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15.10.2020 A8-0198/265

Grozījums Nr. 265
Benoît Biteau
Verts/ALE grupas vārdā
Eric Andrieu

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.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ņemot vērā atkārtotos 
traucējumus lauksaimniecības tirgos, jo 
īpaši attiecībā uz piena un cukura nozari, 
lai stabilizētu tirgus, nodrošinātu 
pietiekami augstu dzīves līmeni lauku 
iedzīvotājiem un saglabātu pārtikas 
apgādes suverenitāti, Komisijai būtu 
jāizskata jaunu stingru regulatīvo 
pasākumu perspektīva. Šie pasākumi 
varētu ietvert jaunu instrumentu 
ieviešanu piedāvājuma regulēšanai, 
uzlabojot iepriekšējo kvotu sistēmu, vai 
pretcikliska atbalsta ieviešanu. Šie 
instrumenti ļautu stabilizēt un nodrošināt 
ražotāju ienākumus un nodrošināties pret 
strukturālu pārprodukciju, kas ir 
priekšnosacījumi, lai īstenotu zaļā kursa 
mērķi attiecībā uz lauksaimniecības 
pārkārtošanu.

Or. en
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15.10.2020 A8-0198/266

Grozījums Nr. 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) regulas 15. pantā pievieno šādu 
punktu:
“2.a Padome, nosakot valsts intervences 
cenu līmeni, izmanto objektīvus un 
pārredzamus kritērijus, kas atbilst mērķim 
nodrošināt pietiekami augstu dzīves 
līmeni lauku iedzīvotājiem, saskaņā ar 
LESD 39. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mudināts panākt lielāku pārskatāmību Padomes lēmumu pieņemšanā.
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15.10.2020 A8-0198/267

Grozījums Nr. 267
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 – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) regulas 23. pantu groza šādi:
(i) panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:
“ b) dzeramais piens un tā bezlaktozes 
varianti, un piena alternatīvas uz augu 
bāzes.”
(ii) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
"6. Produkti, kurus izplata skolu apgādes 
programmā, nesatur neko no šiem:
(a) pievienotus cukurus;
(b) pievienotu sāli;
(c) pievienotas taukvielas;
(d) pievienotus saldinātājus;
(e) pievienotus mākslīgos garšas 
pastiprinātājus E 620–E 650, kas definēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 1333/2008 (1a)."
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 1333/2008 (2008. gada 
16. decembris) par pārtikas piedevām (OV 
L 354, 31.12.2008., 16. lpp.).

Or. en
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Pamatojums

Ar šo i) punkta grozījumu ir paredzēts panākt, lai skolu apgādes programmā tiktu darītas 
pieejamas piena alternatīvas uz augu bāzes. Ar ii) punktu paredzēts nodrošināt, ka produkti, 
ko izplata skolu apgādes programmā, nesatur pievienotu cukuru, sāli, taukvielas, saldinātājus 
vai attiecīgus garšas pastiprinātājus — bez nekādiem izņēmumiem.  Tajā tiek svītrots 
pašreizējā Regulas 1308/2013 panta otrais apakšpunkts, kas ļauj dalībvalstīm lūgt atļauju to 
valsts veselības un pārtikas iestādēm attiecībā uz šīm pārtikas piedevām.
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15.10.2020 A8-0198/268

Grozījums Nr. 268
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 – 9. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
93. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(v) kurš iegūts no Vitis vinifera sugas 
vīnogulāju šķirnēm vai šķirnēm, kas 
iegūtas no Vitis vinifera sugas krustojuma 
ar citām Vitis ģints sugām.;

(v) kurš iegūts no Vitis vinifera vai 
Vitis Labrusca sugas vīnogulāju šķirnēm 
vai šķirnēm, kas iegūtas no Vitis vinifera 
sugas krustojuma ar Vitis Labrusca un 
citām Vitis ģints sugām.;

