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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) 
Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, 
Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu 
kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, 
Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā 
attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka 
īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei,
(COM(2018)0394),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 
2. punktu, 114. panta 118. punkta pirmo daļu un 349. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija 
tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0246/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Attīstības 
komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A8-0000/2018),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C ... Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C ... Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Tā kā lauku saimniecību 
struktūras vienas dalībvalsts ietvaros var 
ievērojami atšķirties un tā kā saimniecību 
lielums var arī atšķirties starp reģioniem, 
dalībvalstīm būtu jāvar stādīšanas atļauju 
sistēmas ietvaros ierobežot saimniecības 
jēdzienu reģionālā līmenī, lai ņemtu vērā 
dažādu reģionu īpašās vajadzības jaunu 
stādīšanas atļauju sistēmas ietvaros.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāpielāgo lauku saimniecības, kas nodarbojas ar vīnkopību, definīcija. Pašlaik lauku 
saimniecība Regulā (ES) Nr. 1307/2013 ir definēta kā zemes gabalu kopums, ko visā kādas 
dalībvalsts teritorijā izmanto viens un tas pats tiesību subjekts. Šāda definīcija nav ne 
pielāgota, ne saskaņota ar reģionālu pieeju vīnkopības produkcijas potenciāla pārvaldībai.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Cilmes vietas nosaukuma 
definīcija būtu jāsaskaņo ar definīciju, 
kas sniegta Līgumā par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem12

(“TRIPS līgums”), kurš apstiprināts ar 
Padomes Lēmumu 94/800/EK13, jo īpaši 
ar līguma 22. panta 1. punktu, proti, būtu 
jānosaka, ka nosaukumā ir jāatspoguļo, 
ka produkta izcelsme ir konkrēts reģions 
vai konkrēta vieta.

svītrots

__________________

12 Daudzpusējo tirdzniecības sarunu 
Urugvajas kārta (1986–1994), 
1. pielikums, 1.C pielikums, Līgums par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
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komercaspektiem (PTO) (OV L 336, 
23.12.1994., 214. lpp.).

13 Padomes 1994. gada 22. decembra 
Lēmums 94/800/EK par daudzpusējo 
sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada 
līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu 
slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā 
jautājumos, kas ir tās kompetencē (OV 
L 336, 23.12.1994., 1. lpp.).

Or. fr

Pamatojums

Tā kā ir saglabāta cilmes vietas nosaukuma definīcija, kas paredzēta ar starptautisko 
Lisabonas Vienošanos, šis apsvērums kļūst nepiemērots, jo ietver atsauci uz citu cilmes vietas 
nosaukuma definīciju, kas minēta līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem 
(TRIPS).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā aizvien pieaugošo 
patērētāju pieprasījumu pēc 
novatoriskiem vīnkopības produktiem, 
kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija 
ir zemāka par Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 VII pielikuma II daļā 
vīnkopības produktiem noteikto minimālo 
faktisko spirta tilpumkoncentrāciju, 
vajadzētu būt iespējai arī Savienībā ražot 
šādus novatoriskus vīnkopības produktus.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šādas jaunas bezalkoholisku vīnu kategorijas izveide neatbilst TKO regulas VII pielikuma 
II daļā paredzētajai vīna definīcijai. Lai kompensētu alkohola zaudējumu, bezalkoholiskam 
vīnam ir jāpievieno aromatizētāji, un tas līdzinās rūpnieciskam produktam. Šādiem vīnu 
saturošiem produktiem nevar piemērot TKO noteikumus, bet gan Regulu (ES) Nr. 251/2014 
par aromatizētiem vīniem.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ir jāsniedz bezalkoholisku 
vīnkopības produktu un vīnkopības 
produktu ar samazinātu spirta saturu 
definīcija. Šajās definīcijās būtu jāņem 
vērā definīcijas, kas ir noteiktas 
Starptautiskās Vīnkopības un vīna 
organizācijas (OIV) rezolūcijā OIV-ECO 
433-2012 par dzērienu, kas ir iegūts, 
samazinot spirta saturu vīnā, un 
rezolūcijā OIV-ECO 523-2016 par vīnu, 
kura spirta saturs ir mainīts spirta satura 
samazināšanas rezultātā.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šādas jaunas bezalkoholisku vīnu kategorijas izveide neatbilst TKO regulas VII pielikuma 
II daļā paredzētajai vīna definīcijai. Lai kompensētu alkohola zaudējumu, bezalkoholiskam 
vīnam ir jāpievieno aromatizētāji, un tas līdzinās rūpnieciskam produktam. Šādiem vīnu 
saturošiem produktiem nevar piemērot TKO noteikumus, bet gan Regulu (ES) Nr. 251/2014 
par aromatizētiem vīniem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu, ka noteikumus, 
kas reglamentē vīna nozares produktu 
marķēšanu un noformēšanu, piemēro arī 
bezalkoholiskiem vīnkopības produktiem 
un vīnkopības produktiem ar samazinātu 
spirta saturu, un lai ieviestu noteikumus, 
kas reglamentē spirta samazināšanas 
procesus, kurus Savienībā izmanto dažu 
bezalkoholisku vīnkopības produktu un 
dažu vīnkopības produktu ar samazinātu 
spirta saturu ražošanā, un noteikumus, 

svītrots
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kas attiecas uz aizkorķējumu 
izmantošanas nosacījumiem vīna nozarē, 
lai nodrošinātu, ka patērētāji tiek 
pasargāti no maldinošas dažu tādu 
aizkorķējumu lietošanas, kuri saistās ar 
konkrētiem dzērieniem, un no bīstamiem 
aizkorķējuma materiāliem, kuri var 
piesārņot dzērienus, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

Or. fr

Pamatojums

Šādas jaunas bezalkoholisku vīnu kategorijas izveide neatbilst TKO regulas VII pielikuma 
II daļā paredzētajai vīna definīcijai. Lai kompensētu alkohola zaudējumu, bezalkoholiskam 
vīnam ir jāpievieno aromatizētāji, un tas līdzinās rūpnieciskam produktam. Šādiem vīnu 
saturošiem produktiem nevar piemērot TKO noteikumus, bet gan Regulu (ES) Nr. 251/2014 
par aromatizētiem vīniem.

Grozījums Nr. 6

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1) regulas 1. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:
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1. Ar šo regulu izveido lauksaimniecības 
produktu tirgu kopīgu organizāciju, kas 
aptver visus produktus, kuri minēti Līgumu 
I pielikumā, izņemot zvejas un 
akvakultūras produktus, kā tie definēti 
Savienības tiesību aktos par kopīgo tirgus 
organizāciju zvejas un akvakultūras 
produktu jomā.

"1. Ar šo regulu izveido lauksaimniecības 
produktu tirgu kopīgu organizāciju, kas 
aptver visus produktus, kuri minēti Līgumu 
I pielikumā, izņemot zvejas un 
akvakultūras produktus, kā tie definēti 
Savienības tiesību aktos par kopīgo tirgus 
organizāciju zvejas un akvakultūras 
produktu jomā. Šajā regulā ir noteikti 
publiskie standarti, noteikumi tirgu 
pārredzamības nodrošināšanai un krīžu 
pārvaldības instrumenti, kas ļauj publiskā 
sektora iestādēm, jo īpaši Komisijai, 
nodrošināt lauksaimniecības tirgu 
uzraudzību, pārvaldību un regulējumu. 
Šajā regulā apkopoti līdzekļi, kas 
Komisijai ir pieejami, lai izpildītu 
saistības attiecībā uz sadarbību ar 
iestādēm, kas atbildīgas par finanšu tirgu 
regulēšanu, kā definēts Regulā (ES) 
Nr. 65/2014 un Regulā (ES) 
Nr. 596/2014.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Izņemot nozaru pasākumus no TKO regulas, lai tos iekļautu jaunajā Stratēģisko plānu regulā, 
Komisija koncentrē TKO regulu uz svirām, kas publiskā sektora iestādēm ir pieejamas, lai 
uzlabotu tirgu darbību, definējot publiskos standartus, pārredzamības noteikumus un 
līdzekļus rīcībai krīžu gadījumā. Ierosinātais grozījums arī precizē pienākumu sadarboties ar 
finanšu tirgu regulējuma iestādēm, kas rodas pēc finanšu tirgu direktīvas (MIFID2, 79. panta 
7. punkts) un Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas (25. pants) pārskatīšanas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
7. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3a) regulas 7. panta 1. punkta
f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

f) cūkgaļas nozarē EUR 1 509,39 par tonnu "f) cūkgaļas nozarē EUR 1400 par tonnu 
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tādas standarta kvalitātes cūku liemeņu, 
kas noteikta pēc svara un liesās gaļas satura 
saskaņā ar Savienības skalu cūku liemeņu 
klasifikācijai, kā minēts IV pielikuma B 
punktā, proti:

i) liemeņi, kuri sver no 60 kg līdz 120 kg –
E klase,
ii) liemeņi, kuri sver no 120 kg līdz 180 kg 
– R klase;

tādas standarta kvalitātes cūku liemeņu, 
kas noteikta pēc svara un liesās gaļas satura 
saskaņā ar Savienības skalu cūku liemeņu 
klasifikācijai, kā minēts IV pielikuma B 
punktā, proti: 

i) liemeņi, kuri sver no 60 kg līdz 120 kg –
E klase,
ii) liemeņi, kuri sver no 120 kg līdz 180 kg 
– R klase;"

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Cūkgaļas intervences cena netika samazināta kā citas, jo uz cūkgaļu vairs neattiecās valsts 
intervence. Lai ievērotu loģiku par drošības tīklu, kas ir zemāks nekā ražošanas izmaksas, tiek 
ierosināts nedaudz samazināt šo robežlielumu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
7. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b) regulas 7. panta 1. punktam
pievieno šādu apakšpunktu:

"ga) attiecībā uz jēra gaļu — 4500 EUR 
par tonnu jēra vecumā līdz 12 mēnešiem 
liemeņiem;"

Or. fr

Pamatojums

Intervences cenas līmenis jēra gaļai ir noteikts, lai radītu drošības tīklu spēcīgas tirgus krīzes 
gadījumā. Tas ir zemāks par ražošanas izmaksām un pēdējo 5 gadu laikā izmantoto kursu.

Grozījums Nr. 9

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

3c) regulas 7. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

2. Komisija turpina pārskatīt salīdzināmos 
robežlielumus, kas paredzēti 1. punktā, 
ņemot vērā objektīvus kritērijus, īpaši 
izmaiņas ražošanā, ražošanas izmaksas 
(īpaši ieguldījumu izmaksas) un tirgus 
tendences. Salīdzināmos robežlielumus 
vajadzības gadījumā atjaunina saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru, ņemot 
vērā izmaiņas ražošanā un tirgos.

"2. Komisija turpina pārskatīt salīdzināmos 
robežlielumus, kas paredzēti 1. punktā, 
ņemot vērā objektīvus kritērijus, īpaši 
izmaiņas ražošanā, ražošanas izmaksas
(īpaši ieguldījumu izmaksas) un tirgus 
tendences. Salīdzināmos robežlielumus 
atjaunina katru gadu, lai ņemtu vērā 
inflāciju.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Robežlielumi nav atjaunināti kopš to samazināšanas 21. gs. pirmās desmitgades vidū. Tā kā 
tie ir noteikti ievērojami zemākā līmenī nekā Eiropas vidējās ražošanas izmaksas, to 
indeksācija atbilstoši inflācijai nevar radīt pašizraisītu inflācijas efektu, bet gan ļaus 
paaugstināt drošības tīklu, kas pašlaik ir pārāk zems.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
11. pants – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3d) regulas 11. pantam pievieno šādu 
punktu:

"ea) baltais cukurs;"

Or. fr

Pamatojums

Aitu un cūku nozarē pastāv nozīmīgs tirgu traucējumu risks, ņemot vērā Brexit un sanitāro 
situāciju (cūku mēris). Arī cukura tirgū situācija ir satraucoša. Šīs trīs produkcijas ir starp 
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produkcijām, kas varētu izmantot privāto uzglabāšanu, tiek ierosināts tās iekļaut to produktu 
sarakstā, kas var izmantot valsts intervenci.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
11. pants – eb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3e) regulas 11. pantam pievieno šādu 
punktu:

"eb) svaiga, atdzesēta vai saldēta aitas 
gaļa ar KN kodu 0204;"

Or. fr

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
11. pants – ec punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3f) regulas 11. pantam pievieno šādu 
punktu:

"ec) svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkas 
gaļa ar KN kodiem 203;"

Or. fr

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.g punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
12. pants



PE623.922v01-00 14/76 PR\1167245LV.docx

LV

Spēkā esošais teksts Grozījums

3g) regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

12. pants "12. pants

Valsts intervences laikposmi Valsts intervences laikposmi

Valsts intervence ir pieejama: Valsts intervence ir pieejama:

a) parastajiem kviešiem, cietajiem 
kviešiem, miežiem un kukurūzai no 1. 
novembra līdz 31. maijam;

a) parastajiem kviešiem, cietajiem 
kviešiem, miežiem un kukurūzai visu 
gadu;

b) nelobītiem rīsiem no 1. aprīļa līdz 31. 
jūlijam;

b) nelobītiem rīsiem visu gadu;

c) liellopu un teļa gaļai visu gadu; c) liellopu un teļa gaļai visu gadu;

d) sviestam un vājpiena pulverim no 1. 
marta līdz 30. septembrim.

