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14.10.2020 A8-0198/242

Grozījums Nr. 242
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
"Renew Europe" 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.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
164. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

22e) regulas 164. pantu aizstāj ar šādu:
164. pants "164. pants

Noteikumu piemērošanas paplašināšana Noteikumu piemērošanas paplašināšana

1. Gadījumos, kad uzskata, ka atzīta 
ražotāju organizācija, atzīta ražotāju 
organizāciju apvienība vai atzīta 
starpnozaru organizācija, kas darbojas 
noteiktā dalībvalsts ekonomiskajā zonā vai 
zonās, reprezentatīvi pārstāv konkrēta 
produkta ražošanu, tirdzniecību vai 
pārstrādi, attiecīgā dalībvalsts pēc minētās 
organizācijas lūguma dažus nolīgumus, 
lēmumus vai saskaņotas darbības, par ko ir 
vienošanās šajā organizācijā, var uz 
ierobežotu laiku padarīt saistošus citiem 
pie organizācijas vai apvienības 
nepiederošiem tirgus dalībniekiem, kas 
darbojas attiecīgajā ekonomiskajā zonā vai 
zonās un var būt personas vai grupas.

1. Gadījumos, kad uzskata, ka atzīta 
ražotāju organizācija, atzīta ražotāju 
organizāciju apvienība vai atzīta 
starpnozaru organizācija, kas darbojas 
noteiktā dalībvalsts ekonomiskajā zonā vai 
zonās, reprezentatīvi pārstāv konkrēta 
produkta ražošanu, tirdzniecību vai 
pārstrādi, attiecīgā dalībvalsts pēc minētās 
organizācijas lūguma dažus nolīgumus, 
lēmumus vai saskaņotas darbības, par ko ir 
vienošanās šajā organizācijā, var uz 
ierobežotu laiku padarīt saistošus citiem 
pie organizācijas vai apvienības 
nepiederošiem tirgus dalībniekiem, kas 
darbojas attiecīgajā ekonomiskajā zonā vai 
zonās un var būt personas vai grupas.

2. Piemērojot šo iedaļu, "ekonomiskā 
zona" ir ģeogrāfiska zona, ko veido 

2. Piemērojot šo iedaļu, "ekonomiskā 
zona" ir ģeogrāfiska zona, ko veido 
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piegulošie vai kaimiņos esošie ražošanas 
reģioni, kuros ir vienādi ražošanas un 
tirdzniecības apstākļi.

piegulošie vai kaimiņos esošie ražošanas 
reģioni, kuros ir vienādi ražošanas un 
tirdzniecības apstākļi, vai — attiecībā uz 
produktiem ar aizsargātu cilmes vietas 
nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādi, kas atzīta saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem,— produkta 
specifikācijā noteiktā ģeogrāfiskā zona.

3. Organizāciju vai apvienību uzskata 
par reprezentatīvu pārstāvi, ja tā dalībvalsts 
attiecīgajā ekonomiskajā zonā vai zonās 
nodrošina:

3. Organizāciju vai apvienību uzskata 
par reprezentatīvu pārstāvi, ja tā dalībvalsts 
attiecīgajā ekonomiskajā zonā vai zonās 
nodrošina:

a) šādu attiecīgā produkta vai 
produktu ražošanas, tirdzniecības vai 
pārstrādes apjoma daļu:

a) šādu attiecīgā produkta vai 
produktu ražošanas, tirdzniecības vai 
pārstrādes apjoma daļu:

i) ražotāju organizācija, kas darbojas 
augļu un dārzeņu nozarē, – vismaz 60 %, 
vai

i) ražotāju organizācija, kas darbojas 
augļu un dārzeņu nozarē, — vismaz 60 %, 
vai

ii) citos gadījumos – vismaz divas 
trešdaļas, un

ii) citos gadījumos — vismaz divas 
trešdaļas, un

b) ražotāju organizācijas gadījumā – 
ka tā pārstāv vairāk nekā 50 % attiecīgo 
ražotāju.

b) ražotāju organizācijas gadījumā — 
ka tā pārstāv vairāk nekā 50 % attiecīgo 
ražotāju.