Or. en

Pamatojums

Nav spēkā esoša pamatojuma, lai sugām, kas nav Vitis vinifera, nepiemērotu izcelsmes 
norādi. Tādas šķirnes kā "Uhudler" vai "Fragolino" tradicionāli tiek kultivētas konkrētos 
Eiropas reģionos, kur tās ir labi iesakņojušās vietējās kultūrās un tām ir svarīga 
sociālekonomiska nozīme. Šīs šķirnes būtu jāaizsargā pret jebkāda veida ļaunprātīgu 
izmantošanu, sniedzot precīzas ražošanas specifikācijas, turklāt tas dotu papildus labumu, 
nodrošinot augstas kvalitātes standartus.
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15.10.2020 A8-0198/269

Grozījums Nr. 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 – 22.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
148. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) regulas 148. pantu aizstāj ar šādu:
„148. pants
Līgumattiecības piena un piena produktu 
nozarē
1. Ja dalībvalsts nolemj, ka par katru 
lauksaimnieka tās teritorijā 
lauksaimnieka veiktu svaigpiena piegādi 
svaigpiena pārstrādātājam ir jābūt starp 
abām pusēm noslēgtam rakstiskam 
līgumam, un/vai nolemj, ka pirmajam 
pircējam jāiesniedz rakstisks piedāvājums 
līguma noslēgšanai par lauksaimnieka 
veiktu svaigpiena piegādi, šāds līgums 
un/vai šāds piedāvājums noslēgt līgumu 
atbilst 2. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem.
Ja dalībvalsts nolemj, ka par katru 
lauksaimnieka svaigpiena piegādi 
svaigpiena pārstrādātājam ir jābūt starp 
abām pusēm noslēgtam rakstiskam 
līgumam, tā lemj arī par to, kurš piegādes 
posms vai posmi ir aptverts vai aptverti ar 
šādu līgumu, ja svaigpiena piegādi veic ar 
viena vai vairāku piena savācēju 
starpniecību.
Šajā pantā "savācējs" ir uzņēmums, kas 
no lauksaimnieka vai cita savācēja 
saņemto svaigpienu transportē svaigpiena 
pārstrādātājam vai nākamajam 
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savācējam, un katrā no šiem gadījumiem 
īpašumtiesības uz svaigpienu tiek nodotas 
tālāk.
1.a Ja dalībvalstis neizmanto šā panta 
1. punktā paredzētās iespējas, ražotājs, 
ražotāju organizācija vai ražotāju 
organizāciju apvienības var pieprasīt, lai 
attiecībā uz jebkuru svaigpiena piegādi 
svaigpiena pārstrādātājam starp pusēm 
tiktu slēgts rakstisks līgums un/vai lai 
attiecībā uz jebkuru šādu piegādi pirmais 
pircējs iesniegtu rakstisku piedāvājumu 
līguma noslēgšanai saskaņā ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti šā panta 
4. punkta pirmajā daļā.
Ja pirmais pircējs ir mikrouzņēmums, 
mazais vai vidējais uzņēmums Ieteikuma 
2003/361/EK izpratnē, līgums un/vai 
līguma piedāvājums nav obligāts, 
neskarot pušu iespēju izmantot standarta 
līgumu, ko izstrādājusi starpnozaru 
organizācija.
2. Līgums un/vai līguma piedāvājums, kas 
minēts 1. un 1.a punktā:
(a) tiek iesniegts pirms piegādes,
(b) ir sagatavots rakstiski un
(c) satur šādus elementus:
(i) cenu, kas maksājama par piegādāto 
svaigpienu, kura:
— ir nemainīga un noteikta līgumā, 
un/vai
— tiek aprēķināta, apvienojot līgumā 
noteiktos dažādos faktorus, kas ietver 
attiecīgus un viegli saprotamus rādītājus 
un ekonomiskos rādītājus, un galīgās 
cenas aprēķināšanas metodi, balstoties un 
atsaucoties uz attiecīgiem ražošanas un 
tirgus izmaksu rādītājiem, kuri ir viegli 
pieejami un saprotamā veidā atspoguļo 
izmaiņas tirgus nosacījumos, piegādāto 
apjomu un piegādātā svaigpiena kvalitāti 
vai sastāvu.
Šajā nolūkā dalībvalstis, kuras nolēmušas 
piemērot 1. punktu, saskaņā ar 