d) sviestam un vājpiena pulverim visu 
gadu;

da) aitas gaļai visu gadu;

db) cūkas gaļai visu gadu;

dc) baltajam cukuram visu gadu.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Intervences robežlielumi iepriekšējo reformu laikā tika pazemināti līdz pietiekami zemam 
līmenim, lai tie nevarētu radīt automātisku noieta tirgu, kā tas varēja būt, piemēram, 20. gs. 
astoņdesmitajos gados. Tāpēc vairs nav vajadzības paredzēt intervenci noteiktos periodos —
tas ļaus regulatoram labāk reaģēt uz krīzēm. Turklāt bija iespējams konstatēt, ka tas bija 
nozīmīgi nesenās piena krīzes gadījumā.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3h) regulas 16. pantam pievieno šādu 
punktu:
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"3.a Dalībvalstis paziņo Komisijai 
informāciju par to uzņēmumu identitāti, 
kas izmantojuši valsts intervenci, kā arī 
par valsts intervences krājumu pircējiem, 
lai varētu ievērot 1. un 3. punkta 
prasības.";

Or. fr

Pamatojums

Informācija par valsts intervences krājumu pircēju identitāti netiek sistemātiski paziņota 
Komisijai, neļaujot tai raksturot tirgus traucējumu ietekmi un nodrošināt starptautisko 
nolīgumu ievērošanu. Tas ir vēl jo svarīgāk, ņemot vērā, ka ar izsoles procedūrām krājumu 
pārdošanu var īstenot daudz zemākā līmenī par iegādes cenu un starpību var uzskatīt par 
atbalsta veidu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
61. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

4a) regulas 61. pantu aizstāj ar šādu:

61. pants "61. pants

Darbības ilgums Darbības ilgums

Šajā nodaļā izveidoto vīnogulāju stādīšanas 
atļauju sistēmu piemēro no 2016. gada 1. 
janvāra līdz 2030. gada 31. decembrim, 
Komisijai veicot starpposma pārskatu, lai 
izvērtētu sistēmas darbību un vajadzības 
gadījumā nāktu klajā ar priekšlikumiem.

Šajā nodaļā izveidoto vīnogulāju stādīšanas 
atļauju sistēmu Komisija pārbauda 
2023. gadā, lai izvērtētu sistēmas darbību 
un vajadzības gadījumā nāktu klajā ar 
priekšlikumiem efektivitātes 
uzlabošanai.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539592399769&uri=CELEX:32013R1308)

Pamatojums

Vīnogulāju stādīšanas atļauju sistēmas ieviešana, aizstājot stādīšanas tiesību sistēmu 
2013. gada reformas laikā, ir pozitīva. Tāpēc būtu jānodrošina režīma ilgtspēja, vienlaikus 
saglabājot novērtēšanas pienākumu, lai vajadzības gadījumā palīdzētu to uzlabot. 
Novērtēšanai izvēlētais datums ir pietiekami savlaicīgs, lai novērtēšanas rezultātus varētu 



PE623.922v01-00 16/76 PR\1167245LV.docx

LV

izmantot sagatavošanas darbos nākamajam periodam.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
63. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) regulas 63. panta 2. punktam
pievieno šādu apakšpunktu:

"ba) vīnogulāju stādīšanas atļauju 
sistēmas pārvaldības nolūkā dalībvalstis, 
ja nepieciešams, reģionālā līmenī var 
noteikt maksimālu attālumu starp vīna 
dārzu saimniecības vadības vietu un
tālāko apstrādāto zemes gabalu;"

Or. fr

Pamatojums

Ir jāpielāgo lauku saimniecības, kas nodarbojas ar vīnkopību, definīcija. Pašlaik lauku 
saimniecība Regulā (ES) Nr. 1307/2013 ir definēta kā zemes gabalu kopums, ko visā kādas 
dalībvalsts teritorijā izmanto viens un tas pats tiesību subjekts. Šāda definīcija nav ne 
pielāgota, ne saskaņota ar reģionālu pieeju vīnkopības produkcijas potenciāla pārvaldībai.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
63. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5b) regulas 63. panta 3. punkta
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b) vajadzība izvairīties no skaidri pierādīta
riska, ka būtiski mazināsies kāda noteikta 
aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai 
kādas aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes vērtība.

"b) vajadzība izvairīties no riska, ka 
mazināsies kāda noteikta aizsargāta cilmes 
vietas nosaukuma vai kādas aizsargātas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes vērtība.";
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Pamatojums

Pašreizējo b) apakšpunkta formulējumu ir sarežģīti interpretēt, to precizē un papildina 
c) apakšpunkts.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
63. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5c) regulas 63. panta 3. punktam
pievieno šādu apakšpunktu:

"ba) vēlme sekmēt attiecīgo produktu 
attīstību, vienlaikus saglabājot to 
kvalitāti;"

Or. fr

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
64. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

5d) regulas 64. panta 1. punkta otrās 
daļas ievadteikumu aizstāj ar šādu:

Dalībvalstis šā panta nolūkos var piemērot 
vienu vai vairākus šādus objektīvus un 
nediskriminējošus atbilstības kritērijus:

"Dalībvalstis šā panta nolūkos var valsts 
vai reģionālā līmenī piemērot vienu vai 
vairākus šādus objektīvus un 
nediskriminējošus atbilstības kritērijus:";

Or. fr
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Pamatojums

Piešķirot jaunas stādīšanas atļaujas, dalībvalstis var piemērot atbilstības kritērijus valsts 
līmenī; grozījumā precizēts, ka to var darīt arī reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5e) regulas 65. pantam pievieno šādu 
daļu:

"Ja tiek piemērots 63. panta 2. punkts, 
dalībvalsts ievieš oficiālu iepriekšēju 
procedūru, kas tai ļauj ņemt vērā 
reģionālā līmenī atzītu pārstāvošo 
arodasociāciju atzinumus saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.";

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai valsts un reģionālo arodasociāciju pārstāvji tiktu iesaistīti 63. panta 2. punktā 
paredzētajā jaunu stādīšanas atļauju piešķiršanas procedūrā.

Grozījums Nr. 21

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

5f) regulas 73. pantu aizstāj ar šādu:

73. pants "73. pants

Darbības joma Darbības joma

Neskarot citus noteikumus, kas 
piemērojami lauksaimniecības produktiem, 
kā arī noteikumus, kas pieņemti 
veterinārijas, fitosanitārijas un pārtikas 

Neskarot citus noteikumus, kas 
piemērojami lauksaimniecības produktiem, 
kā arī noteikumus, kas pieņemti 
veterinārijas, fitosanitārijas un pārtikas 
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nozarēs, lai nodrošinātu produktu atbilstību 
higiēnas un veselības standartiem un 
aizsargātu dzīvnieku, augu un cilvēku 
veselību, šajā iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par lauksaimniecības produktu 
tirdzniecības standartiem.

nozarēs, lai nodrošinātu produktu atbilstību 
higiēnas un veselības standartiem un 
aizsargātu dzīvnieku, augu un cilvēku 
veselību, kā arī lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu konkurenci starp Eiropas 
ražotājiem un trešo valstu ražotājiem, šajā 
iedaļā ir izklāstīti noteikumi par 
lauksaimniecības produktu tirdzniecības 
standartiem.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

TKO nosaka tirdzniecības noteikumus lielam skaitam produktu. Neievērojot šos noteikumus, 
produktus nevar laist ES tirgū. Šādiem tirdzniecības noteikumiem ir jāiekļauj vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu ievērošana starp ES un trešo valstu ražotājiem, lai nodrošinātu 
līdzvērtības principu.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5g) regulas 75. panta 1. punktam
pievieno šādu apakšpunktu:

"ia) liellopu un teļa gala;"

Or. fr

Pamatojums

Liellopu un teļa gaļas nozare pašlaik nav to nozaru sarakstā, attiecībā uz kurām var noteikt 
tirdzniecības standartus.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5h) regulas 75. panta 1. punktam
pievieno šādu apakšpunktu:

"ib) aitas gaļa;"

Or. fr

Pamatojums

Aitas gaļas nozare pašlaik nav to nozaru sarakstā, attiecībā uz kurām var noteikt 
tirdzniecības standartus.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5i) regulas 75. panta 1. punktam
pievieno šādu apakšpunktu:

"ic) cūkgaļa;"

Or. fr

Pamatojums

Cūkgaļas nozare pašlaik nav to nozaru sarakstā, attiecībā uz kurām var noteikt tirdzniecības 
standartus.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5j) regulas 75. panta 1. punktam
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pievieno šādu apakšpunktu:

"id) piens un piena produkti;"

Or. fr

Pamatojums

Piena un piena produktu nozare pašlaik nav to nozaru sarakstā, attiecībā uz kurām var 
noteikt tirdzniecības standartus.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.k punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
75. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5k) regulas 75. panta 3. punkta 
g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

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;"

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Tirdzniecības metodes var attiekties arī uz dzīvnieku barošanas veidu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.l punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
75. pants – 3. punkts – j apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5l) regulas 75. panta 3. punkta 
j apakšpunktu aizstāj ar šādu:
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j) audzēšanas un/vai izcelsmes vietu, 
izņemot attiecībā uz mājputnu gaļu un 
ziežamajiem taukiem;

"j) audzēšanas un/vai izcelsmes vietu;"

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Patērētāji Eiropas Savienībā prasa arvien vairāk informācijas par ražošanas un izcelsmes 
vietu visiem produktiem, kurus tie iegādājas.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.m punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
75. pants – 3. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5m) regulas 75. panta 3. punktam
pievieno šādu apakšpunktu:

"ma) dzīvnieku labturība;"

Or. fr

Pamatojums

Arī uz dzīvnieku labturību var attiekties tirdzniecības standarti.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) kura kvalitāti vai īpašības 
galvenokārt vai vienīgi nosaka īpašā 
ģeogrāfiskā vide ar tai raksturīgajiem
dabas un – attiecīgā gadījumā – cilvēka 
faktoriem;

i) kura kvalitāti vai īpašības 
galvenokārt vai vienīgi nosaka īpašā 
ģeogrāfiskā vide un dabas un cilvēka 
faktori,
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Or. fr

Pamatojums

Grozījumā cilmes vietas nosaukuma definīcijā pārņemta definīcija, kas starptautiskā līmenī 
paredzēta ar Lisabonas Vienošanos, vienlaikus ņemot vērā ES īpašās iezīmes.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) regulas 93. panta 1. punkta
a) apakšpunktam pievieno šādu punktu:

"iia) nosaukumu tradicionāli izmanto 
noteiktā vietā;"

Or. fr

Pamatojums

Grozījumā cilmes vietas nosaukuma definīcijā pārņemta definīcija, kas starptautiskā līmenī 
paredzēta ar Lisabonas Vienošanos.

Grozījums Nr. 31

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. fr
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Pamatojums

Komisija ierosina paplašināt stādīšanai un pārstādīšanai atļautās vīna vīnogu šķirnes. 
Vīnkopjiem, kuri to vēlas, jāvar izmantot jaunās šķirnes produktos ar cilmes vietas 
nosaukumu, ja viņu valsts nolemj tās klasificēt un attiecīgi arī atļaut savā teritorijā.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
103. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

13a) regulas 103. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta ii) punktu aizstāj ar šādu:

ii) ja šādi tiek ļaunprātīgi izmantota cilmes 
vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes reputācija;

"ii) ja šādi tiek ļaunprātīgi izmantota, 
vājināta vai mazināta cilmes vietas 
nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes reputācija;"

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539613221684&uri=CELEX:32013R1308)

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nostiprināt noteikumu par aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai 
aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību vīna nozarē.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
103. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

13b) regulas 103. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b) ļaunprātīgu izmantošanu, atdarināšanu 
vai aplinku norādījumu, pat tad, ja norādīta 
produkta vai pakalpojuma patiesā izcelsme 
vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots, 

"b) ļaunprātīgu izmantošanu, atdarināšanu 
vai aplinku norādījumu, pat tad, ja norādīta 
produkta vai pakalpojuma patiesā izcelsme 
vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots, 
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transkribēts vai transliterēts, vai tam 
pievienoti vārdi "veids", "tips", "metode", 
"ražots kā", "atdarinājums", "buķete", 
"līdzīgs" vai tamlīdzīgi vārdi;

transkribēts vai transliterēts, vai tam 
pievienoti vārdi "veids", "tips", "metode", 
"ražots kā", "atdarinājums", "buķete", 
"līdzīgs" vai tamlīdzīgi vārdi, tostarp, ja 
minētie produkti tiek izmantoti kā 
sastāvdaļas;"

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Pamatojums

Ir svarīgi nostiprināt noteikumu par aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un aizsargātas 
ģeogrāfiskas izcelsmes norādes aizsardzību vīna nozarē, ja tie tiek izmantoti kā pārtikas 
produkta sastāvdaļas. Šāda veida noteikums jau pastāv Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par 
lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
103. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13c) regulas 103. panta 2. punktam
pievieno šādu apakšpunktu:

"da) jebkādas negodprātīgas norādes uz 
domēna nosaukumu, kas ir līdzīgs vai var 
radīt pilnīgu vai daļēju sajukumu ar 
aizsargātu nosaukumu;"

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi nostiprināt noteikumu par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību internetā, 
papildinot esošos tiesību aktus. Tas jo īpaši attiecas uz domēnu nosaukumiem.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
116.a pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai pārbaudītu specifikāciju 
ievērošanu, kompetentās iestādes 
kontroles jomā vai Regulas (ES) 
Nr. 1306/2013 90. panta 3. punktā 
minētās deleģētās struktūras var kontrolēt
tirgus dalībniekus, kas veic darbību citā 
dalībvalstī, ja tie piedalās kāda produkta, 
kam ir to teritorijā reģistrēts ACVN, 
iepakošanā. Ņemot vērā uzticību, ko tās 
attiecībā uz iepriekšējo pārbaužu 
rezultātiem var sniegt tirgus dalībniekiem
un viņu produktiem, Regulas (ES) 
Nr. 1306/2013 90. panta 3. punktā 
minētās deleģētās struktūras var virzīt 
savas darbības uz galvenajiem, iepriekš 
noteiktiem aspektiem, kas jāpārbauda 
specifikācijās un par ko attiecīgie tirgus 
dalībnieki iepriekš ir informēti.