Ja starpnozaru organizāciju gadījumā 
tomēr rodas praktiskas problēmas, nosakot 
attiecīgā produkta vai produktu ražošanas, 
tirdzniecības vai pārstrādes apjoma daļu, 
dalībvalsts var paredzēt valsts noteikumus, 
lai noteiktu pirmās daļas a) punkta ii) 
apakšpunktā minēto reprezentatīvās 
pārstāvības rādītāju.

Ja starpnozaru organizāciju gadījumā 
tomēr rodas praktiskas problēmas, nosakot 
attiecīgā produkta vai produktu ražošanas, 
tirdzniecības vai pārstrādes apjoma daļu, 
dalībvalsts var paredzēt valsts noteikumus, 
lai noteiktu pirmās daļas a) punkta ii) 
apakšpunktā minēto reprezentatīvās 
pārstāvības rādītāju.

Ja pieprasījums attiecināt noteikumu 
piemērošanu uz citiem tirgus dalībniekiem 
aptver vairākas ekonomiskās zonas, 
organizācija vai apvienība pierāda, ka tai ir 
pirmajā daļā noteiktais minimālais 
reprezentatīvās pārstāvības rādītājs katrā 
attiecīgajā nozarē, ko tā apvieno katrā 
attiecīgajā ekonomiskajā zonā.

Ja pieprasījums attiecināt noteikumu 
piemērošanu uz citiem tirgus dalībniekiem 
aptver vairākas ekonomiskās zonas, 
organizācija vai apvienība pierāda, ka tai ir 
pirmajā daļā noteiktais minimālais 
reprezentatīvās pārstāvības rādītājs katrā 
attiecīgajā nozarē, ko tā apvieno katrā 
attiecīgajā ekonomiskajā zonā.

4. Noteikumiem, kuru attiecināšanu 
uz citiem tirgus dalībniekiem var pieprasīt 
saskaņā ar 1. punktu, ir viens no šiem 
mērķiem:

4. Noteikumiem, kuru attiecināšanu 
uz citiem tirgus dalībniekiem var pieprasīt 
saskaņā ar 1. punktu, ir viens no šiem 
mērķiem:

a) ražošanas un tirgus pārskati; a) ražošanas un tirgus pārskati;
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b) ražošanas noteikumi, kas ir 
stingrāki par Savienības vai valsts 
noteikumiem;

b) ražošanas noteikumi, kas ir 
stingrāki par Savienības vai valsts 
noteikumiem;

c) Savienības tiesību aktiem atbilstīgu 
standartlīgumu izstrāde;

c) Savienības tiesību aktiem atbilstīgu 
standartlīgumu un vērtības sadales un 
taisnīgas kompensācijas klauzulu izstrāde;

ca) tādu standartlīgumu vai klauzulu 
izstrāde vīna nozarē, kas ir saderīgi ar 
Savienības noteikumiem un kas var ietvert 
maksājumu periodus, kuri ir garāki par 
60 dienām, atkāpjoties no Direktīvas (ES) 
2019/633 3. panta 1. punkta noteikumiem, 
attiecībā uz nefasēta vīna iegādi kā daļu 
no rakstiskiem daudzgadu līgumiem vai 
līgumiem, kas kļūst par daudzgadu 
līgumiem, starp vīna ražotāju vai 
tālākpārdevēju un tā tiešo pircēju, ja uz 
klauzulām saistībā ar šiem termiņiem 
attiecas pagarinājums līdz 2021. gada 31. 
oktobrim;

d) tirdzniecība; d) tirdzniecība;

e) vides aizsardzība; e) vides aizsardzība;

f) pasākumi produktu potenciāla 
veicināšanai un izmantošanai;

