņu un/vai sniegt 
informāciju par produktiem iekšējā tirgū un 
ārējos tirgos,

(xiv) dot ieguldījumu blakusproduktu 
apsaimniekošanā un atkritumu 
samazināšanā un apsaimniekošanā.

(xiv) dot ieguldījumu blakusproduktu 
apsaimniekošanā un valorizācijas 
iniciatīvu izstrādē un atkritumu 
samazināšanā un apsaimniekošanā,

(xv) noteikt standarta vērtības sadales 
klauzulas 172.a panta nozīmē, tostarp 
tirgus guvumus un zaudējumus, nosakot, 
kā jebkādas izmaiņas attiecīgajās 
konkrēto produktu tirgus cenās vai citu 
preču tirgos ir sadalāmas to starpā;

(xv) noteikt noteikumus par vērtības 
sadali piegādes ķēdes dalībnieku starpā, 
tostarp tirgus guvumus un zaudējumus, 
nosakot, kā ir sadalāmas jebkādas 
izmaiņas attiecīgajās konkrēto produktu 
tirgus cenās vai citu preču tirgos, Šie 
noteikumi var būt standarta vērtības 
sadales klauzulas 172.a panta nozīmē vai 
ietvert vai atsaukties uz tādiem 
ekonomiskiem rādītājiem kā attiecīgās 
ražošanas un tirdzniecības izmaksas un to 
attīstība, attiecīgajos tirgos reģistrētās 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
cenas un to attīstība, kā arī attiecīgo 
produktu daudzumi, sastāvs, kvalitāte, 
izsekojamība vai cieņa, un tajos ņem vērā 
ražošanas izmaksas;
(xva) izstrādāt to izmaksu taisnīgas 
sadales standartklauzulas, kuras 
lauksaimniekiem radušās, izpildot papildu 
juridiskās prasības attiecībā uz vidi, 
klimatu, dzīvnieku veselību un dzīvnieku 
labturību, ieskaitot metodes šo izmaksu 
aprēķināšanai,

(xvi) īstenot pasākumus ar mērķi novērst 
un pārvaldīt dzīvnieku veselības, augu 
aizsardzības un vides riskus.

(xvi) veicināt un īstenot pasākumus ar 
mērķi novērst, kontrolēt un pārvaldīt 
dzīvnieku veselības, augu aizsardzības un 
vides riskus, tostarp izveidojot un 
pārvaldot kopfondus vai veicot iemaksas 
šādos fondos, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem par 
izmaksām un ekonomiskajiem 
zaudējumiem, kas rodas, veicinot un 
īstenojot šādus pasākumus;
(xvia) sekmēt tirdzniecības attiecību 
labāku pārredzamību starp dažādiem 
ķēdes posmiem, jo īpaši izstrādājot un 
īstenojot tehniskos standartus un 
kontrolējot, kā nozares dalībnieki tos 
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ievēro.
1.a Dalībvalstis var pēc pieprasījuma 
nolemt starpnozaru organizācijai, kas 
darbojas vairākās 1. panta 2. punktā 
minētajās nozarēs, piešķirt vairāk nekā 
vienu atzīšanu, ar noteikumu, ka 
starpnozaru organizācija atbilst šā panta 1. 
punktā un, attiecīgā gadījumā, 3. punktā 
minētajiem nosacījumiem katrai nozarei, 
attiecībā uz kuru tā lūdz atzīšanu.

1.a Dalībvalstis var pēc pieprasījuma 
nolemt starpnozaru organizācijai, kas 
darbojas vairākās 1. panta 2. punktā 
minētajās nozarēs, piešķirt vairāk nekā 
vienu atzīšanu, ar noteikumu, ka 
starpnozaru organizācija atbilst šā panta 
1. punktā un, attiecīgā gadījumā, 3. punktā 
minētajiem nosacījumiem katrai nozarei, 
attiecībā uz kuru tā lūdz atzīšanu.

2. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem 
un nediskriminējošiem kritērijiem, var 
nolemt, ka 158. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā ietvertais nosacījums ir 
izpildīts, ierobežojot starpnozaru 
organizāciju skaitu reģionālā vai valsts 
līmenī, ja tas paredzēts valsts noteikumos, 
kuri ir spēkā pirms 2014. gada 1. janvāra 
un ja tas nekaitē pienācīgai iekšējā tirgus 
darbībai.

2. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem 
un nediskriminējošiem kritērijiem, var 
nolemt, ka 158. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā ietvertais nosacījums ir 
izpildīts, ierobežojot starpnozaru 
organizāciju skaitu reģionālā vai valsts 
līmenī, ja tas paredzēts valsts noteikumos, 
kuri ir spēkā pirms 2014. gada 1. janvāra 
un ja tas nekaitē pienācīgai iekšējā tirgus 
darbībai.”

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā 
uz piena un piena produktu nozari 
dalībvalstis var atzīt starpnozaru 
organizācijas, kuras:
(a) ir oficiāli pieprasījušas atzīšanu 
un sastāv no pārstāvjiem, kuri veic 
ekonomiskas darbības saistībā ar 
svaigpiena ražošanu, un ir saistītas 
vismaz ar vienu no šādiem piegādes ķēdes 
posmiem: piena un piena produktu 
nozares produktu pārstrādi vai 
tirdzniecību, tostarp izplatīšanu;
(b) ir izveidotas pēc visu vai dažu a) 
apakšpunktā minēto pārstāvju ierosmes;
(c) veic vienu vai vairākas no turpmāk 
minētajām darbībām vienā vai vairākos 
Savienības reģionos, ņemot vērā minēto 
starpnozaru organizāciju dalībnieku un 
patērētāju intereses:
(i) uzlabo ražošanas un tirgus 
zināšanas un pārredzamību, tostarp 
publicējot statistikas datus par cenām, 
apjomiem un darbības ilgumu līgumiem, 
kuri noslēgti par svaigpiena piegādi, un 
sniedzot analīzi par iespējamo turpmāko 
tirgus attīstību reģionālajā, valsts un 
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starptautiskajā līmenī,
(ii) palīdz labāk koordinēt to, kā piena 
un piena produktu nozares produkti tiek 
laisti tirgū, īpaši izmantojot pētījumus un 
tirgus izpēti,
(iii) veicina piena un piena produktu 
patēriņu un sniedz informāciju par tiem 
gan iekšējos, gan ārējos tirgos,
(iv) pētīt iespējamos eksporta tirgus,
(v) izstrādā standartlīgumus, kas 
atbilst Savienības noteikumiem par 
svaigpiena pārdošanu pircējiem un/vai 
par pārstrādātā piena produktu piegādi 
izplatītājiem un mazumtirgotājiem, ņemot 
vērā nepieciešamību panākt taisnīgus 
konkurences nosacījumus un nepieļaut 
tirgus kropļojumus,
(vi) sniedz informāciju un veic izpēti, 
kas vajadzīga, lai ražošanu pielāgotu par 
labu produktiem, kuri vairāk atbilst tirgus 
prasībām un patērētāju gaumei un 
cerībām, jo īpaši attiecībā uz produktu 
kvalitāti un vides aizsardzību,
(vii) saglabā un attīsta piena nozares 
ražošanas potenciālu, tostarp veicinot 
jauninājumus un atbalstot programmas 
lietišķajai pētniecībai un izstrādei, lai 
pilnībā izmantotu piena un piena 
produktu potenciālu, jo īpaši, lai radītu 
produktus ar pievienoto vērtību, kas 
patērētājam ir pievilcīgāki,
(viii) meklē paņēmienus veterināro 
produktu izmantošanas ierobežošanai, 
sekmējot citu vielu izmantošanu un 
uzlabojot pārtikas nekaitīgumu un 
dzīvnieku veselību,
(ix) izstrādā metodes un līdzekļus, lai 
uzlabotu produktu kvalitāti visos 
ražošanas un tirdzniecības posmos,
(x) izmanto bioloģiskās 
lauksaimniecības potenciālu un aizsargā 
un veicina šādu lauksaimniecību, kā arī 
produktu ar cilmes vietas nosaukumu, 
kvalitātes marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādi ražošanu, un
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(xi) veicina integrētu ražošanu vai 
citas videi nekaitīgas ražošanas metodes.