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objektīviem kritērijiem un pamatojoties uz 
jaunākajiem pētījumiem par ražošanu un 
pārtikas apriti, var paredzēt minētos 
rādītājus jebkurā laikā,
(ii) svaigpiena apjomu, ko var piegādāt 
vai kas ir jāpiegādā, un šādu piegāžu 
grafiku. Nedrīkst noteikt soda klauzulas 
par ikmēneša pārkāpumiem;
(iii) līguma darbības ilgumu, kas var būt 
noteikts ilgums vai nenoteikts ilgums ar 
izbeigšanas klauzulām,(iv) informāciju 
par apmaksas termiņiem un procedūrām,
(v) pasākumus svaigpiena savākšanai vai 
piegādei, un
(vi) noteikumus, ko piemēro 
nepārvaramas varas gadījumos.
3. Atkāpjoties no 1. un 1.a punkta, līgums 
un/vai līguma piedāvājums nav vajadzīgs, 
ja kooperatīva biedrs svaigpienu piegādā 
tam kooperatīvam, kura biedrs viņš ir, ja 
minētā kooperatīva statūtos vai 
noteikumos un lēmumos, kas paredzēti 
šajos statūtos vai pieņemti atbilstīgi šiem 
statūtiem, ir iekļauti noteikumi, kuriem ir 
līdzīga ietekme kā tiem noteikumiem, kas 
paredzēti 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā.
4. Puses brīvi pārrunā visus 
lauksaimnieku, savācēju vai svaigpiena 
pārstrādātāju par svaigpiena piegādi 
noslēgto līgumu elementus, tostarp tos 
elementus, kas norādīti 2. punkta 
c) apakšpunktā.
Neatkarīgi no pirmās daļas, piemēro 
vienu vai vairākus no turpmāk minētajiem 
noteikumiem:
(a) ja dalībvalsts nolemj, ka saskaņā ar 
1. punktu rakstisks līgums par svaigpiena 
piegādi ir obligāts, tā var noteikt:
(i) pienākumu pusēm vienoties par 
sakarību starp konkrētu piegādāto 
daudzumu un cenu, kas maksājama par 
minēto piegādi,
(ii) minimālo ilgumu, kas piemērojams 
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tikai rakstiskiem līgumiem starp 
lauksaimnieku un pirmo svaigpiena 
pircēju; Šāds minimālais ilgums ir vismaz 
seši mēneši, un tas neatstāj kaitīgu 
ietekmi uz iekšējā tirgus pienācīgu 
darbību;
(b) ja dalībvalsts nolemj, ka pirmajam 
svaigpiena pircējam saskaņā ar 1. punkta 
prasībām ir jāiesniedz lauksaimniekam 
rakstisks piedāvājums līguma 
noslēgšanai, tā var paredzēt, ka 
piedāvājumā jānorāda minimālais šā 
līguma darbības ilgums, kā to šajā nolūkā 
nosaka valsts tiesību akti; Šāds 
minimālais ilgums ir vismaz seši mēneši, 
un tas neatstāj kaitīgu ietekmi uz iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību;
Otrā daļa neskar lauksaimnieka tiesības 
noraidīt šādu minimālo darbības ilgumu 
ar noteikumu, ka tas par noraidījumu 
paziņo rakstiski. Šādā gadījumā puses var 
brīvi apspriest visus līguma elementus, 
tostarp tos, kas norādīti 2. punkta 
c) apakšpunktā.
5. Dalībvalstis, kuras izmanto šajā pantā 
paredzētās iespējas, paziņo Komisijai par 
to, kā tās tiek piemērotas.
6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem paredz nepieciešamos 
pasākumus attiecībā uz šā panta 2. punkta 
a) un b) apakšpunkta un 3. punkta 
vienādu piemērošanu, un pasākumus 
saistībā ar paziņojumiem, kas dalībvalstīm 
jāsniedz saskaņā ar šā panta prasībām. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saskaņo formulējumu par līgumiem, šajā gadījumā 2. punkta c) apakšpunkta i) 
daļas otrajā ievilkumā, ar formulējumu par līgumiem, kas rasts kompromisā par 157. pantu. 
Konsekvences labad ir jānodrošina, lai galīgās cenas aprēķināšanas metode tiktu konsekventi 
iekļauta dažādos līgumu veidos dažādās nozarēs.
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15.10.2020 A8-0198/270