Or. fr

Pamatojums

Pašlaik ir konstatējami trūkumi vīnu ar ACVN kontrolē, kad tie ir izvesti no dalībvalsts, kurā 
tie ražoti. Vīna kontroles organizācijām ir jāvar veikt vai likt veikt pārbaudes citā dalībvalstī, 
lai ierobežotu krāpniecību un patērētājiem garantētu autentisku produktu.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
119. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panta 1. punktam pievieno šādu 
apakšpunktu:

"ga) paziņojums par uzturvērtību, kura 
saturu var ierobežot, norādot tikai 
enerģētisko vērtību;"

Or. fr
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Pamatojums

Vīna enerģētiskā vērtība ir obligāti jānorāda uz etiķetes.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
119. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) panta 1. punktam pievieno šādu 
apakšpunktu:

"gb) sastāvdaļu saraksts;"

Or. fr

Pamatojums

Vīna sastāvdaļu saraksts ir obligāti jānorāda uz etiķetes.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ac apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
119. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) pievieno šādu punktu:

"3.a Atkāpjoties no 1. punkta 
gb) apakšpunkta, sastāvdaļu sarakstu var 
arī norādīt citā veidā, ne tikai uz etiķetes, 
ar nosacījumu, ka uz etiķetes ir norādīta 
skaidra un tieša saikne. Tas nav jāuzrāda 
ar citu informāciju, kas paredzēta 
komerciālos vai tirgvedības nolūkos.";

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir atkāpe no pienākuma likt norādīt sastāvdaļas uz vīna pudeļu etiķetes. 
Sastāvdaļu obligāto norādīšanu var veikt ar nemateriāliem līdzekļiem.
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ad apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
119. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ad) pievieno šādu punktu:

"3.b Lai garantētu 1. punkta 
ga) apakšpunkta vienotu piemērošanu, 
enerģētisko vērtību norāda uz 100 ml. To 
var arī norādīt uz porciju vai vienību, ar 
nosacījumu, ka ir precizēts porcijas vai 
vienības apmērs un uz iepakojuma ir 
norādīts ietverto porciju vai vienību 
skaits. Enerģētisko vērtību:

a) aprēķina, izmantojot Regulas (ES) 
Nr. 1169/2011 XIV pielikumā pārņemtos 
pārrēķina koeficientus attiecībā uz 
patērētāju informēšanu par pārtikas 
produktiem;

b) izsaka kā vidējo vērtību, ko nosaka, 
pamatojoties uz:

i) analīzi, ko attiecībā uz produktu veic tā 
ražotājs, vai

ii) vispārīgi noteiktiem un pieņemtiem 
datiem par dažādiem vīna veidiem.";

Or. fr

Pamatojums

Grozījums sniedz informāciju, lai novērtētu vīna enerģētisko vērtību.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
121. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19a) regulas 121. pantam pievieno šādu 
punktu:

"2.a Regulas 119. panta 1. punkta 
ga) apakšpunktā minētā paziņojuma par 
uzturvērtību noformējumā vārdu 
"enerģija" vai aizstāt ar burtu "E".";

Or. fr

Pamatojums

Vārda "enerģija" obligātajā norādīšanā uz pudeles var izmantot arī burtu "E", un tas nav 
obligāti jādara vienā vai vairākās ES oficiālajās valodās, tā vienkāršojot uzdevumu 
vīnkopjiem un samazinot marķēšanas izdevumus.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
122. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – va punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) punkta b) apakšpunktam pievieno 
šādu punktu:

"va) noteikumi saistībā ar 119. panta 
1. punkta ga) apakšpunktu;"

Or. fr

Pamatojums

Komisija var pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz vīna enerģētiskās vērības marķēšanas 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
122. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – vb punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) punkta b) apakšpunktam pievieno 
šādu punktu:

"vb) noteikumi saistībā ar 119. panta 
1. punkta gb) apakšpunktu;"

Or. fr

Pamatojums

Komisija var pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz vīna sastāvdaļu saraksta marķēšanas 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
149. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22a) regulas 149. panta 2. punkta
a) apakšpunktu svītro;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Kolektīvo sarunu pasākumi lauksaimnieku, kas ir kādas organizācijas locekļi, vārdā un 
uzdevumā attiecas tikai uz nekomerciālām struktūrām bez īpašumtiesību nodošanas. Tas 
nozīmē, ka kooperatīvi, kas pārdod kooperatīva locekļu produkciju, ir šādas produkcijas 
īpašnieki un tāpēc uz tiem neattiecas kolektīvās sarunas, jo tie rīkojas kā viena vienība. 
Attiecībā uz pienu tiek piemērots 152. panta 1.a punkts, svītrojot atsauci uz īpašumtiesību 
nodošanu.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
151. pants – 1. daļa
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Spēkā esošais teksts Grozījums

22b) regulas 151. panta pirmo daļu 
aizstāj ar šādu:

Sākot ar 2015. gada 1. aprīli, svaigpiena 
pirmie pircēji valsts kompetentajai iestādei 
paziņo svaigpiena apjomu, kas tiem 
piegādāts katru mēnesi.

"Sākot ar 2015. gada 1. aprīli, svaigpiena 
pirmie pircēji valsts kompetentajai iestādei 
paziņo svaigpiena apjomu, kas tiem 
piegādāts katru mēnesi, un vidējo 
piemēroto cenu. Bioloģiskās 
lauksaimniecības izcelsmes produkcija 
tiek nošķirta no citas produkcijas.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku piena tirgus uzraudzību, papildus piegādātajam svaigpiena apjomam
tiek prasītas vidējās piemērotās cenas. Paziņošanas procedūra jau tiek īstenota, grozījums 
attiecas tikai uz papildu datu pievienošanu savākšanai. Arguments par to, ka cenas 
noteikšana varētu kavēt informācijas vākšanu par apjomu, nav pieņemams — 148. panta 
mērķis ir tikai likt savācējiem pēc iespējas ātrāk noteikt iegādes cenu ar rakstiskiem 
līgumiem.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
151. pants – 3. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

22c) regulas 151. panta trešo daļu 
aizstāj ar šādu:

Dalībvalstis informē Komisiju par pirmajā 
daļā minēto svaigpiena apjomu.

"Dalībvalstis informē Komisiju par 
pirmajā daļā minēto svaigpiena apjomu un 
vidējo cenu.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku piena tirgus uzraudzību, papildus piegādātajam svaigpiena apjomam 
tiek prasītas vidējās piemērotās cenas. Paziņošanas procedūra jau tiek īstenota, grozījums 
attiecas tikai uz papildu datu pievienošanu savākšanai. Arguments par to, ka cenas 
noteikšana varētu kavēt informācijas vākšanu par apjomu, nav pieņemams — 148. panta 
mērķis ir tikai likt savācējiem pēc iespējas ātrāk noteikt iegādes cenu ar rakstiskiem 
līgumiem.

Grozījums Nr. 46

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

22d) regulas 152. panta 1.a punkta 
pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Atkāpjoties no LESD 101. panta 
1. punkta, ražotāju organizācija, kas ir 
atzīta saskaņā ar šā panta 1. punktu, var 
plānot ražošanu, optimizēt ražošanas 
izmaksas, laist produktus tirgū un risināt 
sarunas par lauksaimniecības produktu 
piegādes līgumu slēgšanu savu biedru 
vārdā attiecībā uz visu to produkciju vai tās 
daļu.

"Ražotāju organizācija, kas ir atzīta 
saskaņā ar šā panta 1. punktu, var plānot 
ražošanu, optimizēt ražošanas izmaksas, 
laist produktus tirgū un risināt sarunas par 
lauksaimniecības produktu piegādes 
līgumu slēgšanu savu biedru vārdā 
attiecībā uz visu to produkciju vai tās daļu, 
tiklīdz īsteni tiek veikta kāda no šī panta 
1. punkta b) apakšpunkta i)–vii) punktā 
minētajām darbībām, tā palīdzot sasniegt 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
39. pantā minētos mērķus.

Var tikt veikti pirmajā daļā minētie 
kolektīvo sarunu pasākumi.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Kā atgādināja ģenerāladvokāts Wahl un ES Tiesa lietā par cigoriņiem, praktiskajiem 
nolīgumiem un lēmumiem saistībā ar KLP definēto ražotāju organizāciju uzdevumiem un 
mērķiem netiek piemēroti konkurences noteikumi. Tas nozīmē izslēgšanu, kas izriet no 
nepieciešamās to uzdevumu turpināšanas, ko likumdevējs uzticējis galvenajiem TKO 
dalībniekiem. Atsaucei uz Līguma 101. panta 1. punktu vairs nav nozīmes.
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Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
152. pants – 1.a punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22e) regulas 152. panta 1.a punkta 
a) apakšpunktu svītro;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Šo daļu svītro, jo tā ir pārņemta grozītā 152.a panta pirmajā daļā. Šie grozījumi precizē 
152. panta 1.a punktu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
152. pants – 1.a punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

22f) regulas 152. panta 1.a punkta 
otrās daļas b) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:

b) ar noteikumu, ka ražotāju organizācija 
koncentrē piegādi un laiž savu biedru 
produktus tirgū neatkarīgi no tā, vai 
ražotāji īpašumtiesības uz 
lauksaimniecības produktiem nodod
ražotāju organizācijai;

"b) ar noteikumu, ka ražotāju organizācija 
koncentrē piegādi un laiž savu biedru 
produktus tirgū, nenododot īpašumtiesības 
uz šādiem produktiem ražotāju 
organizācijai;"

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Pamatojums

Kolektīvo sarunu pasākumi lauksaimnieku, kas ir kādas organizācijas locekļi, vārdā un 
uzdevumā attiecas tikai uz nekomerciālām struktūrām bez īpašumtiesību nodošanas. Tas 
nozīmē, ka ražotāju organizācijas, piemēram, kooperatīvi, kas pārdod kooperatīva locekļu 
produkciju, ir šādas produkcijas īpašnieki un tāpēc uz tiem neattiecas kolektīvās sarunas, jo 
tie rīkojas kā viena vienība. Tāpēc atsauci uz īpašumtiesību nodošanu var svītrot.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.g punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
157. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

22g) regulas 157. panta 1. punkta
c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

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

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

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Starpnozaru organizācijām, kuras bieži vada nozarē dominējošie ekonomikas dalībnieki, 
vajadzētu tiekties aizstāvēt visu savu locekļu intereses, tostarp ekonomiski visvājāko 
dalībnieku vai mazāk nozīmīgā ražošanā vai mazāk nozīmīgās darbībās iesaistīto dalībnieku 
intereses.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22h) regulas 157. panta 1. punktam
pievieno šādu apakšpunktu:
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"ca) sekmē tirdzniecības attiecību labāku 
pārredzamību starp dažādiem ķēdes 
posmiem, jo īpaši izstrādājot un īstenojot 
tehniskos standartus un kontrolējot, kā 
nozares operatori tos ievēro;"

Or. fr

Pamatojums

Starpnozaru organizācijas pašlaik var pieņemt noteikumus par produktu tirdzniecību. Taču 
tās var pieņemt arī tehniskus noteikumus (tauku saturs, cauraugšana gaļā u. c.) nolūkā 
saskaņot kāda produkta īpašību novērtēšanu, lai nekropļotu konkurenci starp operatoriem. 
Tāpēc būtu jānodrošina šādu tehnisku standartu īstenošana un kontrole kā IO uzdevums.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.i punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
157. pants – 1. punkts – c apakšpunkts– v punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

22i) regulas 157. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta v) punktu aizstāj ar šādu:

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 var iesaistīt divus vai 
vairākus nozares operatorus un 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; šādi 
standartlīgumi var ietvert attiecīgus 
rādītājus, ekonomiskos indeksus, 
pamatojoties uz attiecīgajām ražošanas 
izmaksām un to izmaiņām, vienlaikus 
ņemot vērā produktu kategorijas un to 
dažādos noieta tirgus, produktu 
novērtējuma rādītājus, tirgū novērotās 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
cenas un to izmaiņas, kā arī kritērijus 
saistībā ar specifikāciju struktūru, 
kvalitāti, izsekojamību un saturu,";
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Starpnozaru organizācijas var palīdzēt slēgt līgumus starp diviem vai vairākiem piegādes 
ķēdes dalībniekiem (trīspusējs līgums) un sniegt precīzākus elementus attiecībā uz 
standartlīgumu aktuālo saturu. Šāda kārtība atvieglotu līgumu slēgšanu nozarē un ļautu radīt 
vērtību, jo īpaši uzlabojot kvalitāti. Tas arī palīdzētu uzlabot lauksaimnieku ienākumus.