f) pasākumi produktu potenciāla 
veicināšanai un izmantošanai;

g) bioloģiskās lauksaimniecības, kā arī 
cilmes vietas nosaukumu, kvalitātes zīmju 
un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzības pasākumi;

g) bioloģiskās lauksaimniecības, kā arī 
cilmes vietas nosaukumu, kvalitātes zīmju 
un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzības pasākumi;

h) pētījumi, lai palielinātu produktu 
vērtību, īpaši ar jauniem lietojumiem, kas 
nerada draudus sabiedrības veselībai;

h) pētījumi, lai palielinātu produktu 
vērtību, īpaši ar jauniem lietojumiem, kas 
nerada draudus sabiedrības veselībai;

i) pētījumi par produktu kvalitātes 
uzlabošanu;

i) pētījumi par produktu kvalitātes 
uzlabošanu;

j) pētījumi, jo īpaši par audzēšanas 
metodēm, kas ļauj samazināt augu 
aizsardzības līdzekļu vai veterināro 
produktu izmantošanu un garantē augsnes 
aizsardzību un vides saglabāšanu vai 
uzlabošanu;

j) pētījumi, jo īpaši par audzēšanas 
metodēm, kas ļauj samazināt augu 
aizsardzības līdzekļu vai veterināro 
produktu izmantošanu un garantē augsnes 
aizsardzību un vides saglabāšanu vai 
uzlabošanu;

k) obligāto īpašību un iepakojuma un 
noformējuma obligāto standartu 
noteikšana;

k) obligāto iepakojuma un 
noformējuma standartu noteikšana;

l) sertificēta sēklas materiāla 
izmantošana un produktu kvalitātes 

l) sertificēta sēklas materiāla 
izmantošana produktiem, uz kuriem 
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uzraudzība; neattiecas Regula (ES) 2018/848, un 
produktu kvalitātes uzraudzība;

m) dzīvnieku veselība, augu veselība 
un pārtikas nekaitīgums;

m) fitosanitāro, dzīvnieku veselības, 
pārtikas nekaitīguma vai vides risku 
novēršana un pārvaldība, jo īpaši 
izveidojot kopfondus vai veicot iemaksas 
šādos fondos;

n) blakusproduktu apsaimniekošana. n) blakusproduktu apsaimniekošana 
un valorizācija;
na) tehnisko standartu, kas ļauj precīzi 
novērtēt produkta īpašības, izstrāde, 
īstenošana un kontrole.

Minētie noteikumi nerada kaitējumu citiem 
attiecīgās dalībvalsts vai Savienības tirgus 
dalībniekiem, tiem nav 210. panta 4. 
punktā norādītās sekas un tie nevienā citā 
veidā nav pretrunā spēkā esošiem 
Savienības tiesību aktiem vai valsts 
noteikumiem.

Šie noteikumi attiecīgā gadījumā neskar 
Regulu (ES) 2018/848. Tie nerada 
kaitējumu citiem attiecīgās dalībvalsts vai 
Savienības tirgus dalībniekiem un neliek 
šķēršļus jaunpienācējiem, tiem nav 
210. panta 4. punktā norādīto seku, un tie 
nevienā citā veidā nav pretrunā spēkā 
esošiem Savienības tiesību aktiem vai 
valsts noteikumiem.

4.a Kad Komisija pieņem īstenošanas 
aktu saskaņā ar šīs regulas 222. pantu, 
atļaujot nepiemērot LESD 101. panta 
1. punktu nolīgumiem un lēmumiem, kas 
atrunāti šīs regulas 222. panta 1. punktā, 
šie nolīgumi un lēmumi var tikt 
paplašināti saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem.
4.b Kad dalībvalsts piemēro 1. punktā 
izklāstītos noteikumus, attiecīgajai 
organizācijai jānodrošina arī piemēroti 
un samērīgi pasākumi, kuru mērķis ir 
izpildes nodrošināšana, kas kļūst obligāta, 
pieņemot šos noteikumus.