Grozījums Nr. 270
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 – 22.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
149. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) regulas 149. pantu aizstāj ar šādu:
“149. pants
Sarunas par līgumu slēgšanu piena un 
piena produktu nozarē
1. Saskaņā ar 161. panta 1. punktu atzīta 
piena un piena produktu nozares ražotāju 
organizācija to lauksaimnieku vārdā, kas 
ir tās dalībnieki, attiecībā uz visu vai daļu 
no to kopējā ražošanas apjoma var risināt 
sarunas par līgumiem par lauksaimnieka 
svaigpiena piegādēm svaigpiena 
pārstrādātājam vai savācējam 148. panta 
1. punkta trešās daļas nozīmē.
2. Ražotāju organizācijas sarunas var 
notikt:
(a) neatkarīgi no tā, vai lauksaimnieki 
īpašumtiesības uz svaigpienu nodod 
ražotāju organizācijai;
(b) neatkarīgi no tā, vai pārrunātā cena ir 
tāda pati attiecībā uz visu vai dažu 
lauksaimnieku, kuri ir ražotāju 
organizācijas dalībnieki, kopējo ražošanas 
apjomu;
(c) ar noteikumu, ka konkrētai ražotāju 
organizācijai ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi:
(i) svaigpiena apjoms, par kuru tiek 
risinātas šādas sarunas, nepārsniedz 7,5% 



AM\1215904LV.docx PE658.378v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