(Ar šo grozījumu svītro 3. punktu un visus 
tā apakšpunktus.)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/240

Grozījums Nr. 240
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas “Renew” vārdā
Benoît Biteau
Verts/ALE grupas vārdā
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 22.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
158. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(22c) regulas 158. pantu aizstāj ar šādu:
158. pants “158. pants

Starpnozaru organizāciju atzīšana Starpnozaru organizāciju atzīšana

1. Dalībvalstis var atzīt starpnozaru 
organizācijas, kuras pieprasa atzīšanu, ar 
noteikumu, ka tās:

1. Dalībvalstis var atzīt starpnozaru 
organizācijas, kuras pieprasa atzīšanu, ar 
noteikumu, ka tās:

(a) atbilst 157. pantā noteiktajām 
prasībām;

(a) atbilst 157. pantā noteiktajām 
prasībām;

(b) darbojas vienā vai vairākos 
attiecīgās teritorijas reģionos;

(b) darbojas vienā vai vairākos 
attiecīgās teritorijas reģionos;

(c) atbild par ievērojamu daļu 
ekonomisko darbību, kuras minētas 157. 
panta 1. punkta a) apakšpunktā;

(c) atbild par ievērojamu daļu 
ekonomisko darbību, kuras minētas 
157. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

(ca) nodrošina piegādes ķēdes posmu 
līdzsvarotu pārstāvību, kuri minēti 
157. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

(d) pašas neiesaistās produktu 
ražošanā, pārstrādē un/vai tirdzniecībā, 

(d) pašas neiesaistās produktu 
ražošanā, pārstrādē un/vai tirdzniecībā, 
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izņemot 162. pantā noteiktos gadījumus. izņemot 162. pantā noteiktos gadījumus.

2. Dalībvalstis var nolemt, ka 
starpnozaru organizācijas, kuras ir atzītas 
pirms 2014. gada 1. janvāra, pamatojoties 
uz valsts tiesību aktiem, un kuras atbilst šā 
panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem, 
jāuzskata par atzītām starpnozaru 
organizācijām saskaņā ar 157. pantu.

2. Dalībvalstis var nolemt, ka 
starpnozaru organizācijas, kuras ir atzītas 
pirms 2014. gada 1. janvāra, pamatojoties 
uz valsts tiesību aktiem, un kuras atbilst šā 
panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem, 
jāuzskata par atzītām starpnozaru 
organizācijām saskaņā ar 157. pantu.

3. Starpnozaru organizācijas, kuras ir 
atzītas pirms 2014. gada 1. janvāra, 
pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, un 
kuras neatbilst šā panta 1. punktā 
minētajiem nosacījumiem, var turpināt 
savu darbību atbilstīgi valsts tiesību aktiem 
līdz 2015. gada 1. janvārim.

3. Starpnozaru organizācijas, kuras ir 
atzītas pirms 2014. gada 1. janvāra, 
pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, un 
kuras neatbilst šā panta 1. punktā 
minētajiem nosacījumiem, var turpināt 
savu darbību atbilstīgi valsts tiesību aktiem 
līdz 2015. gada 1. janvārim.

4. Dalībvalstis var atzīt starpnozaru 
organizācijas visās nozarēs, kas pastāvēja 
pirms 2013. gada 1. janvāra, neatkarīgi no 
tā, vai tās bija atzītas pēc pieprasījuma vai 
noteiktas ar likumu, lai arī tās neatbilst 
157. panta 1. punkta b) apakšpunktā vai 
157. panta 3. punkta b) apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem.

4. Dalībvalstis var atzīt starpnozaru 
organizācijas visās nozarēs, kas pastāvēja 
pirms 2013. gada 1. janvāra, neatkarīgi no 
tā, vai tās bija atzītas pēc pieprasījuma vai 
noteiktas ar likumu, lai arī tās neatbilst 
157. panta 1. punkta b) apakšpunktā vai 
157. panta 3. punkta b) apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem.