5. Par 1. punktā minēto noteikumu 
piemērošanas paplašināšanu pilnīgi 
informē tirgus dalībniekus, publicējot šos 
noteikumus pilnā apjomā attiecīgās 
dalībvalsts oficiālajā izdevumā.

5. Par 1. punktā minēto noteikumu 
piemērošanas paplašināšanu pilnīgi 
informē tirgus dalībniekus, publicējot šos 
noteikumus pilnā apjomā attiecīgās 
dalībvalsts oficiālajā izdevumā.

6. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
jebkuru lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 
šo pantu.

6. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
jebkuru lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 
šo pantu.";

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/243

Grozījums Nr. 243
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
"Renew Europe" 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.f punkts (jauns)
Regula (ES) 1308/2013
167. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums Nr.

22f) regulas 167. pantu aizstāj ar šādu:
167. pants "167. pants

Tirdzniecības noteikumi vīna kopējā tirgus 
darbības uzlabošanai un stabilizēšanai

Tirdzniecības noteikumi vīna kopējā tirgus 
darbības uzlabošanai un stabilizēšanai

1. Lai uzlabotu un stabilizētu kopējā 
tirgus darbību attiecībā uz vīniem, arī 
vīnogām, misām un vīniem, no kuriem tie 
iegūti, ražotājas dalībvalstis var noteikt 
tirdzniecības noteikumus, lai regulētu 
piedāvājumu, jo īpaši ar lēmumiem, ko 
pieņēmušas saskaņā ar 157. un 158. pantu 
atzītas starpnozaru organizācijas.

1. Lai uzlabotu un stabilizētu kopējā 
tirgus darbību attiecībā uz vīniem, arī 
vīnogām, misām un vīniem, no kuriem tie 
iegūti, ražotājas dalībvalstis var noteikt 
tirdzniecības noteikumus, lai regulētu 
piedāvājumu, jo īpaši ar lēmumiem, ko 
pieņēmušas saskaņā ar 163.a un 158. pantu 
atzītas starpnozaru organizācijas.

Šie noteikumi ir samērojami ar 
sasniedzamo mērķi, un tie nevar:

Šie noteikumi ir samērojami ar 
sasniedzamo mērķi, un tie nevar:

a) būt saistīti ar darījumiem pēc 
attiecīgā produkta pirmās laišanas tirgū;

a) būt saistīti ar darījumiem pēc 
attiecīgā produkta pirmās laišanas tirgū;

b) atļaut cenu noteikšanu, arī 
orientējošo vai ieteicamo cenu noteikšanu;

b) atļaut cenu noteikšanu, arī 
orientējošo vai ieteicamo cenu noteikšanu;

c) padarīt nepieejamu pārmērīgi lielu c) padarīt nepieejamu pārmērīgi lielu 
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daļu parasti pieejamās vīnogu ražas; daļu parasti pieejamās vīnogu ražas;

d) radīt iespēju atteikties izdot valsts 
un Savienības sertifikātus, kas vajadzīgi 
vīna apgrozībai un tirdzniecībai, ja šāda 
tirdzniecība notiek saskaņā ar minētajiem 
noteikumiem.

d) radīt iespēju atteikties izdot valsts 
un Savienības sertifikātus, kas vajadzīgi 
vīna apgrozībai un tirdzniecībai, ja šāda 
tirdzniecība notiek saskaņā ar minētajiem 
noteikumiem.

2. Par 1. punktā minētajiem 
noteikumiem informē tirgus dalībniekus, 
publicējot šos noteikumus pilnā apjomā 
attiecīgās dalībvalsts oficiālajā izdevumā.

2. Par 1. punktā minētajiem 
noteikumiem informē tirgus dalībniekus, 
publicējot šos noteikumus pilnā apjomā 
attiecīgās dalībvalsts oficiālajā izdevumā.

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
jebkuru lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 
šo pantu.