no kopējā Savienības ražošanas apjoma,
(ii) svaigpiena apjoms, par ko tiek 
risinātas šādas sarunas un kas tiek 
saražots kādā konkrētā dalībvalstī, 
nepārsniedz 45 % no attiecīgās dalībvalsts 
kopējā valsts produkcijas apjoma, un
(iii) svaigpiena apjoms, par kuru tiek 
risinātas šādas sarunas un kurš tiek 
piegādāts kādā konkrētā dalībvalstī, 
nepārsniedz 45 % no attiecīgās dalībvalsts 
kopējā valsts ražošanas apjoma;
(d) ar noteikumu, ka attiecīgie 
lauksaimnieki nav citas ražotāju 
organizācijas dalībnieki, kura to vārdā arī 
risina sarunas par šādiem līgumiem; 
tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, kad 
lauksaimniekiem pieder divas atšķirīgas 
ražošanas vienības ģeogrāfiski dažādos 
apgabalos, dalībvalstis var atkāpties no šā 
nosacījuma;
(e) ar noteikumu, ka uz svaigpienu 
neattiecas pienākums piegādāt, kas izriet 
no lauksaimnieka līdzdalības kooperatīvā, 
saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 
kooperatīva statūtos vai noteikumos un 
lēmumos, kas paredzēti šajos statūtos vai 
pieņemti atbilstīgi šiem statūtiem; un
(f) ja ražotāju organizācija informē tās 
dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentās 
iestādes, kurās tā darbojas, par svaigpiena 
apjomu, par kuru tiek risinātas šādas 
sarunas.
3. Neatkarīgi no 2. punkta c) apakšpunkta 
ii) un iii) punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem ražotāju organizācija var 
risināt sarunas, ievērojot 1. punktu, ar 
noteikumu, ka minētajai ražotāju 
organizācijai svaigpiena apjoms, par ko 
tiek risinātas minētās sarunas un kas tiek 
saražots vai piegādāts kādā konkrētā 
dalībvalstī, kuras svaigpiena ražošanas 
kopējais apjoms gadā ir mazāks par 
500 000 tonnu, nepārsniedz 45 % no šīs 
dalībvalsts kopējā valsts ražošanas 
apjoma.
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4. Šajā pantā atsauces uz ražotāju 
organizācijām ietver šādu ražotāju 
organizāciju apvienības.
5. Lai piemērotu 2. punkta c) 
apakšpunktu un 3. punktu, Komisija ar 
līdzekļiem, kurus tā uzskata par 
piemērotiem, publisko svaigpiena 
ražošanas apjomus Savienībā un 
dalībvalstīs, izmantojot visjaunāko 
pieejamo informāciju.
6. Atkāpjoties no 2. punkta c) 
apakšpunkta un 3. punkta, pat ja nav 
pārsniegtas tajos noteiktās robežvērtības, 
šā punkta otrajā daļā minētā konkurences 
iestāde var atsevišķā gadījumā nolemt, ka 
ražotāju organizācijai konkrētās sarunas 
vai nu būtu jāatsāk, vai tām vispār nebūtu 
jānotiek, ja konkurences iestāde uzskata, 
ka tas ir nepieciešams, lai novērstu 
konkurences izslēgšanu vai izvairītos 
nopietni kaitēt svaigpiena pārstrādes 
MVU, kas darbojas tās teritorijā.
Attiecībā uz sarunām, kas skar vairākas 
dalībvalstis, šā punkta pirmajā daļā 
minēto lēmumu pieņem Komisija, 
nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā 
minēto procedūru. Citos gadījumos 
minēto lēmumu pieņem tās dalībvalsts 
valsts konkurences iestāde, uz kuru 
sarunas attiecas.
Šajā punktā minētos lēmumus nepiemēro 
pirms datuma, kad tie paziņoti 
attiecīgajiem uzņēmumiem.
7. Šajā pantā:
(a) “valsts konkurences iestāde” ir 
iestāde, kas minēta Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1/2003 5. pantā [1b],
(b) "MVU" ir mikrouzņēmums, mazais 
vai vidējais uzņēmums Ieteikuma 
2003/361/EK nozīmē.
8. Dalībvalstis, kurās notiek sarunas 
saskaņā ar šo pantu, paziņo Komisijai par 
2. punkta f) apakšpunkta un 6. punkta 
piemērošanu.”
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_________________
1b Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 
(2002. gada 16. decembris) par to 
konkurences noteikumu īstenošanu, kas 
noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 
4.1.2003., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā tiek grozīts c) apakšpunkts, lai palielinātu svaigpiena apjomu, par kuru ražotāju 
organizācija var kolektīvi vienoties, lai piešķirtu tiem lielāku nozīmi sarunās ar lielākiem 
dalībniekiem, vēršot uzmanību augstāk piegādes ķēdē. Šie grozījumi izdarīti 2. punkta 
c) apakšpunkta i)-iii) punktā.
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15.10.2020 A8-0198/271