5. Ja dalībvalstis atzīst starpnozaru 
organizāciju saskaņā ar 1. vai 2. punktu, 
tās:

5. Ja dalībvalstis atzīst starpnozaru 
organizāciju saskaņā ar 1. vai 2. punktu, 
tās:

(a) četru mēnešu laikā pēc tam, kad ir 
saņemts pieteikums, kuram ir pievienoti 
visi atbilstīgie apliecinošie dokumenti, 
pieņem lēmumu par to, vai piešķirt 
atzīšanu; šo pieteikumu iesniedz 
dalībvalstī, kurā atrodas organizācijas 
galvenā mītne;

(a) četru mēnešu laikā pēc tam, kad ir 
saņemts pieteikums, kuram ir pievienoti 
visi atbilstīgie apliecinošie dokumenti, 
pieņem lēmumu par to, vai piešķirt 
atzīšanu; šo pieteikumu iesniedz 
dalībvalstī, kurā atrodas organizācijas 
galvenā mītne;

(b) ik pēc noteikta laika, ko tās pašas 
nosaka, veic pārbaudes, lai pārliecinātos, 
ka atzītās starpnozaru organizācijas atbilst 
nosacījumiem, kas reglamentē to atzīšanu;

(b) ik pēc noteikta laika, ko tās pašas 
nosaka, veic pārbaudes, lai pārliecinātos, 
ka atzītās starpnozaru organizācijas atbilst 
nosacījumiem, kas reglamentē to atzīšanu;

(c) gadījumā, ja šajā regulā paredzētie 
pasākumi netiek īstenoti vai to īstenošanā 
tiek pieļauti pārkāpumi, uzliek šīm 
organizācijām piemērojamās sankcijas, ko 
tās paredzējušas, un vajadzības gadījumā 
lemj, vai atzīšana nebūtu jāatsauc;

(c) gadījumā, ja šajā regulā paredzētie 
pasākumi netiek īstenoti vai to īstenošanā 
tiek pieļauti pārkāpumi, uzliek šīm 
organizācijām piemērojamās sankcijas, ko 
tās paredzējušas, un vajadzības gadījumā 
lemj, vai atzīšana nebūtu jāatsauc;

(d) atsauc atzīšanu, ja vairs nav 
ievērotas šajā pantā noteiktās atzīšanas 
prasības un nosacījumi;

(d) atsauc atzīšanu, ja vairs nav 
ievērotas šajā pantā noteiktās atzīšanas 
prasības un nosacījumi;
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(e) katru gadu līdz 31. martam informē 
Komisiju par katru iepriekšējā kalendārajā 
gadā pieņemto lēmumu piešķirt, atteikt vai 
atsaukt atzīšanu.

(e) katru gadu līdz 31. martam informē 
Komisiju par katru iepriekšējā kalendārajā 
gadā pieņemto lēmumu piešķirt, atteikt vai 
atsaukt atzīšanu.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/241

Grozījums Nr. 241
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas “Renew” vārdā
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
163.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22d) regulā iekļauj šādu pantu:
“163.a pants
Starpnozaru organizāciju atzīšana vīna 
nozarē
1. Dalībvalstis pēc pieprasījuma var 
atzīt starpnozaru organizācijas valsts 
līmenī vai ražošanas apgabala līmenī vai 
ražošanas apgabala līmenī attiecībā uz 
produktiem vīna nozarē, ja šādas 
organizācijas:
(a) veido pārstāvji, kuri veic 
saimnieciskas darbības saistībā ar 
ražošanu un vismaz vienu no šādiem 
piegādes ķēdes posmiem: produktu 
pārstrādi vai tirdzniecību, tostarp 
izplatīšanu;
(b) tās atbilst 157. panta b) un 
c) apakšpunktā noteiktajām prasībām.
Attiecībā uz produktiem ar Savienības 
tiesību aktos atzītu aizsargātu cilmes 
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vietas nosaukumu vai aizsargātu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi pirmās 
daļas a) apakšpunktā minēto saimniecisko 
darbību pārstāvji var ietvert pieteikuma 
iesniedzējus, kā minēts 95. pantā.
2. Ja dalībvalstis izmanto izvēles 
iespēju atzīt starpnozaru organizācijas 
vīna nozarē saskaņā ar šā panta 
1. punktu,  1. un/vai 2. punktu, mutatis 
mutandis piemēro 158. pantu.”

Or. en