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
jebkuru lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 
šo pantu.";

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Grozījums Nr. 244
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
"Renew Europe" grupas 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.g punkts (jauns)
Regula (ES) 1308/2013
172.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22g) iekļauj šādu pantu:
"172.a pants
Starpnozaru organizāciju vērtības sadale
Neskarot nevienu konkrētu vērtības 
sadales klauzulu cukura nozarē, 
lauksaimnieki, tostarp lauksaimnieku 
apvienības un viņu pirmais pircējs, kā arī 
viens vai vairāki uzņēmumi, kas darbojas 
atšķirīgā ražošanas, apstrādes un sadales 
ķēdes līmenī, var vienoties par vērtības 
sadales klauzulām, tostarp tirgus 
piemaksām un zaudējumiem, nosakot, kā 
jebkādas izmaiņas attiecīgajās konkrēto 
produktu tirgus cenās vai citu preču tirgos 
ir sadalāmas to starpā, ņemot vērā 
ražošanas izmaksas.";
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14.10.2020 A8-0198/245

Grozījums Nr. 245
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
"Renew Europe" grupas 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.h punkts (jauns)
Regula (ES) 1308/2013
172.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22h) iekļauj šādu pantu:
"172.b pants 
Vērtības sadale produktiem ar aizsargātu 
cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi
Attiecībā uz produktiem ar aizsargātu 
cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas atzīta 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, 
starpnozaru organizācijas, kuras atzītas 
saskaņā ar 157. pantu, var pieņemt 
noteikumus par vērtības sadali starp 
tirgus dalībniekiem dažādos ražošanas 
posmos un, attiecīgā gadījumā, pārstrādes 
un tirdzniecības posmos, kuriem viņi, 
atkāpjoties no LESD 101. panta 1. punkta 
noteikumiem, var lūgt pagarinājumu, 
pamatojoties uz šīs regulas 164. panta 1. 
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punktu.
Šādi pagarinātie nolīgumi, lēmumi vai 
saskaņotas darbības ir samērojami ar 
sasniedzamo mērķi, un tie nevar:
a) ietvert patērētājiem pārdoto 
galaproduktu cenu noteikšanu;
b) mazināt konkurenci attiecībā uz 
minēto produktu būtisku proporcionālo 
daudzumu;
c) radīt pārmērīgu nelīdzsvarotību starp 
attiecīgās nozares vērtību ķēdes 
dažādajiem posmiem.";

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Grozījums Nr. 246
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
"Renew Europe" grupas vārdā
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā
Benoît Biteau
Verts/ALE 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 – 26.a punkts (jauns)
Regula (ES) 1308/2013
IV daļa – I nodaļa – 206.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26a) iekļauj šādu pantu:
"206.a pants
Tālākpārdošana ar zaudējumiem
1. Lauksaimniecības produktus no 
nozares, kas uzskaitīta 1. panta 2. punktā, 
nepārdod tālāk ar zaudējumiem.
2. Šā panta 1. punktu neattiecina uz 
gadījumiem, kad pienācīgi pamatotos 
gadījumos dalībvalstis var atļaut 
lauksaimniecības produktu 
tālākpārdošanu ar zaudējumiem, lai 
novērstu pārtikas izšķiešanu.
Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu un 
papildināt šo regulu, nosakot pirmajā 
daļā minētos izņēmumu kritērijus 
attiecībā uz pārtikas atkritumiem.
3. Šajā pantā:
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a) "tālākpārdošana ar zaudējumiem" 
ir lauksaimniecības produktu pārdošana 
par cenu, kas ir zemāka par neto pirkuma 
cenu, ar neto pirkuma cenu saprotot 
pirkuma cenu rēķinā, pieskaitot 
transporta izmaksas un nodokļus, kas 
iekasēti par darījumu, atskaitot visu 
finansiālo labumu proporcionālo daļu, ko 
piegādātājs piešķir pircējam;
b) "pārtikas atkritumi" ir visu veidu 
pārtika, kā definēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 
2. pantā, kas kļuvusi par atkritumiem.";