Grozījums Nr. 271
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 – 22.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
164. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22c) regulas 164. pantu aizstāj ar šādu:
“164. pants
Noteikumu darbības 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.
2. Piemērojot šo iedaļu, “ekonomiskā 
zona” ir ģeogrāfiska zona, ko veido 
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, ģeogrāfiskā 
zona, kas noteikta produkta specifikācijā.
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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:
(i) ražotāju organizācijas augļu un 
dārzeņu nozarē — vismaz 60 %, vai
(ii) citos gadījumos — vismaz divas 
trešdaļas, un
(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 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:
(a) ražošanas un tirgus atskaites;
(b) ražošanas noteikumi, kas ir stingrāki 
par Savienības vai valsts noteikumiem;
(c) Savienības tiesību aktiem atbilstīgu 
standartlīgumu un vērtības sadales un 
taisnīgas kompensācijas klauzulu 
izstrāde;
(d) tirgvedība;
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(e) vides aizsardzība;
(f) pasākumi produktu potenciāla 
veicināšanai un izmantošanai;
(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;
(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;
(k) profiilakse un fitosanitāro pasākumu 
pāvaldība, dzīvnieku veselība, pārtikas 
nekaitīgums vai vides riski, jo īpaši 
izveidojot kopējus fondus vai dodot 
ieguldījumu šādos fondos;
(l) blakusproduktu apsaimniekošana un 
valorizācija;
(la) tehnisko standartu, kas ļauj precīzi 
novērtēt produkta īpašības, izstrāde, 
īstenošana un kontrole.
Šie noteikumi neskar Regulu (ES) 
2018/848. Tie nerada kaitējumu citiem 
attiecīgās dalībvalsts vai Savienības tirgus 
dalībniekiem, tostarp bioloģiskās 
lauksaimniecības 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 
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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.
6. Dalībvalstis paziņo Komisijai jebkuru 
lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šo 
pantu.”

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai netiktu kaitēts bioloģiskās lauksaimniecības ražotājiem, 
nosakot tādus noteikumus, kas nav piemēroti viņu nozarei. Tas arī novērš iespēju noteikumus 
par iepakojumu un sēklām noteikt tiem ražotājiem, kas nav ražotāju organizācijas biedri, 
ņemot vērā, ka šie divi jautājumi ir īpaši jutīgi mazākiem ražotājiem un tiem, kas veic tiešo 
pārdošanu vai pārdošanu īsās piegādes ķēdēs.
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15.10.2020 A8-0198/272

Grozījums Nr. 272
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 – 22.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
165. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22d) svītro regulas 165. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums svītro 165. pantu par to ražotāju finansiālajām iemaksām, kas nav biedri Tas 
nav ne taisnīgi, ne demokrātiski, ka ražotājiem, kuri nav kādas ražotāju organizācijas biedri, 
tomēr a) būtu uzlikts par pienākumu pildīt noteikumus, ko uzlikusi zināma lieluma ražotāju 
organizācija un b) tāpēc būtu pienākums veikt finansiālas iemaksas šo noteikumu izpildei.  
Tie, kuri nav biedri, acīmredzami nepiedalās ražotāju organizācijas lēmumu pieņemšanā, un 
tādēļ tas ir nesamērīgi — likt viņiem maksāt par noteikumu noteikšanu, kuru noteikšanā viņi 
nav demokrātiski piedalījušies.
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15.10.2020 A8-0198/273