Grozījums Nr. 52

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

22j) regulas 157. panta 1. punkta 
xv) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

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, tostarp tirgus guvumus un 
zaudējumus, nosakot, kā jebkādas izmaiņas 
attiecīgajās konkrēto produktu tirgus cenās 
vai citu preču tirgos ir sadalāmas piegādes 
ķēdes dalībnieku starpā,";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Arodasociācijām var būt nozīme labākā vērtības sadalījumā piegādes ķēdes ietvaros. Taču 
TKO ļauj pieņemt vērtības sadalīšanas klauzulas tikai starp lauksaimnieku un tā pirmo 
pircēju. Pircēja nenoteiktība attiecībā uz spēju nodot savas saistības nākamajam pircējam 
kavē produktu vērtības veidošanu nozarēs (jo īpaši garās) un cenu atkārtotu novērtēšanu 
ražotājiem.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.k punkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 1308/2013
164. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

22k) regulas 164. panta 4. punkta 
c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c) Savienības tiesību aktiem atbilstīgu 
standartlīgumu izstrāde;

"c) Savienības tiesību aktiem atbilstīgu 
standartlīgumu un standartklauzulu 
izstrāde, jo īpaši attiecībā uz vērtības 
sadali;"

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ļaut starpnozaru organizācijām prasīt paplašināt vērtības sadales
standartklauzulas, lai garantētu lielāku pārredzamību līgumattiecībās nozaru ietvaros, 
nostiprinātu lauksaimnieku pozīciju, ļaujot viņiem sistemātiskāk saņemt labāku pievienotās 
vērtības sadalījumu, kā arī lai uzlabotu viņu ienākumus.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.l punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
164. pants – 4. punkts – na apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22l) regulas 164. panta 4. punktam
pievieno šādu apakšpunktu:

"na) tehnisko standartu, kas ļauj precīzi 
novērtēt produkta īpašības, izstrāde, 
īstenošana un kontrole;"

Or. fr

Pamatojums

Starpnozaru organizācijas var pieņemt tehniskus noteikumus (tauku saturs, cauraugšana gaļā 
u. c.) nolūkā saskaņot kāda produkta īpašību novērtēšanu ķēdē, lai nekropļotu konkurenci 
starp tirgus dalībniekiem. Tāpēc būtu jāvar ne tikai nodrošināt šādu tehnisku standartu 
īstenošanu un kontroli, bet arī tos paplašināt, iekļaujot tos, kas nav locekļi.
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Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22m) iekļauj šādu pantu:

"166.a pants

Piedāvājuma regulēšana attiecībā uz 
produktiem ar aizsargātu cilmes vietas 
nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādi un valsts produktiem ar 
kvalitātes zīmi, izņemot sieru, vīnu un 
šķiņķi

1. Pēc ražotāju organizācijas, kas atzīta 
saskaņā ar 152. panta 3. punktu, 
starpnozaru organizācijas, kas atzīta 
saskaņā ar 157. panta 3. punktu, vai 
uzņēmumu grupas, kas minēta 3. panta 
2. punktā Regulā (ES) Nr. 1151/2012, 
pieprasījuma dalībvalstis uz ierobežotu 
laikposmu var paredzēt saistošus 
noteikumus savu produktu, kam saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 5. panta 
1. un 2. punktu ir piešķirts aizsargāts 
cilmes vietas nosaukums vai aizsargāta 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, vai 
produktu, uz ko attiecas valsts kvalitātes 
shēma, piedāvājuma regulēšanu.

2. Šā panta 1. punktā minētie noteikumi 
paredz to, ka ir nepieciešams, lai iepriekš 
būtu noslēgta vienošanās starp pusēm, 
kas darbojas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 
7. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Šādu 
vienošanos noslēdz starp vismaz divām 
trešdaļām ražotāju vai to pārstāvju, kas 
nodrošina vismaz divas trešdaļas no 
attiecīgā produkta produkcijas, un 
attiecīgā gadījumā vismaz divas trešdaļas 
ražotāju un attiecīgā produkta 
produkcijas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 
7. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Tāda 
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pati attiecība ir piemērojama arī ražotāju 
skaitam un tādu produktu produkcijai, uz 
ko attiecas valsts kvalitātes shēmas.

3. Noteikumi, kas minēti 1. punktā:

a) attiecas tikai uz attiecīgo produktu 
piedāvājuma regulējumu, un to mērķis ir 
saskaņot attiecīgā produkta piedāvājumu 
ar pieprasījumu;

b) ietekmē tikai attiecīgo produktu;

c) var būt saistoši ne vairāk kā trīs gadus, 
un šā laikposma beigās tos var atjaunināt, 
ja ir saņemts jauns pieprasījums, kā 
minēts 1. punktā;

d) nerada traucējumus tādu produktu 
tirdzniecībai, uz kuriem neattiecas minētie 
noteikumi;

e) neattiecas ne uz vienu darījumu pēc 
attiecīgā produkta pirmā tirdzniecības 
posma;

f) nepieļauj cenu noteikšanu, tostarp cenu 
orientējošu noteikšanu vai ieteikuma 
veidā;

g) nepadara nepieejamu pārmērīgi lielu 
daļu attiecīgā produkta, kas pretējā 
gadījumā būtu pieejama;

h) nerada diskrimināciju, neveido šķērsli 
jaunu dalībnieku ienākšanai tirgū un 
negatīvi neietekmē sīkražotājus;

i) palīdz saglabāt attiecīgā produkta 
kvalitāti (tostarp veselības ziņā) un/vai 
izstrādi.

4. Šā panta 1. punktā minētos noteikumus 
publisko, izmatojot attiecīgās dalībvalsts 
oficiālu publikāciju.

5. Dalībvalstis veic pārbaudes, lai 
pārliecinātos, ka tiek ievēroti 4. punktā 
paredzētie nosacījumi, un gadījumos, kad 
kompetentās valsts iestādes ir atklājušas, 
ka šie nosacījumi nav ievēroti, atceļ 
1. punktā minētos noteikumus.

6. Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus 
Komisijai visus 1. punktā minētos 
noteikumus, ko tās pieņēmušas. Komisija 
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informē citas dalībvalstis par jebkuriem 
paziņojumiem par šādu noteikumu 
pieņemšanu.

7. Komisija jebkurā laikā var pieņemt 
īstenošanas aktus, pieprasot, lai 
dalībvalsts atceļ tās noteikumus, kas 
pieņemti saskaņā ar 1. punktu, ja 
Komisija konstatē, ka minētie noteikumi 
neatbilst šā panta 3. punktā paredzētajiem 
nosacījumiem, ierobežo vai kropļo 
konkurenci ievērojamā iekšējā tirgus 
daļā, apdraud brīvu tirdzniecību vai 
LESD 39. pantā noteikto mērķu 
sasniegšanu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem, nepiemērojot šīs regulas 
229. panta 2. vai 3. punktā minēto 
procedūru.";

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ļauj paplašināt iespēju, kas pašlaik ir sniegta attiecībā uz sieru, vīnu un šķiņķi, 
ļaujot atzītām ražotāju organizācijām vai atzītām starpnozaru organizācijām pārvaldīt visu 
produktu ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi 
piedāvājumu.

Grozījums Nr. 56

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

22n) regulas 172.a pantu aizstāj ar 
šādu:

172.a pants "172.a pants

Vērtības sadale Vērtības sadale

Neskarot nevienu konkrētu vērtības sadales 
klauzulu cukura nozarē, lauksaimnieki, 
tostarp lauksaimnieku apvienības, un viņu 
pirmais pircējs var vienoties par vērtības 
sadales klauzulām, tostarp tirgus
guvumiem un zaudējumiem, nosakot, kā 

Neskarot nevienu konkrētu vērtības sadales 
klauzulu cukura nozarē, lauksaimnieki, 
tostarp lauksaimnieku apvienības, un viņu 
pirmais pircējs, kā arī tālāk vērtības ķēdē 
esošie pircēji var vienoties par vērtības 
sadales klauzulām, tostarp atsauces tirgu
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jebkādas izmaiņas attiecīgajās konkrēto 
produktu tirgus cenās vai citu preču tirgos 
ir sadalāmas to starpā.

attīstību, nosakot, kā jebkādas izmaiņas 
attiecīgajās konkrēto produktu tirgus cenās 
vai citu preču tirgos ir sadalāmas to 
starpā.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Ierosinātais grozījums ļauj tirgus dalībniekiem savā līgumā noteikt vērtības sadales klauzulas 
starp diviem vai vairākiem dalībniekiem. Izteikums "tirgus guvumiem un zaudējumiem" ir 
pārāk specifisks nākotnes tirgiem, kas attiecas tikai uz dažām produkcijām.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.o punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
176. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

22o) regulas 176. panta 3. punktu 
aizstāj ar šādu:

3. Licences ir derīgas visā Savienībā. "3. Licences ir derīgas visā Savienībā.
Komisijai katru mēnesi paziņo visu 
informāciju par pieteikumu iesniedzējiem, 
ko dalībvalstis ievāc licenču 
piešķiršanā.";

Or. fr

Pamatojums

Lai arī 177. pantā Komisijai ir paredzētas nozīmīgas tiesības, nešķiet, ka tā tās sistemātiski 
izmantotu. Informācija tiek vākta tikai vienu reizi, neradot administratīvus sarežģījumus 
lietotājiem. Turklāt Komisija tiks aicināta ierosināt procedūras, pilnībā mobilizējot jaunās 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, lai samazinātu slogu lietotājiem un optimizētu 
šādas informācijas izmantošanu.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.p punkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 1308/2013
177. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22p) regulas 177. panta 2. punkta
d) apakšpunktu svītro;

Or. fr

Pamatojums

Punkta d) apakšpunktu svītro saskaņā ar Komisijas prasīto 189. panta par kaņepju importu 
un kaņepju sēklām svītrojumu.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.q punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
182. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22q) regulas 182. panta 1. punktam
pievieno šādu apakšpunktu:

"ba) importa apjoms noteiktā gadā par 
preferenciālām likmēm, kas noteiktas 
brīvās tirdzniecības nolīgumos starp ES 
un trešām valstīm, pārsniedz konkrētu 
līmeni (turpmāk tekstā — "komerciālo 
riska darījumu apmērs");"

Or. fr

Pamatojums

Grozījumā ierosināts jauns kritērijs papildu ievedmuitas nodokļa piemērošanai, kas paredzēts 
PTO līgumā un ļauj novērst vai neitralizēt kaitīgo ietekmi uz ES tirgu, ko varētu izraisīt 
imports.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.r punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
182. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Spēkā esošais teksts Grozījums

22r) regulas 182. panta 1. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:

Sprūda apjomu nosaka, pamatojoties uz 
tirgus piekļuves iespējām, kuras izteiktas 
kā importa procentuālā daļa no attiecīgā 
iekšzemes patēriņa iepriekšējos trīs gados.

"Sprūda apjomu nosaka, pamatojoties uz 
tirgus piekļuves iespējām, kuras izteiktas 
kā importa procentuālā daļa no attiecīgā 
iekšzemes patēriņa iepriekšējos trīs gados.
To regulāri definē no jauna, lai ņemtu 
vērā Eiropas tirgus lieluma izmaiņas. 
"Stop" rīkojuma izpildes cenu regulāri 
definē no jauna, lai ņemtu vērā izmaiņas 
pasaules tirgos un ražošanas izmaksas.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Grozījumā ierosināts no jauna aktualizēt "stop" rīkojuma izpildes cenas un apjomus, kas PTO 
paziņotas pirms vairāk nekā 20 gadiem, ņemot vērā tirgus lieluma izmaiņas (gaļas patēriņa 
samazināšanās, Brexit un pāreja uz 27 dalībvalstu tirgu). Atgādinājumam — 182. pants ļauj 
novērst vai neitralizēt kaitīgo ietekmi, ko ES tirgū varētu izraisīt imports.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.s punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
182. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22s) regulas 182. panta 1. punktam
pievieno šādu daļu:

"Komerciālo riska darījumu apmēru 
nosaka, pamatojoties uz importu par 
preferenciālām likmēm, ko izsaka kā 
procentuālo daļu no kopējā pieņemamā 
komerciālo riska darījumu līmeņa 
attiecīgajām nozarēm.";

Or. fr
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Pamatojums

Grozījumā ierosināts jauns kritērijs papildu ievedmuitas nodokļa piemērošanai, kas paredzēts 
PTO līgumā un ļauj novērst vai neitralizēt kaitīgo ietekmi uz ES tirgu, ko varētu izraisīt 
imports.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
209. pants – 1. punkts – 3. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

26a) regulas 209. panta 1. punkta trešo 
daļu aizstāj ar šādu:

Šo punktu nepiemēro nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras ietver pienākumu noteikt vienādu 
cenu vai ar ko tiek izslēgta konkurence.