Or. en
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Grozījums Nr. 247
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
"Renew Europe" 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 – 26.b punkts (jauns)
Regula (ES) 1308/2013
220. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

26b) regulas 220. pantu aizstāj ar šādu:
220. pants "220. pants

Pasākumi, kas saistīti ar dzīvnieku 
slimībām un patērētāju uzticības zaudēšanu 
sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības 
risku dēļ

Pasākumi, kas saistīti ar dzīvnieku un 
augu slimībām un augu kaitēkļiem un 
patērētāju uzticības zaudēšanu sabiedrības, 
dzīvnieku vai augu veselības risku dēļ

1. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, nosakot ārkārtas atbalsta pasākumus 
skartajam tirgum, lai ņemtu vērā:

1. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, nosakot ārkārtas atbalsta pasākumus 
skartajam tirgum, lai ņemtu vērā:

a) ierobežojumus Savienības iekšējā 
tirdzniecībā un tirdzniecībā ar trešām 
valstīm, kas var rasties, piemērojot 
pasākumus dzīvnieku slimību izplatības 
apkarošanai, un

a) ierobežojumus Savienības iekšējā 
tirdzniecībā un tirdzniecībā ar trešām 
valstīm, kas var rasties, piemērojot 
pasākumus dzīvnieku vai augu slimību vai 
augu kaitēkļu izplatības apkarošanai, un

b) būtiskus tirgus traucējumus, kuru 
tiešais cēlonis ir patērētāju uzticības 
zaudēšana sabiedrības, dzīvnieku vai augu 
veselības un slimību risku dēļ.

b) būtiskus tirgus traucējumus, kuru 
tiešais cēlonis ir patērētāju uzticības 
zaudēšana sabiedrības, dzīvnieku vai augu 
veselības un slimību risku dēļ.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
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procedūru. procedūru.

2. Šā panta 1. punktā paredzētos 
pasākumus piemēro jebkurā no šīm 
nozarēm:

2. Šā panta 1. punktā minētos 
pasākumus piemēro visiem citiem 
lauksaimniecības produktiem, izņemot I 
pielikuma XXIV daļas 2. iedaļā minētos 
produktus.

a) liellopu un teļa gaļa,
b) piens un piena produkti,
c) cūkgaļa,
d) aitas un kazas gaļa;
e) olas;
f) mājputnu gaļa.
Pasākumus, kas paredzēti 1. punkta 
pirmās daļas b) apakšpunktā un kas 
saistīti ar patērētāju uzticēšanās zudumu 
saistībā ar sabiedrības vai augu veselības 
riskiem, piemēro arī visiem citiem 
lauksaimniecības produktiem, izņemot I 
pielikuma XXIV daļas 2. iedaļā minētos 
produktus.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 228. pantā minēto 
steidzamības procedūru, papildinot šā 
punkta pirmajās divās daļās minēto 
produktu sarakstu.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 228. pantā minēto 
steidzamības procedūru, papildinot šā 
punkta pirmajā daļā minēto produktu 
sarakstu.

3. Šā panta 1. punktā paredzētos 
pasākumus veic pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma.

3. Šā panta 1. punktā paredzētos 
pasākumus veic pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma.

4. Pasākumus, kas paredzēti 1. punkta 
pirmās daļas a) apakšpunktā, var veikt tikai 
tad, ja attiecīgā dalībvalsts ir veikusi 
sanitāros un veterināros pasākumus, lai ātri 
likvidētu slimību, un vienīgi tādā apmērā 
un tik ilgi, cik noteikti nepieciešams 
attiecīgā tirgus atbalstam.