Grozījums Nr. 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 – 22.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
168. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22e) regulas 168. pantu aizstāj ar šādu:
“168. pants
Līgumattiecības
1. Neskarot 148. panta nosacījumus 
attiecībā uz piena un piena produktu 
nozari un 125. panta nosacījumus 
attiecībā uz cukura nozari, ja dalībvalsts 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, 
kas ietilpst 1. panta 2. punktā uzskaitītājās 
nozarēs, izņemot piena un piena produktu 
nozari un cukura nozari, izlemj:
(a) ka par katru tās teritorijā veiktu 
minēto lauksaimniecības produktu 
piegādi no ražotāja pārstrādātājam vai 
izplatītājam ir jābūt starp abām pusēm 
noslēgtam rakstiskam līgumam; un/vai
(b) ka pirmajam pircējam jāiesniedz 
rakstisks priekšlikums līguma noslēgšanai 
par ražotāja veiktu minēto 
lauksaimniecības produktu piegādi tā 
teritorijā; šāds līgums vai šāds 
piedāvājums noslēgt līgumu atbilst šā 
panta 4. un 6. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem.
1.a Ja dalībvalstis neizmanto šā panta 
1. punktā paredzētās iespējas, ražotājs, 
ražotāju organizācija vai ražotāju 
organizāciju apvienības attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem nozarē, kas 
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minēta 1. panta 2. punktā, izņemot piena, 
piena produktu un cukura nozari, var 
pieprasīt, lai attiecībā uz jebkuru tā 
produktu piegādi pārstrādātājam vai 
izplatītājam starp pusēm tiktu slēgts 
rakstisks līgums un/vai lai attiecībā uz 
jebkuru šādu piegādi pirmais pircējs 
iesniegtu rakstisku līguma piedāvājumu 
saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šā 
panta 4. punktā un 6. punkta pirmajā 
daļā.
Ja pirmais pircējs ir mikrouzņēmums, 
mazais vai vidējais uzņēmums Ieteikuma 
2003/361/EK izpratnē, līgums un/vai 
līguma piedāvājums nav obligāts, 
neskarot pušu iespēju izmantot standarta 
līgumu, ko izstrādājusi starpnozaru 
organizācija.
2. Ja dalībvalsts nolemj, ka par tādu 
produktu piegādi no ražotāja 
pārstrādātājam, uz kuriem attiecas šis 
pants, ir jābūt starp abām pusēm 
noslēgtam rakstiskam līgumam, tā lemj 
arī par to, kurš piegādes posms vai posmi 
aptverts vai aptverti ar šādu līgumu, ja 
attiecīgo produktu piegādi veic ar viena 
vai vairāku pušu starpniecību.
Dalībvalstis nodrošina, ka noteikumi, 
kurus tās pieņem saskaņā ar šo pantu, 
nekaitē iekšējā tirgus pienācīgai darbībai.
3. Šā panta 2. punktā aprakstītajā 
gadījumā dalībvalsts var izveidot 
starpniecības mehānismu, ko izmanto 
gadījumā, ja nav savstarpējas vienošanās 
noslēgt šādu līgumu, tādējādi nodrošinot 
taisnīgas līgumattiecības.
4. Jebkurš 1. un 1.a punktā minēts līgums 
vai līguma piedāvājums:
(a) tiek iesniegts pirms piegādes,
(b) ir sagatavots rakstiski un
(c) satur šādus elementus:
(i) cenu, kas maksājama par piegādāto 
produktu, kura:
— ir nemainīga un noteikta līgumā, 
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un/vai
— tiek aprēķināta, apvienojot līgumā 
noteiktos dažādos faktorus, kas ietver 
attiecīgus un viegli saprotamus rādītājus 
un ekonomiskos rādītājus, un galīgās 
cenas aprēķināšanas metodi, balstoties un 
atsaucoties uz attiecīgiem ražošanas un 
tirgus izmaksu rādītājiem, kuri ir viegli 
pieejami un saprotamā veidā atspoguļo 
izmaiņas tirgus nosacījumos, piegādāto 
apjomu un piegādāto lauksaimniecības 
produktu kvalitāti vai sastāvu.
Šajā nolūkā dalībvalstis, kuras nolēmušas 