"Šo punktu nepiemēro nolīgumiem, 
lēmumiem un starp dažādām ražotāju 
organizācijām vai starp dažādām 
apvienībām saskaņotajām darbībām, kuras 
ietver pienākumu noteikt vienādu cenu vai 
ar ko tiek izslēgta konkurence.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Judikatūra cigoriņu lietā un Omnibus ir nozīmīgs progress lauksaimnieku ietekmes 
nostiprināšanā piegādes ķēdē, izmantojot viņu ražotāju organizācijas vai ražotāju 
organizāciju apvienības. Tomēr klauzulas par vienādas cenas noteikšanu šādu organizāciju 
ietvaros aizliegumu ir grūti saprast un pamatot.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
219. pants – virsraksts

Spēkā esošais teksts Grozījums

26b) regulas 219. panta virsrakstu 
aizstāj ar šādu:
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Pasākumi tirgus traucējumu novēršanai "Pasākumi tirgus traucējumu novēršanai
un pārvaldībai";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Novēršana nepārprotami ir svarīga, taču tirgus traucējumus ir jāvar arī pārvaldīt, ja tie ir 
radušies.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
219. pants – 1. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

26c) regulas 219. panta 1. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

Lai efektīvi un iedarbīgi reaģētu uz tirgus 
traucējumu draudiem, ko rada būtiska cenu 
palielināšanās vai samazināšanās iekšējos 
vai ārējos tirgos vai citi notikumi un
apstākļi, kas rada ievērojamus tirgus 
traucējumus vai šādu traucējumu draudus, 
ja paredzams, ka minētā situācija vai tās 
ietekme uz tirgu turpināsies vai 
pasliktināsies, Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. 
pantu, lai veiktu pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai risinātu minēto tirgus situāciju, 
vienlaikus ievērojot visas saistības, kas 
izriet no starptautiskiem nolīgumiem, kuri 
noslēgti saskaņā ar LESD, un ar 
noteikumu, ka visi citi šajā regulā 
paredzētie pasākumi izrādās nepietiekami.

"Lai efektīvi un iedarbīgi reaģētu uz tirgus 
traucējumu draudiem, ko rada būtiska cenu 
palielināšanās vai samazināšanās iekšējos 
vai ārējos tirgos vai citi notikumi un 
apstākļi, kas rada ievērojamus tirgus 
traucējumus vai šādu traucējumu draudus, 
ja paredzams, ka minētā situācija vai tās 
ietekme uz tirgu turpināsies vai 
pasliktināsies, Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. 
pantu, lai veiktu pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai risinātu minēto tirgus situāciju, 
vienlaikus ievērojot visas saistības, kas 
izriet no starptautiskiem nolīgumiem, kuri 
noslēgti saskaņā ar LESD.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Pamatojums

Šis pants sniedz Komisijai ievērojamas tiesības iejaukties krīzes gadījumā. Šādas tiesības nav 
detalizētas, tās pieļauj jebkādu rīcību. Šis pants pamatā palīdzēja piena produkcijas 
brīvprātīgajā samazināšanā 2016. gadā. Svītrojot 1. punkta pirmās daļas beigas, tiek svītrots 
vāji definēts nosacījums, kas kavē šī panta izmantošanu ar citiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
219. pants – 1. punkts – 4. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

26d) regulas 219. panta 1. punkta 
ceturto daļu aizstāj ar šādu:

Šādi pasākumi var tādā mērā un uz tik ilgu 
laiku, cik nepieciešams, lai novērstu tirgus 
traucējumus vai to draudus, paplašināt vai 
grozīt citu šajā regulā paredzēto pasākumu 
piemērošanas jomu, ilgumu vai citus 
aspektus vai paredzēt eksporta 
kompensācijas, vai pilnībā vai daļēji 
apturēt ievedmuitas piemērošanu, 
vajadzības gadījumā arī noteiktiem 
apjomiem vai uz noteiktu laikposmu.

"Šādi pasākumi var tādā mērā un uz tik 
ilgu laiku, cik nepieciešams, lai novērstu 
tirgus traucējumus vai to draudus, 
paplašināt vai grozīt citu šajā regulā 
paredzēto pasākumu piemērošanas jomu, 
ilgumu vai citus aspektus, pastiprināt 
importa kontroles, pilnībā vai daļēji 
pazemināt vai palielināt ievedmuitas 
piemērošanu, vajadzības gadījumā arī 
noteiktiem apjomiem vai uz noteiktu 
laikposmu. Tie var arī attiekties uz 
ievešanas cenu režīma pielāgošanu 
augļiem un dārzeņiem, rīkojoties 
saskaņoti ar trešām valstīm, kuras veic 
eksportu uz ES.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Tā kā Komisija ir svītrojusi 196.–204. pantu par eksporta subsīdijām, ir jāsvītro atsauce uz 
tiem 219. pantā. Attiecīgi, lai saglabātu līdzsvaru starp pasākumiem, kas jāveic līdzsvara 
trūkuma gadījumā, kura rezultātā iekšējās cenas palielinās vai samazinās, būtu jāatsaucas uz 
iespēju pielāgot augstākas vai zemākas nodevas, nevis tikai tās apturēt, un jāpastiprina 
importa kontrole.
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
220.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26e) iekļauj šādu pantu:

"220.a pants

Produkcijas samazināšanas shēma

1. Spēcīga tirgus līdzsvara trūkuma 
gadījumā un tad, ja ražošanas metodes to 
ļauj, Komisija var pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 227. pantu, lai sniegtu atbalstu
ražotājiem konkrētā nozarē, kas minēta 
1. panta 2. punktā, noteiktā periodā 
samazinot to piegādes salīdzinājumā ar to 
pašu periodu iepriekšējā gadā.

2. Atbalstu piešķir, pamatojoties uz 
ražotāju pieteikumu, kas iesniegts 
dalībvalstī, kurā ražotāji veic 
uzņēmējdarbību, izmantojot metodi, ko 
noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

Dalībvalstis var nolemt, ka pieteikumus 
ražošanas apjoma samazināšanas 
atbalstam ražotāju vārdā iesniedz atzītas 
organizācijas vai kooperatīvi, kas izveidoti 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem. 
Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka 
atbalstu pilnā mērā saņem ražotāji, kuri 
efektīvi samazinājuši savas piegādes.

3. Ja dalība nav pietiekama, lai atjaunotu 
līdzsvaru tirgū, Komisija var padarīt 
produkcijas samazināšanu obligātu visiem 
ražotājiem.

4. Lai nodrošinātu šīs shēmas efektīvu un 
pienācīgu īstenošanu, Komisija tiek 
pilnvarota saskaņā ar 227. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, ar kuriem nosaka:

a) maksimālo kopējo piegāžu apjomu vai 
daudzumu, kas samazināšanas shēmas 
ietvaros tiks samazināts Savienības 
līmenī;
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b) samazināšanas perioda ilgumu un, ja 
nepieciešams, tā pagarinājumu;

c) atbalsta apmēru atbilstīgi 
samazinātajam apjomam vai daudzumam 
un tā finansēšanas kārtību;

d) kritērijus pieprasījumu iesniedzējiem, 
lai tie būtu tiesīgi saņemt atbalstu, un 
pieņemamības kritērijus atbalsta 
pieprasījumiem;

e) īpašus nosacījumus šīs shēmas 
īstenošanai.";

Or. fr

Pamatojums

Mērķis ir TKO regulā iekļaut atbalstu 2016. gadā piemērotajai piena produkcijas 
samazināšanai, pamatojoties uz 219. pantu. Šis pants ļauj balstīt šo mehānismu regulā, 
vienlaikus ļaujot pāriet no stimulējošiem uz saistošiem apsvērumiem.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
222. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26f) regulas 222. pantu svītro;

Or. fr

Pamatojums

Šis pants tiek kvalificēts kā karteļiem labvēlīgs pants. Tas tika izmantots vienu reizi 
2016. gadā piena krīzē, taču nesniedza rezultātus. KLP ir gluži pretēji jābūt līdzeklim, lai 
aizsargātu lauksaimniekus un patērētājus pret pārstrādes un izplatīšanas monopolistiskas 
koncentrācijas radītām novirzēm.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26.g punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
223. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Spēkā esošais teksts Grozījums

26g) regulas 223. panta 1. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:

Iegūto informāciju var nosūtīt vai darīt 
pieejamu starptautiskām organizācijām un 
trešo valstu kompetentajām iestādēm un 
darīt zināmu atklātībai, ievērojot personas 
datu aizsardzību un uzņēmumu likumīgās 
intereses savu komercnoslēpumu, tostarp 
cenu, aizsargāšanā.

"Iegūto informāciju var nosūtīt vai darīt 
pieejamu starptautiskām organizācijām, 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei un 
trešo valstu kompetentajām iestādēm un 
darīt zināmu atklātībai, ievērojot personas 
datu aizsardzību un uzņēmumu likumīgās 
intereses savu komercnoslēpumu, tostarp 
cenu, aizsargāšanā.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Direktīvu, kas nodrošina Eiropas finanšu tirgu regulējumu, pārskatīšana liek Komisijai un 
valstu iestādēm sadarboties ar finanšu iestādēm.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26.h punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
223. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26h) regulas 223. panta 3. punktam
pievieno šādu daļu:

"Lai nodrošinātu pienācīgu tirgus 
pārredzamības līmeni un ievērojot 
komercnoslēpumu, Komisija var saskaņā 
ar 2. punktā paredzēto procedūru pieņemt 
pasākumus, kas liek īpaši 
nepārredzamiem tirgus dalībniekiem veikt 
savus darījumus, izmantojot elektronisku 
tirdzniecības platformu.";

Or. fr
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Pamatojums

Regulas 223. pants sniedz Komisijai ievērojamas tiesības uzlabot tirgu pārredzamību. Līdzīgi 
kā EMIR Direktīvā (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz finanšu tirgiem, lauksaimniecības tirgu 
regulatīvajām iestādēm būs iespēja likt neskaidrus ārpusbiržas darījumus veikt elektroniskās 
tirdzniecības platformās.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
225. pants – 1. daļa – a–d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27) regulas 225. panta a)–d) punktu 
svītro;

27) regulas 225. panta a), c) un 
d) punktu svītro;

Or. fr

Pamatojums

Attiecībā uz četriem Komisijas ierosinātajiem svītrojumiem, iebilstam pret b) punkta par 
piena un piena produktu tirgus attīstību svītrojumu.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
225. pants – 1. daļa – b punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

27a) regulas 225. panta pirmās daļas
b) punktu aizstāj ar šādu:

b) līdz 2014. gada 30. jūnijam un arī līdz 
2018. gada 31. decembrim par tirgus 
situācijas attīstību piena un piena produktu 
nozarē un jo īpaši par 148. līdz 151. panta, 
152. panta 3. punkta un 157. panta 3. 
punkta darbību, īpaši izvērtējot to ietekmi 
uz piena ražotājiem un piena ražošanu 
mazāk attīstītos reģionos saistībā ar 
vispārējo mērķi saglabāt ražošanu šajos 
reģionos, un aplūkojot potenciālos 

"b) līdz 2018. gada 31. decembrim, 
2021. gada 31. decembrim un arī līdz 
2024. gada 31. decembrim par tirgus 
situācijas attīstību piena un piena produktu 
nozarē un jo īpaši par 148. līdz 151. panta, 
152. panta 3. punkta un 157. panta 3. 
punkta darbību, īpaši izvērtējot to ietekmi 
uz piena ražotājiem un piena ražošanu 
mazāk attīstītos reģionos saistībā ar 
vispārējo mērķi saglabāt ražošanu šajos 
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stimulus, lai rosinātu lauksaimniekus slēgt 
kopīgas ražošanas nolīgumus, un pievieno 
attiecīgus priekšlikumus.

reģionos, un aplūkojot potenciālos 
stimulus, lai rosinātu lauksaimniekus slēgt 
kopīgas ražošanas nolīgumus, un pievieno 
attiecīgus priekšlikumus.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Piena kvotu režīma izbeigšanas pārvaldība bija vairāk nekā riskanta. Komisijai ir jāturpina 
atbildēt par dalībvalstīm sniegto sviru mobilizāciju, lai nodrošinātu ražotāju labāku 
organizēšanu, kā arī pašai par savām darbībām krīzes pārvaldīšanas jomā.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
225. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27b) regulas 225. pantam pievieno šādu 
punktu:

"da) līdz 2019. gada 30. jūnijam par 
Komisijas stratēģiju pēc iespējas labākai 
regulā iekļauto noteikumu izmantošanai, 
lai novērstu un pārvaldītu iekšējo
lauksaimniecības tirgu krīzes, kas varētu 
rasties pēc Apvienotās Karalistes 
aiziešanas;"

Or. fr

Pamatojums

Šajā pantā Komisijai tiek prasīts sagatavot ziņojumus par tematiem saistībā ar regulas 
piemērošanu. Ņemot vērā Komisijas vājo aktivitāti KLP 1. pīlāra novērtēšanas jomā un 
Brexit faktoru, ir svarīgi, lai Komisija ierosinātu stratēģiju krīžu novēršanai un pārvaldībai, 
tiklīdz ir noteikti galvenie Brexit scenāriji.
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Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
225. pants – 1. daļa – db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27c) regulas 225. pantam pievieno šādu 
punktu:

"db) līdz 2019. gada 31. decembrim par 
dažādu krīžu veidu definīciju 
lauksaimniecības tirgos, lai noteiktu 
Komisijas veikuma satvaru labākam 
dialogam ar Eiropas Parlamentu un 
Padomi;"

Or. fr

Pamatojums

Tiek arī prasīts ziņojums, lai Komisija izveidotu atsauces sistēmu attiecībā uz 
lauksaimniecības tirgu krīžu raksturošanu. Šāds ziņojums sniegs atbalstu, lai noteiktu 
Komisijas veikuma satvaru un tai ļautu iejaukties, ja tas ir nepieciešams.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
225. pants – 1. daļa – dc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27d) regulas 225. pantam pievieno šādu 
punktu:

"dc) līdz 2020. gada 31. decembrim par 
jauno informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju iespējām, lai modernizētu 
Komisijas attiecības ar valstu iestādēm un 
uzņēmumiem ar mērķi jo īpaši nodrošināt 
tirgu labāku pārredzamību;"

Or. fr
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Pamatojums

Lai arī vienkāršošana un modernizācija ir galvenie reformas principi, Komisija nav paudusi 
nekādu konkrētu priekšlikumu, lai izmantotu jaunās informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas nolūkā uzlabot apmaiņu starp pašu Komisiju, dalībvalstīm un uzņēmumiem, jo 
īpaši tirgu pārredzamības jomā.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
226.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28a) iekļauj šādu pantu:

"226.a pants

Krīžu pārvaldības plāns

1. Komisija izveido plānu krīžu 
pārvaldībai, lai īstenotu ELGF finansēto 
ES atbalstu nolūkā ļaut sasniegt Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 39. pantā 
noteiktos KLP mērķus, jo īpaši tirgu 
stabilizācijas mērķi.