4. Pasākumus, kas paredzēti 1. punkta 
pirmās daļas a) apakšpunktā, var veikt tikai 
tad, ja attiecīgā dalībvalsts ir veikusi 
sanitāros, veterināros un fitosanitāros 
pasākumus, lai ātri likvidētu slimību un 
uzraudzītu, kontrolētu vai iznīcinātu 
kaitēkļus, un vienīgi tādā apmērā un tik 
ilgi, cik noteikti nepieciešams attiecīgā 
tirgus atbalstam.

5. Savienība 1. punktā paredzētajiem 
pasākumiem piešķir daļēju finansējumu 
50 % apmērā no dalībvalstu segtajiem 
izdevumiem.

5. Savienība 1. punktā paredzētajiem 
pasākumiem piešķir daļēju finansējumu 
50 % apmērā no dalībvalstu segtajiem 
izdevumiem.

Tomēr liellopu un teļa gaļas, piena un 
piena produktu, cūkgaļas un aitas un kazas 
gaļas nozarē Savienība piešķir daļēju 

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

finansējumu 60 % apmērā no šādiem 
izdevumiem, ja apkaro mutes un nagu 
sērgu.

6. Dalībvalstis nodrošina to, lai 
ražotāju ieguldījums dalībvalstīm radušos 
izdevumu segšanā nekropļotu konkurenci 
starp ražotājiem dažādās dalībvalstīs.

6. Dalībvalstis nodrošina to, lai 
ražotāju ieguldījums dalībvalstīm radušos 
izdevumu segšanā nekropļotu konkurenci 
starp ražotājiem dažādās dalībvalstīs.";

Or. en
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Grozījums Nr. 248
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
"Renew Europe" grupas 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 – 26.c punkts (jauns)
Regula (ES) 1308/2013
222.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26c) iekļauj šādu pantu:
"222.a pants 
Tirgus traucējumu uzraudzības un 
pārvaldības plāni
1. Lai sasniegtu LESD 39. pantā 
noteiktos KLP mērķus, jo īpaši konkrēto 
tirgus stabilizācijas mērķi, kas minēts šīs 
regulas 1.a panta b) punktā, Komisija 
izstrādā tirgus traucējumu uzraudzības un 
pārvaldības plānus, nosakot savu 
intervences stratēģiju katram šīs regulas 
1. pantā minētajam lauksaimniecības 
produktam.
2. Komisija savu intervences 
stratēģiju balsta uz 218.a pantā minētās 
ES lauksaimniecības produktu tirgu 
novērošanas centra darbu, tostarp uz 
218.b pantā paredzēto agrīnās 
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brīdināšanas mehānismu.
3. Tirgus traucējumu gadījumā 
Komisija savlaicīgi un efektīvi mobilizē 
ārkārtas pasākumus, kas paredzēti V 
daļas I nodaļā, vajadzības gadījumā 
papildus tirgus intervences pasākumiem, 
kas paredzēti II daļas I sadaļā, ņemot vērā 
mērķi ātri atjaunot līdzsvaru attiecīgajā 
tirgū, vienlaikus nodrošinot 
vispiemērotāko reakciju katrai skartajai 
nozarei.
4. Komisija izveido veikuma satvaru, 
kurš tā īstenošanas laikā ļauj uzraudzīt 
un novērtēt tirgus traucējumu 
uzraudzības un pārvaldības plānus un 
ziņot par tiem.
5. Katru gadu līdz 30. novembrim 
Komisija publicē gada ziņojumu par 
tirgus traucējumu uzraudzības un 
pārvaldības plānu īstenošanu un 
intervences stratēģijas uzlabojumiem.
Gada ziņojumu katru gadu iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei, un tā 
mērķis ir novērtēt plāna izpildi attiecībā 
uz šajā regulā paredzēto instrumentu 
ietekmi, lietderību, efektivitāti un 
saskaņotību, kā arī novērtēt, kā Komisija 
izmanto savas prerogatīvas un budžetu 
attiecībā uz tirgus traucējumu uzraudzību, 
novēršanu un pārvaldību.";

Or. en


