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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
157. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(22a) 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, tostarp arī ražotāju 
organizāciju 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 
konkrētu mērķi, kas jo īpaši var ietvert 
vienu no šādiem uzdevumiem:

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

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 
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turpmāko tirgus attīstību reģiona, valsts vai 
starptautiskā līmenī;

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) pēta iespējamos eksporta tirgus, iv) pēta 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,

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 
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 

ix) izstrādāt metodes un līdzekļus, lai 
uzlabotu produktu kvalitāti visos ražošanas 
un — attiecīgā gadījumā — pārstrādes un 
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tirdzniecības posmos, 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 
kaitīgiem patēriņa modeļiem,

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

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

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

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, 

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, 
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kuri ir spēkā pirms 2014. gada 1. janvāra 
un ja tas nekaitē pienācīgai iekšējā tirgus 
darbībai.

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:

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;

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;

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:

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 
starptautiskajā līmenī,

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 
starptautiskajā līmenī,

ii) palīdz labāk koordinēt to, kā piena 
un piena produktu nozares produkti tiek 
laisti tirgū, īpaši izmantojot pētījumus un 
tirgus izpēti,

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,

iii) veicina piena un piena produktu 
patēriņu un sniedz informāciju par tiem 
gan iekšējos, gan ārējos tirgos,

iv) pēta iespējamos eksporta tirgus, iv) pēta 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 

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 
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tirgus kropļojumus, 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,

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,

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,

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,

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,

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,

xi) veicina integrētu ražošanu vai citas 
videi nekaitīgas ražošanas metodes,

xi) veicina integrētu ražošanu vai citas 
videi nekaitīgas ražošanas metodes,

xii) 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, un

xii) 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, un

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

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

Or. fr
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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) Nr. 1308/2013
219.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) regulā iekļauj šādu pantu:
„219.b pants 
Pasākumi ražošanas stabilizēšanai 
nopietnu tirgus traucējumu periodos
1. Ja Komisija ir pieņēmusi deleģētos 
aktus saskaņā ar 219.a pantu, bet 
nopietna tirgus nelīdzsvarotība tomēr 
varētu turpināties vai pasliktināties, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
227. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
šī regula tiek papildināta, lai noteiktu 
papildu pasākumus, kuri īstenojami 
saskaņā ar 219.a pantu, un ar ko 1. panta 
2. punktā minētajā nozarē tiek uzlikta 
nodeva visiem ražotājiem, kuri 
salīdzinājumā ar to pašu iepriekšējā gada 
periodu savu piegādes apjomu palielina:
a) tajā pašā periodā, kas saskaņā ar 
219.a pantu ir noteikts pienācīgi pamatotu 
nenovēršamu iemeslu dēļ;
b) jaunā samazināšanas periodā, ja 
ražotāju līdzdalība saskaņā ar 
219.a pantu nav bijusi pietiekama, lai 
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atjaunotu līdzsvaru tirgū.
2. Sākot īstenot 1. punktā minēto 
pasākumu, Komisija ņem vērā to, kā ir 
mainījušās ražošanas izmaksas, jo īpaši 
ieguldījumu izmaksas.
3. Lai nodrošinātu, ka šī shēma tiek 
efektīvi un pienācīgi īstenota, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 227. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, ar ko šī regula tiek 
papildināta, nosakot:
a) kādā apmērā un ar kādiem 
nosacījumiem tiek uzlikta nodeva 
ražotājiem, kuri savus apjomus vai 
daudzumu samazināšanas periodā 
palielina;
b) konkrētu kārtību, kādā šī shēma 
tiek īstenota un kā tā papildina 
219.a pantā noteikto ražošanas apjoma 
samazināšanas shēmu.
4. Līdz ar minētajiem pasākumiem 
vajadzības gadījumā var īstenot vēl arī 
citus pasākumus saskaņā ar šo regulu un 
jo īpaši tos, kas paredzēti 222. pantā.
5. Ja ar pasākumiem, kuri īstenoti 
saskaņā ar 219.a pantu un šā panta 1.–
4. punktu, tomēr nepietiek, lai novērstu 
nopietnu līdzsvara trūkumu tirgū, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
227. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
šīs regulas 219.a pantā un šajā panta 
paredzētie pasākumi tiek papildināti, 
nosakot obligātu prasību visiem 
ražotājiem kādā no šīs regulas 1. panta 
2. punkta minētajām nozarēm noteiktā 
periodā savu apjomu samazināt. Šādā 
gadījumā nodeva tiek uzlikta visiem 
ražotājiem, kas savu ražošanu par 
noteikto procentu nesamazina.
Obligātus apjoma ierobežojumus nosaka 
vienā no šādiem gadījumiem:
a) tajā pašā periodā, kas saskaņā ar 
219.a pantu ir noteikts pienācīgi pamatotu 
nenovēršamu iemeslu dēļ; vai
b) jaunā samazināšanas periodā, ja 
ražotāju līdzdalība saskaņā ar 
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219.a pantu un/vai šo pantu nav bijusi 
pietiekama, lai atjaunotu līdzsvaru tirgū.
Jauno samazināšanas periodu, kas minēts 
šā punkta otrās daļas b) apakšpunktā, 
vajadzības gadījumā var pagarināt. Lai 
nodrošinātu, ka šī shēma tiek lietderīgi un 
samērīgi īstenota, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar šīs regulas 227. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, ar ko šī regula tiek 
papildināta, nosakot šādus elementus:
a) obligātu ražošanas apjoma 
ierobežojumu perioda ilgums un — 
vajadzības gadījumā — attiecīgā perioda 
pagarinājums;
b) obligāts samazināšanas procents 
katram ražotājam;
c)  kādā apmērā un ar kādiem 
nosacījumiem tiek uzlikta nodeva 
ražotājiem, kas savu ražošanas apjomu 
ražošanas samazināšanas periodā 
nesamazina;
d) konkrēta kārtība, kādā notiek šī 
obligātā ražošanas samazināšana saskaņā 
ar 219.a pantu un šā panta 1.–4. punktu.”

Or. fr