2. Pamatojoties uz ziņojumu, kurā definē 
225. panta c) punktā paredzētos dažādos 
krīžu veidus, un jo īpaši attiecībā uz KLP 
pirmo pīlāru veiktos novērtēšanas darbus, 
Komisija nosaka iejaukšanās stratēģiju 
katram krīzes veidam. Lai konstatētu 
iespējamās sinerģijas starp 
instrumentiem, katram tirgu pārvaldības 
instrumentam, kas noteikts šajā regulā, 
veic SVID analīzi.

3. Komisija var pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 227. pantu, lai noteiktu 
kvantitatīvos mērķrādītājus un 
starpposma mērķrādītājus nolūkā sekmēt 
šīs regulas instrumentu izmantošanu 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
39. pantā minēto mērķu sasniegšanai. 
Komisija līdz 2020. gada 1. janvārim 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei priekšlikumu krīžu pārvaldības 
plānam. Uz šī pamata dalībvalstis iesniedz 



PE623.922v01-00 54/76 PR\1167245LV.docx

LV

Komisijai savus stratēģiskos plānus 
saistībā ar KLP.

4. Krīžu pārvaldības plāns aptver periodu 
no 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 
31. decembrim un ietver klauzulu par 
vidusposma pārskatīšanu 2024. gada 
30. jūnijā, kurā optimizē kopējo saskanību 
ar dalībvalstu stratēģiskajiem plāniem, lai 
nodrošinātu labāku efektivitāti publisko 
līdzekļu izmantošanā un labāku ES 
kapitāla pieaugumu.";

Or. fr

Pamatojums

Kopumā tiek pārņemts Stratēģisko plānu regulas 91. un 113. pants, saskaņā ar kuriem 
dalībvalstīm ir jāiesniedz un jāpamato savas izvēles Komisijai. Komisijai vajadzētu noteikt 
savu stratēģiju attiecībā uz krīzēm, lai sniegtu paskaidrojumus Parlamentam un Padomei. 
Stratēģijas precizēšana ir nenovēršams priekšnosacījums, lai dalībvalstis varētu noteikt savas 
prioritātes.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
226.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28b) iekļauj šādu pantu:

"226.b pants

Veikuma satvars

1. Komisija izveido veikuma satvaru, kas 
ļauj skaidrot, uzraudzīt un novērtēt krīžu 
pārvaldības plāna veikumu tā īstenošanas 
laikā.

2. Veikuma satvars ietver šādus 
elementus:

a) kopēju konteksta, īstenošanas, 
rezultātu un ietekmes rādītāju kopumu, 
kas kalpo par pamatu uzraudzībai, 
novērtēšanai un veikuma gada 
pārskatam;
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b) mērķrādītājus un ikgadējos starpposma 
mērķrādītājus, ko nosaka attiecībā uz 
konkrēto mērķi, kas atbilst rezultāta 
rādītāju atbalstam;

c) datu vākšanu, glabāšanu un 
pārsūtīšanu;

d) ikgadējos ziņojumus par krīžu 
pārvaldības plāna veikumu katrā 
attiecīgajā produkcijā gada laikā;

e) produktivitātes rezerves pasākumus 
visa ELGF izmantošanā.

3. Veikuma satvars ir paredzēts, lai:

a) novērtētu KLP ietekmi, lietderīgumu, 
efektivitāti, nozīmīgumu, saskanību un 
pievienoto vērtību;

b) sniegtu Eiropas Parlamentam un 
Padomei paskaidrojumus attiecībā uz 
Komisijai piešķirto tiesību izmantošanu 
krīžu novēršanas un pārvaldības jomā;

c) atteiktos no pašreizējās ELGF budžeta 
patēriņa pieejas;

d) radītu pretcikliskas lauksaimniecības 
tirgu un ienākumu vadības pieeju, 
saskaņā ar kuru Komisija optimizē 
publisko līdzekļu izmantošanu atkarībā 
no ekonomikas cikliem, klimata 
incidentiem un ģeopolitiskās spriedzes.";

Or. fr

Pamatojums

Kopumā tiek pārņemts Stratēģisko plānu regulas 91. un 113. pants, saskaņā ar kuriem 
dalībvalstīm ir jāiesniedz un jāpamato savas izvēles Komisijai. Komisijai vajadzētu noteikt 
savu stratēģiju attiecībā uz krīzēm, lai sniegtu paskaidrojumus Parlamentam un Padomei. 
Stratēģijas precizēšana ir nenovēršams priekšnosacījums, lai dalībvalstis varētu noteikt savas 
prioritātes.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
227. pants – 2. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

28c) regulas 227. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu:

2. Pilnvaras pieņemt šajā regulā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
septiņu gadu laikposmu no 2013. gada 20. 
decembrim. Komisija sagatavo ziņojumu 
par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus 
mēnešus pirms septiņu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek 
automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

"2. Pilnvaras pieņemt šajā regulā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
septiņu gadu laikposmu no 2020. gada 20. 
decembra. Komisija sagatavo ziņojumu par 
pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus 
mēnešus pirms septiņu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek 
automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539764116757&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Atjauninājums nākamajam plānošanas periodam.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
II pielikums – IX daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29a) regulas II pielikuma IX daļai
pievieno šādu punktu:

"2.a "Bišu vasks" ir viela, ko veido tikai 
Apis Mellifera sugas darba bišu vaska 
dziedzeru sekrēts un ko izmanto bišu 
ligzdu veidošanā.";

Or. fr

Pamatojums

Stropa produktu definīcija — bišu vasks.
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Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
II pielikums – IX daļa – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29b) regulas II pielikuma IX daļai
pievieno šādu punktu:

"2.b "Peru pieniņš" ir dabīga viela, kas 
rodas Apis Mellifera sugas bišu māšu 
hipofaringālo un apakšžokļa dziedzeru 
sekrēcijā. Šādu vielu galvenokārt izmanto 
cirmeņu un bišu māšu barošanai, tas ir 
svaigs, dabīgs un neapstrādāts produkts. 
To var filtrēt (bez pārmērīgas filtrēšanas), 
lai arī nekādas vielas netiek pievienotas.";

Or. fr

Pamatojums

Stropa produktu definīcija — peru pieniņš.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
II pielikums – IX daļa – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29c) regulas II pielikuma IX daļai
pievieno šādu punktu:

"2.c "Propoliss" ir tikai dabīgas un augu 
izcelsmes sveķi, ko no atsevišķiem augu 
resursiem ievāc Apis Mellifera sugas 
darba bites, tam pievienojot savus 
sekrētus (galvenokārt vasku un siekalu 
sekrētu). Šādus sveķus galvenokārt 
izmanto stropa aizsardzībai.";
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Or. fr

Pamatojums

Stropa produktu definīcija — propoliss.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
II pielikums – IX daļa – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29d) regulas II pielikuma IX daļai
pievieno šādu punktu:

"2.d "Ziedputekšņu granulas" ir Apis 
Meliffera sugas darba bišu savāktie 
ziedputekšņu graudi, kas saspiesti ar to 
pakaļkājām, izmantojot medu un/vai 
nektāru, kā arī bišu sekrētus.";

Or. fr

Pamatojums

Stropa produktu definīcija — ziedputekšņu granulas.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
II pielikums – IX daļa – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29e) regulas II pielikuma IX daļai
pievieno šādu punktu:

"2.e "Bišu ziedputekšņi" jeb "bišu 
maize" ir ziedputekšņu graudi, ko bites 
apvalko bišu ligzdas šūnās un kas tiek 
pakļauti dabīgai apstrādei, kuras rezultātā 
rodas enzīmi un konmensālā mikroflora. 
Bišu mātes to izmanto izdēto oliņu 
barošanai.";
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Or. fr

Pamatojums

Stropa produktu definīcija — bišu ziedputekšņi jeb bišu maize.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
II pielikums – IX daļa – 2.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29f) regulas II pielikuma IX daļai
pievieno šādu punktu:

"2.f "Bišu inde" ir bišu indes dziedzeru 
sekrēts, ko bites izmanto, lai aizstāvētos 
pret uzbrucējiem stropam.";

Or. fr

Pamatojums

Stropa produktu definīcija — bišu inde.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – I daļa – virsraksts

Spēkā esošais teksts Grozījums

31a) pielikuma I daļas virsrakstu aizstāj 
ar šādu:

Tādu liellopu gaļa, kas iegūta no 
liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 
mēnešus

"Tādu liellopu un aitas gaļa, kas iegūta no 
liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 
mēnešus";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Pamatojums

Apzīmējums "jērs" nav saskaņots Eiropas līmenī. Taču nozīmīga daļa dzīvnieku, kas ir vecāki 
par 12 mēnešiem, Eiropas tirgū tiek pārdoti kā "jērs", neievērojot patērētāju gaidas, jo īpaši
attiecībā uz maigumu. Ņemot vērā aitas gaļas patēriņa samazināšanos, Brexit un sarunas par 
nolīgumiem ar Austrāliju un Jaunzēlandi, šķiet nepieciešams novērst jebkādu negodprātīgu 
jēra gaļas nosaukumu izmantošanu.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – I daļa – II iedaļa – virsraksts

Spēkā esošais teksts Grozījums

31b) pielikuma I daļas II iedaļas 
virsrakstu aizstāj ar šādu:

II. Tādu liellopu klasificēšana kautuvē, 
kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus

"II. Tādu liellopu un aitu klasificēšana 
kautuvē, kuru vecums nepārsniedz 12 
mēnešus";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Apzīmējums "jērs" nav saskaņots Eiropas līmenī. Taču nozīmīga daļa dzīvnieku, kas ir vecāki 
par 12 mēnešiem, Eiropas tirgū tiek pārdoti kā "jērs", neievērojot patērētāju gaidas, jo īpaši 
attiecībā uz maigumu. Ņemot vērā aitas gaļas patēriņa samazināšanos, Brexit un sarunas par 
nolīgumiem ar Austrāliju un Jaunzēlandi, šķiet nepieciešams novērst jebkādu negodprātīgu 
jēra gaļas nosaukumu izmantošanu.

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – I daļa – II iedaļa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31c) regulas VII pielikuma I daļas 
II iedaļai pievieno šādu daļu:
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"Kaušanas laikā visas aitas, kuru vecums 
nepārsniedz 12 mēnešus, tirgus dalībnieki 
kompetentās iestādes uzraudzībā klasificē 
vienā no šādām divām kategorijām:

A kategorija: tādu aitu liemeņi, kas vēl 
nav sasniegušas 12 mēnešu vecumu;

A kategorijas identifikācijas burts.";

Or. fr

Pamatojums

Apzīmējums "jērs" nav saskaņots Eiropas līmenī. Taču nozīmīga daļa dzīvnieku, kas ir vecāki 
par 12 mēnešiem, Eiropas tirgū tiek pārdoti kā "jērs", neievērojot patērētāju gaidas, jo īpaši 
attiecībā uz maigumu. Ņemot vērā aitas gaļas patēriņa samazināšanos, Brexit un sarunas par 
nolīgumiem ar Austrāliju un Jaunzēlandi, šķiet nepieciešams novērst jebkādu negodprātīgu 
jēra gaļas nosaukumu izmantošanu.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – I daļa – II iedaļa – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

31d) regulas VII pielikuma I daļas 
II iedaļas otro daļu aizstāj ar šādu:

Šo klasificēšanu veic, pamatojoties uz 
"liellopu pasē" ietverto informāciju vai, ja 
tādas nav, pamatojoties uz informāciju, kas 
iekļauta elektroniskajā datubāzē, kura 
paredzēta 5. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1760/2000.