piemērot 1. punktu, saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem un pamatojoties uz 
jaunākajiem pētījumiem par ražošanu un 
pārtikas apriti, var paredzēt minētos 
rādītājus, lai tos noteiktu jebkurā laikā,
(ii) attiecīgo produktu daudzumu un 
kvalitāti, ko var piegādāt vai kas 
jāpiegādā, un šādu piegāžu grafiku,
(iii) līguma darbības ilgumu, kas var būt 
vai nu noteikts ilgums, vai nenoteikts 
ilgums ar izbeigšanas klauzulām,
(iv) informāciju par apmaksas termiņiem 
un procedūrām,
(v) pasākumus lauksaimniecības produktu 
savākšanai vai piegādei,
(vi) noteikumus, ko piemēro 
nepārvaramas varas gadījumos.
5. Atkāpjoties no 1. un 1.a punkta, līgums 
vai līguma piedāvājums nav vajadzīgs, ja 
kooperatīva biedrs attiecīgos produktus 
piegādā tam kooperatīvam, kura biedrs 
viņš ir, ja minētā kooperatīva statūtos vai 
noteikumos un lēmumos, kas paredzēti 
šajos statūtos vai pieņemti atbilstīgi šiem 
statūtiem, ir iekļauti noteikumi, kuriem ir 
līdzīga ietekme kā tiem noteikumiem, kas 
paredzēti 4. punkta a), b) un c) 
apakšpunktā.
6. Puses brīvi pārrunā visus ražotāju, 
savācēju, pārstrādātāju vai izplatītāju par 
lauksaimniecības produktu piegādi 
noslēgto līgumu elementus, tostarp tos, 
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kas norādīti 4. punkta c) apakšpunktā. 
Neskarot pirmo daļu, piemēro vienu vai 
abus no minētajiem noteikumiem:
(a) ja dalībvalsts nolemj, ka saskaņā ar 1. 
punktu par katru lauksaimniecības 
produktu piegādi ir jābūt rakstiskam 
līgumam, tā var noteikt minimālo ilgumu, 
kas attieksies tikai uz rakstiskiem 
līgumiem starp ražotāju un 
lauksaimniecības produktu pirmo pircēju. 
Šāds minimālais ilgums ir vismaz seši 
mēneši, un tas neatstāj kaitīgu ietekmi uz 
iekšējā tirgus pienācīgu darbību;
(b) ja dalībvalsts nolemj, ka pirmajiem 
lauksaimniecības produktu pircējiem 
saskaņā ar 1. punkta prasībām ir 
jāiesniedz ražotājam rakstisks līguma 
priekšlikums, tā var paredzēt, ka 
piedāvājumā jānorāda minimālais šā 
līguma darbības ilgums, kā tas šajā 
nolūkā noteikts valsts tiesību aktos. Šāds 
minimālais ilgums ir vismaz seši mēneši, 
un tas neatstāj kaitīgu ietekmi uz iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību.
Šā punkta otrā daļa neskar ražotāja 
tiesības noraidīt šādu minimālo darbības 
ilgumu ar noteikumu, ka par noraidījumu 
paziņo rakstiski. Tādā gadījumā abas 
puses var brīvi apspriest visus līguma 
elementus, tostarp tos, kas norādīti 
4. punkta c) apakšpunktā.
7. Dalībvalstis, kas izmanto šajā pantā 
minētās iespējas, nodrošina, ka 
noteikumi, kurus tās paredz, nekaitē 
iekšējā tirgus pienācīgai darbībai. 
Dalībvalstis paziņo Komisijai, kā tās 
piemēro saskaņā ar šo pantu ieviestos 
pasākumus.
8. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem paredz nepieciešamos 
pasākumus attiecībā uz šā panta 4. punkta 
a) un b) apakšpunkta un 5. punkta 
vienādu piemērošanu, un pasākumus 
saistībā ar paziņojumiem, kas dalībvalstīm 
jāsniedz saskaņā ar šā panta prasībām.
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
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saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saskaņo formulējumu par līgumiem, šajā gadījumā 4. punkta c) apakšpunkta i) 
daļas otrajā ievilkumā, ar formulējumu par līgumiem, kas rasts kompromisā par 157. pantu. 
Konsekvences labad ir jānodrošina, lai galīgās cenas aprēķināšanas metode tiktu konsekventi 
iekļauta dažādos līgumu veidos dažādās nozarēs.