"Šo klasificēšanu veic, pamatojoties uz 
"liellopu pasē" vai "aitas pasē" ietverto 
informāciju vai, ja tādas nav, pamatojoties 
uz informāciju, kas iekļauta elektroniskajā 
datubāzē, kura paredzēta 5. pantā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1760/2000.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31.e punkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – I daļa – III iedaļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31e) regulas VII pielikuma I daļas
III iedaļai pievieno šādu punktu:

"1.a Tādu aitu gaļu, kuru vecums 
nepārsniedz 12 mēnešus, dalībvalstīs var 
tirgot vienīgi ar šādiem tirdzniecības 
nosaukumiem, kas noteikti katrai 
dalībvalstij:

Tirdzniecības valsts:

Lietojamie tirdzniecības nosaukumi:
jērs.";

Or. fr

Pamatojums

Apzīmējums "jērs" nav saskaņots Eiropas līmenī. Taču nozīmīga daļa dzīvnieku, kas ir vecāki 
par 12 mēnešiem, Eiropas tirgū tiek pārdoti kā "jērs", neievērojot patērētāju gaidas, jo īpaši 
attiecībā uz maigumu. Ņemot vērā aitas gaļas patēriņa samazināšanos, Brexit un sarunas par 
nolīgumiem ar Austrāliju un Jaunzēlandi, šķiet nepieciešams novērst jebkādu negodprātīgu 
jēra gaļas nosaukumu izmantošanu.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – I daļa – III iedaļa – 3. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

31f) regulas VII pielikuma I daļas 
III iedaļas 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:

Šīs iedaļas 1. punktā iekļautās tabulas A 
daļā uzskaitītos V kategorijas tirdzniecības 
nosaukumus un jebkuru jaunu nosaukumu, 
kas no tiem atvasināts, drīkst izmantot 
vienīgi tad, ja ir izpildītas visas šā 
pielikuma prasības.

"Šīs iedaļas 1. punktā iekļautās tabulas A 
daļā uzskaitītos liellopu V kategorijas un 
aitu A kategorijas tirdzniecības 
nosaukumus un jebkuru jaunu nosaukumu, 
kas no tiem atvasināts, drīkst izmantot 
vienīgi tad, ja ir izpildītas visas šā 
pielikuma prasības.";



PR\1167245LV.docx 63/76 PE623.922v01-00

LV

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Apzīmējums "jērs" nav saskaņots Eiropas līmenī. Taču nozīmīga daļa dzīvnieku, kas ir vecāki 
par 12 mēnešiem, Eiropas tirgū tiek pārdoti kā "jērs", neievērojot patērētāju gaidas, jo īpaši 
attiecībā uz maigumu. Ņemot vērā aitas gaļas patēriņa samazināšanos, Brexit un sarunas par 
nolīgumiem ar Austrāliju un Jaunzēlandi, šķiet nepieciešams novērst jebkādu negodprātīgu 
jēra gaļas nosaukumu izmantošanu.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31.g punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – I daļa – III iedaļa – 3. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

31g) regulas VII pielikuma I daļas 
III iedaļas 3. punkta otro daļu aizstāj ar 
šādu:

Konkrēti, apzīmējumus "veau", "telecí", 
"Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv", 
"veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" 
un "teletina" nedrīkst lietot par 12 
mēnešiem vecāku liellopu gaļas 
tirdzniecības nosaukumā vai norādīt uz 
šādas gaļas marķējuma.

"Konkrēti, apzīmējumus "veau", "telecí", 
"Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv", 
"veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" 
un "teletina" nedrīkst lietot par 12 
mēnešiem vecāku liellopu gaļas 
tirdzniecības nosaukumā vai norādīt uz 
šādas gaļas marķējuma. Tāpat arī 
apzīmējumu "jērs" nevar lietot par 12 
mēnešiem vecāku aitu gaļas tirdzniecības 
nosaukumā vai norādīt uz šādas gaļas 
marķējuma.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Apzīmējums "jērs" nav saskaņots Eiropas līmenī. Taču nozīmīga daļa dzīvnieku, kas ir vecāki 
par 12 mēnešiem, Eiropas tirgū tiek pārdoti kā "jērs", neievērojot patērētāju gaidas, jo īpaši 
attiecībā uz maigumu. Ņemot vērā aitas gaļas patēriņa samazināšanos, Brexit un sarunas par 
nolīgumiem ar Austrāliju un Jaunzēlandi, šķiet nepieciešams novērst jebkādu negodprātīgu 



PE623.922v01-00 64/76 PR\1167245LV.docx

LV

jēra gaļas nosaukumu izmantošanu.

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – II daļa – 18. un 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32) VII pielikuma II daļā pievieno 
šādu 18. un 19. punktu:

svītrots

“18) Terminu “bezalkoholisks” var 
lietot kopā ar 1. un 4.–9. punktā minēto 
vīnkopības produktu nosaukumu, ja:

a) produkts ir iegūts no vīna, kas 
definēts 1. punktā, dzirkstošā vīna, kas 
definēts 4. punktā, kvalitatīva dzirkstošā 
vīna, kas definēts 5. punktā, kvalitatīva 
aromātiskā dzirkstošā vīna, kas definēts 
6. punktā, gāzēta dzirkstošā vīna, kas 
definēts 7. punktā, pusdzirkstošā vīna, kas 
definēts 8. punktā, vai gāzēta 
pusdzirkstošā vīna, kas definēts 9. punktā;

b) produktam ir ticis samazināts
spirta saturs saskaņā ar VIII pielikuma 
I daļas E iedaļā norādītajiem procesiem; 
un

c) produkta kopējā spirta 
tilpumkoncentrācija nav lielāka par 
0,5 %.

19) Terminu “ar samazinātu spirta 
saturu” var lietot kopā ar 1. un 4.–
9. punktā minēto vīnkopības produktu 
nosaukumu, ja:

a) produkts ir iegūts no vīna, kas 
definēts 1. punktā, dzirkstošā vīna, kas 
definēts 4. punktā, kvalitatīva dzirkstošā 
vīna, kas definēts 5. punktā, kvalitatīva 
aromātiskā dzirkstošā vīna, kas definēts 
6. punktā, gāzēta dzirkstošā vīna, kas 
definēts 7. punktā, pusdzirkstošā vīna, kas 
definēts 8. punktā, vai gāzēta 
pusdzirkstošā vīna, kas definēts 9. punktā;
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b) produktam ir ticis samazināts 
spirta saturs saskaņā ar VIII pielikuma 
I daļas E iedaļā norādītajiem procesiem; 
un

c) produkta kopējā spirta 
tilpumkoncentrācija ir lielāka par 0,5 %, 
un pēc VIII pielikuma I daļas E iedaļā 
minētajiem procesiem tā kopējā spirta 
tilpumkoncentrācija ir samazinājusies par 
vairāk nekā 20 % salīdzinājumā ar tā 
sākotnējo kopējo spirta 
tilpumkoncentrāciju.”;

Or. fr

Pamatojums

Šādas jaunas bezalkoholisku vīnu kategorijas izveide neatbilst TKO regulas VII pielikuma 
II daļā paredzētajai vīna definīcijai. Lai kompensētu alkohola zaudējumu, bezalkoholiskam 
vīnam ir jāpievieno aromatizētāji, un tas līdzinās rūpnieciskam produktam. Šādiem vīnu 
saturošiem produktiem nevar piemērot TKO noteikumus, bet gan Regulu (ES) Nr. 251/2014 
par aromatizētiem vīniem.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 33. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VIII pielikums – I daļa – E iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33) VIII pielikuma I daļā pievieno 
šādu E iedaļu:

svītrots

“E. Spirta satura samazināšanas 
procesi

VII pielikuma II daļas 1. un 4.–9. punktā 
minēto vīnkopības produktu spirta satura 
samazināšanai vai gandrīz pilnīgai 
likvidēšanai ir atļauts izmantot šādus 
spirta satura samazināšanas procesus vai 
nu katru atsevišķi, vai kombinācijā:

a) daļēja vakuuma iztvaicēšana;

b) membrānu metodes;

c) destilācija.
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Spirta samazināšanas procesu rezultātā 
vīnkopības produktam nerodas 
organoleptiski defekti. Nedrīkst līdztekus 
vīnkopības produkta spirta satura 
likvidēšanai palielināt cukura saturu 
vīnogu misā.”

Or. fr

Pamatojums

Šādas jaunas bezalkoholisku vīnu kategorijas izveide neatbilst TKO regulas VII pielikuma 
II daļā paredzētajai vīna definīcijai. Lai kompensētu alkohola zaudējumu, bezalkoholiskam 
vīnam ir jāpievieno aromatizētāji, un tas līdzinās rūpnieciskam produktam. Šādiem vīnu 
saturošiem produktiem nevar piemērot TKO noteikumus, bet gan Regulu (ES) Nr. 251/2014 
par aromatizētiem vīniem.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 33.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
XI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33a) regulas XI pielikumu svītro;

Or. fr

Pamatojums

Cukura kvotu režīms ir svītrots. Komisija nav svītrojusi XI pielikumu.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 33.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
XII pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33b) regulas XII pielikumu svītro;

Or. fr



PR\1167245LV.docx 67/76 PE623.922v01-00

LV

Pamatojums

Cukura kvotu režīms ir svītrots. Komisija nav svītrojusi 12. pielikumu.

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 33.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
XIII pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33c) regulas XIII pielikumu svītro;

Or. fr

Pamatojums

Cukura kvotu režīms ir svītrots. Komisija nav svītrojusi 13. pielikumu.

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1151/2012
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kvalitāti vai īpašības ir radījusi 
galvenokārt vai vienīgi īpašā ģeogrāfiskā 
vide ar tai raksturīgajiem dabas faktoriem 
un — attiecīgā gadījumā — cilvēka 
faktoriem;

b) kvalitāti vai īpašības ir radījusi 
galvenokārt vai vienīgi īpašā ģeogrāfiskā 
vide ar dabas faktoriem un ar cilvēka 
faktoriem;

Or. fr

Pamatojums

Grozījumā prasīts saglabāt cilmes vietas nosaukuma definīciju, to pielāgojot saskaņā ar 
Lisabonas Vienošanos. Cilvēka faktori tik tiešām ir būtiski produkta ar cilmes vietas 
nosaukumu raksturošanā. Turklāt cilvēka faktoru mazināšana ietekmētu produktu aizsardzību 
starptautiskā līmenī, kur oponenti bieži uzsver dabas un ģeogrāfiskās vides līdzības, lai 
mazinātu cilmes vietas nosaukumu īpašās iezīmes.
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Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1151/2012
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) regulas 7. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu svītro;

3) regulas 7. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"d) izsekojamības elementi, kas ļauj 
apliecināt, ka produkta izcelsme ir 
5. panta 1. vai 2. punktā minētā 
ierobežotā ģeogrāfiskā apgabalā;"

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1539769667287&uri=CELEX:32012R1151)

Pamatojums

Punkta d) apakšpunkts par specifikācijās iekļauta ierobežotā ģeogrāfiskā apgabala definīciju
pašreizējā redakcijā ir neviennozīmīgs. Tiek ierosināts to nedaudz mainīt, uzsverot produkta 
ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi 
izsekojamību.

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1151/2012
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 2. punkta ievadteikumu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

“Neskarot 14. pantu, Komisija var 
pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem šā 
panta 1. punktā minēto pārejas laiku 
pamatotos gadījumos pagarina, kad ir 
parādīts, ka:”;

Or. fr
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Pamatojums

Šis Komisijas priekšlikums nolūkā vairs neparedzēt maksimālo pārejas laiku atsevišķiem 
pārejas periodiem vājina aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai aizsargātas ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes aizsardzību. Laika ierobežojuma trūkums vai radīt neskaidrības 
patērētājiem un nevienlīdzīgu attieksmi pret ražotājiem.

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Francijas Aizjūras departamentos: 
EUR 267 580 000,

– Francijas Aizjūras departamentos: 
EUR 278 410 000,

Or. fr

Pamatojums

Grozījums liek saglabāt pašreizējo finansējumu.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Azoru salās un Madeirā:
EUR 102 080 000,

– Azoru salās un Madeirā:
EUR 106 210 000,

Or. fr

Pamatojums

Grozījums liek saglabāt pašreizējo finansējumu.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
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Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Kanāriju salās: EUR 257 970 000. – Kanāriju salās: EUR 268 420 000.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums liek saglabāt pašreizējo finansējumu.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 3. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Francijas Aizjūras departamentos: 
EUR 25 900 000,

– Francijas Aizjūras departamentos: 
EUR 26 900 000,

Or. fr

Pamatojums

Grozījums liek saglabāt pašreizējo finansējumu.

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 3. punkts – 1. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Azoru salās un Madeirā:
EUR 20 400 000,

– Azoru salās un Madeirā:
EUR 21 200 000,

Or. fr

Pamatojums

Grozījums liek saglabāt pašreizējo finansējumu.
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Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 3. punkts – 1. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Kanāriju salās: EUR 69 900 000. – Kanāriju salās: EUR 72 700 000.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums liek saglabāt pašreizējo finansējumu.

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 229/2013
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienība finansē III un IV nodaļā 
paredzētos pasākumus, nepārsniedzot 
maksimālo summu EUR 23 000 000.

2. Savienība finansē III un IV nodaļā 
paredzētos pasākumus, nepārsniedzot 
maksimālo summu EUR 23 930 000.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums liek saglabāt pašreizējo finansējumu.

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 229/2013
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Summa, ko piešķir, lai finansētu 3. Summa, ko piešķir, lai finansētu 
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III nodaļā minēto īpašo piegādes režīmu, 
nepārsniedz EUR 6 830 000.

III nodaļā minēto īpašo piegādes režīmu, 
nepārsniedz EUR 7 110 000.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums liek saglabāt pašreizējo finansējumu.

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Vīnu, kas laists tirgū vai marķēts 
pirms attiecīgo, šīs regulas prasībām 
neatbilstošu noteikumu piemērošanas, var 
tirgot, kamēr beidzas krājumi.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums attiecas uz vīnu, kas marķēts pirms jaunās regulas stāšanās spēkā, jo īpaši saistībā 
ar tās daļu par jaunajiem marķēšanas pienākumiem.

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 119. panta 1. punkta
ga) apakšpunktu, 119. panta 3.b punktu 
un 121. panta 2.a punktu piemēro … 
[vienu gadu pēc deleģētā akta stāšanās 
spēkā].

Or. fr

Pamatojums

Noteikumi par enerģētiskās vērtības obligāto marķēšanu stāsies spēkā vienu gadu pēc 
deleģētā akta pieņemšanas.
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Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 119. panta 1. punkta 
gb) apakšpunktu un 119. panta 
3.a punktu piemēro … [divus gadus pēc 
deleģētā akta stāšanās spēkā].

Or. fr

Pamatojums

Noteikumi par sastāvdaļu saraksta obligāto marķēšanu stāsies spēkā divus gadus pēc 
deleģētā akta pieņemšanas.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas ierosinātais kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas projekts nav 
risināmo problēmu līmenī. Kopš 2014. gada lauku saimniecību ienākumu krīze skar lielāko 
daļu produkciju, nedaudz vairāk ietekmējot paaudžu atjaunošanos lauksaimnieku vidū. 
Patērētāji Eiropā vēl nekad nav pievērsuši tik daudz uzmanības savu šķīvju saturam un 
nesaprot, ka ES nesniedz vairāk garantiju produktu kvalitātei nekā to ražotāju cieņai.

Ir laiks novērtēt 20. gs. deviņdesmito gadu fabulas, kurās tirgus orientācija tika veidota kā 
KLP simbols, lai arī lauksaimniecības izejvielu, pārtikas un izplatīšanas monopolistiskā 
koncentrācija nekad nav bijusi tik izteikta. Laikā, kad multilaterālisms zaudē spēku un ļauj 
notikt iepriekš nepieredzētam tirdzniecības karam, ES ir sev jānodrošina stratēģiska 
autonomija un jāatgūst savas uztursuverenitātes īpašības, pretējā gadījumā tās neefektivitāte 
ik dienu arvien vairāk sagatavos augsni tiem, kuri vēlas apšaubīt Eiropas struktūru.

Nelolojot ilūzijas par iespēju noslēgt sarunas pirms pilnvaru termiņa beigām pārāk vēlas 
uzsākšanas un neskaidrību dēļ saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu, referents nolēma 
izmantot ļoti nepietiekamo Komisijas priekšlikumu, lai virzītu uz priekšu ideju par vajadzību 
dziļi pārstrādāt TKO regulu nolūkā padarīt to par patiesu regulu lauksaimniecības krīžu 
pārvaldībai.

Komisijas ierosinātā eksporta subsīdiju izbeigšana ir nepieciešama, ņemot vērā mūsu 
starptautiskās saistības. Tomēr, lai vairs neeksportētu iekšējā tirgus līdzsvara trūkumu, ir 
patiesi vajadzīgas rīcības sviras krīžu pārvaldībai. Instrumenti regulā jau ir paredzēti, 
2013. gada reforma tos ļāva nostiprināt. Atbalsta ieviešana brīvprātīgai piena produkcijas 
samazināšanai 2016. gadā apliecināja, ka šāda veida instrumenti ir efektīvi un par tiem ir 
iespējams vienoties Eiropas Savienībā. Taču reaģētspēja instrumentu mobilizācijā par labu 
patiesai kopējā tirgus vadībai ir jāuzlabo, un Komisijas ierosinātā krīzes rezerves pārskatīšana 
to sekmēs. Referenta skatījumā jautājums nav par Komisijas tiesību ierobežošanu un 
instrumentu automātisku iedarbināšanu, gluži pretēji — būtu jānosaka Komisijas atbildība, 
tai, tāpat kā jebkurai vadošajai iestādei, ļaujot izveidot rīcības stratēģiju veikuma satvarā, kas 
sniegs atbalstu dialogam ar Parlamentu un Padomi.

Valsts intervencei (intervences krājumu glabāšanai) arī turpmāk ir jāveido pēdējās instances 
drošības tīkls, kad cenas ir ievērojami zemākas par to līdzsvara līmeni, taču citu instrumentu 
mobilizācijai ir jāļauj novērst pārāk lielu krājumu veidošanu. Referents ierosina, ka publisko 
drošības tīklu var izmantot arī lielākā daļa produkciju, kuras ir tiesīgas saņemt privātās 
uzglabāšanas atbalstu. Viņš arī ierosina jaunu papildu ievedmuitas nodokļa noteikšanas 
kritēriju, lai ļautu no jauna aktualizēt "stop" rīkojuma izpildes cenas un apjomus, kas nav 
mainījušies vairāk nekā 20 gadus.

Lai ierosinātu Komisijas rīcības stratēģijas izstrādi krīzes pārvaldības jomā, referents prasa 
sagatavot divus ziņojumus — vienu ziņojumu par reakciju krīžu gadījumā pēc Brexit, otru 
ziņojumu par dažādu krīžu veidu lauksaimniecības tirgos raksturojumu. 
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Visu KLP nevar nodot dalībvalstīm un valstu stratēģiskajiem plāniem. Komisijai ir jāpaliek 
kopējā tirgus integritātes garantam, saskaroties ar krīzēm. Jo īpaši, ja ar tirgu labāku 
regulējumu, kas spēj sniegt lauksaimniekiem drošību vides pārejā, netiks ievērojami uzlaboti 
lauksaimnieku atalgojuma nosacījumi, KLP arī turpmāk būs neefektīva vides jomā un 
attiecībā pret klimata pārmaiņām.

Referents atbalsta Komisijas ievirzi, saskaņā ar kuru dalībvalstīm un lauksaimniekiem tiek 
noteikta lielāka atbildība, jo īpaši ar spēcīgākām ražotāju organizācijām. Taču tas nav jādara 
atkarībā no reģioniem, un Komisijai ir jānosaka sava loma krīžu publiskajā pārvaldībā, lai 
nodrošinātu labu papildināmību ar risku privāto pārvaldību, ko veic lauksaimnieki un to 
organizācijas. Apdrošinošā veida risinājumi, piemēram, apdrošināšana un kopfondi, nevar 
aizstāt valsts intervenci, jo tie nav nekāds glābiņš, saskaroties ar ilgstoši cietušiem tirgiem vai 
tirgiem, kuros ir darbības traucējumi līdzsvara trūkuma dēļ sarunu risināšanā.

Lai gūtu progresu atbildības noteikšanā ekonomikas dalībniekiem, referents ierosina, turpinot 
nozīmīgo darbu, ko Parlaments veicis sarunās par Omnibus regulu, novērst pēdējās 
neskaidrības par lauksaimniekiem sniegtajām iespējām labāk organizēties saskaņā ar 
judikatūru cigoriņu lietā. No otras puses, referents prasa svītrot 222. pantu, kas dēvēts par 
karteļiem labvēlīgu, jo atļaut vienošanās, pat tikai īslaicīgi, lai mazinātu pārmērīgas 
ierobežojumu atcelšanas sekas, nav pieņemami.

Referents ierosina paplašināt noteikumus par piedāvājuma regulēšanu, kas pašlaik ir spēkā 
attiecībā uz sieru, šķiņķi un vīnu, iekļaujot visu produkciju ar aizsargātu cilmes vietas 
nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kā arī visus produktus ar oficiālu 
kvalitātes zīmi (marķējumu) un visus jaunos fakultatīvos rezervētos papildu apzīmējumus, kas 
jo īpaši ir saistīti ar veselību.

Labāk organizēti ražotāji spēs piedalīties taisnīgākā pievienotās vērtības sadalē nozarēs. 
Papildināmībai starp risku privāto pārvaldību un krīžu publisko pārvaldību ir jānodrošina 
labāka tirgu darbība un attiecīgi jāpalielina lauku saimniecību ienākumu daļa no produkciju 
tirdzniecības.

Tāpēc referents ierosina klauzulu par vidusposma pārskatīšanu 2024. gada 30. jūnijā, lai 
uzlabotu stratēģisko plānu un TKO regulu kopējo saskanību un efektivitāti. Tas nozīmē, ka 
būs jāapsver iespējas izbeigt saistīto atbalstu, ko mūsu starptautiskie partneri kritizēs arvien 
vairāk līdzīgi kā ASV nesenajā uzbrukumā pret Spānijas galda olīvām. Ilgākā termiņā būs 
jāatsakās no viensētnieciskas domāšanas, lai saskaņotu visas sviras, kas ļauj pretcikliski vadīt 
tirgus un ienākumus, tostarp īpaši pastiprinātu pārtikas palīdzības programmu un 
agrodegvielas politiku, kas padarīta elastīga, lai uzturdrošībai sniegtu prioritāti attiecībā pret 
lietojumiem, kas nav paredzēti pārtikai, un kalpotu kā amortizators, saskaroties ar 
lauksaimniecības tirgu nestabilitāti.

Referents konstatē, ka Komisijas priekšlikums neietver nekādus noteikumus par regulatīvajām 
izmaiņām, kas ieviestas, pārskatot finanšu direktīvas un regulas (Barnier direktīvas), lai arī 
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lauksaimniecības izejvielas tagad ir daļa no uzraudzības satvara, ko sedz par finanšu tirgu 
regulēšanu atbildīgās iestādes. Taču Regulas (ES) Nr. 596/2014 25. panta 1. punktā un 
Direktīvas 2014/65/ES 79. panta 7. punktā ir minēta pašreizējā regula un Komisijai ir 
paredzētas sadarbības saistības lauksaimniecības produktu jomā.

Lai mazināto šo par lauksaimniecību atbildīgo Komisijas dienestu marginalizācijai raksturīgo 
trūkumu, referents ierosina atsaukties uz šo sadarbības pienākumu un pievienot noteikumus, 
kas padara automātisku informācijas, jo īpaši informācijas par importa licencēm vai 
intervences krājumiem, nodošanu no dalībvalstīm Komisijai. Ir arī jāpapildina 223. pants, 
sniedzot Komisijai pilnvaras noteikt elektronisko tirdzniecības platformu izmantošanu, lai 
palielinātu neskaidrāko ārpusbiržas tirgu pārredzamību.

Plašākā nozīmē referents prasa sagatavot ziņojumu par jauno informācijas un komunikācijas 
paņēmienu, jo īpaši par blokķēdes tehnoloģijas izmantošanu, lai uzlabotu tirgu darbību un 
mazinātu administratīvo slogu. Lai arī darba grupas jautājumos par lauksaimniecības tirgu 
darbību ziņojumā tas tika minēts jau 2016. gadā, Komisija nav paudusi nekādu priekšlikumu 
šajā jomā, kaut arī vienkāršošana un modernizācija tiek uzskatīti par atslēgvārdiem.

Referents arī pauž priekšlikumus nolūkā paplašināt starpnozaru organizāciju tiesības 
pārredzamības un kvalitātes jomā. Saistībā ar Komisijas priekšlikumu par Kopienas standartu 
ievērošanu attiecībā uz tranzīta vīnu referents ierosina paplašināt to produktu skaitu, uz 
kuriem attiecas tirdzniecības noteikumi, lai tiektos uz vienlīdzīgāku attieksmi starp Eiropas un 
trešo valstu ražotājiem.

Attiecībā uz noteikumiem par vīnkopības nozari referents prasa turpināt stādīšanas atļauju 
režīmu pēc 2030. gada, vienlaikus saglabājot pienākumu 2023. gadā veikt novērtēšanu, lai 
ļautu izteikties arodasociācijām. Referents iebilst pret Komisijas priekšlikumu nolūkā grozīt 
aizsargātu cilmes vietas nosaukumu definīciju, saskaņojot to ar TRIPS līgumā iekļauto 
definīciju, un prasa pārņemt starptautiskās Lisabonas Vienošanās definīciju. Referents
atbalsta Komisijas priekšlikumu atļaut izmantot jaunas vīna vīnogu šķirnes, tostarp vīniem ar 
cilmes vietas nosaukumu.

Referents uzskata, ka bezalkoholiskam vīnam nevar piemērot tādu pašu režīmu kā vīnam, jo 
tas neatbilst TKO regulas VII pielikuma II daļā paredzētajai definīcijai. Alkohola trūkums ir 
jākompensē, pievienojot mākslīgus aromatizētājus, kas ietver rūpniecisku procesu. Referents
uzskata, ka ir svarīgi atbildēt uz patērētāju prasību pēc pārredzamības. Informācijai par 
kalorijām un vīna sastāvdaļām jāvar būt norādītai uz marķējuma vai, sastāvdaļu gadījumā, 
nemateriālā veidā.
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