
 

AM\929557LV.doc  PE503.601v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.3.2013 B7-0080/361 

Grozījums Nr.  361 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniecības produktu tirgu 

kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

115. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(115) Lai ievērotu reālas situācijas, kurās 
ir pamatotas tiesības pretendēt uz pilnu 
vai daĜēju eksporta kompensāciju, un lai 
palīdzētu tirgus dalībniekiem pārvarēt 
laikposmu no eksporta kompensācijas 
pieteikuma iesniegšanas līdz tās 
galīgajam maksājumam, saskaĦā ar 
Līguma 290. pantu būtu jādeleăē 
Komisijai pilnvaras pieĦemt konkrētus 
aktus, kuros nosaka pasākumus saistībā 
ar: citu kompensācijas izmaksas datumu; 
sekām eksporta kompensācijas izmaksas 
gadījumā, ja licencē norādītais produkta 
kods vai galamērėis neatbilst faktiskajam 
produktam vai galamērėim; eksporta 
kompensāciju avansa maksājumu, 
ieskaitot nodrošinājuma iemaksāšanas un 
atbrīvošanas nosacījumus; pārbaudēm un 
pierādījumiem, ja pastāv šaubas par 
produktu reālo galamērėi, tostarp iespēju 
veikt reimportu Savienības muitas 
teritorijā; galamērėiem, kuri uzskatāmi 
par eksportu no Savienības, un 
Savienības muitas teritorijā esošu 
galamērėu iekĜaušanu galamērėos, 
kuriem ir tiesības pretendēt uz eksporta 
kompensācijām. 

svītrots 

Or. en 



 

AM\929557LV.doc  PE503.601v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Pamatojums 

Eksporta subsīdijas kropĜo starptautiskos tirgus un rada nesamērīgu slogu trešo valstu 

ražotājiem, no kuriem daudzi ir trešās valstīs. Komiteja ierosina saglabāt tās nulles līmenī, 

paredzot, ka tās var aktivizēt ārkārtas krīzes situācijā. ES ir jāpilda apĦemšanās, ko tā pauda 

PTO ministru sanāksmes deklarācijā 2005. gadā, — izskaust visas eksporta subsīdijas līdz 

2013. gadam. Pretējā gadījumā cilvēki vairs neuzticēsies ES. 

 

6.3.2013 B7-0080/362 

Grozījums Nr.  362 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniecības produktu tirgu 

kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

116. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(116) Lai nodrošinātu to, ka produkti, par 
kuriem saĦem eksporta kompensācijas, 
tiek eksportēti no Savienības muitas 
teritorijas, un nepieĜautu to iespējamu 
atgriešanos minētajā teritorijā, un lai 
mazinātu administratīvo slogu tirgus 
dalībniekiem, kuriem diferencētu 
kompensāciju gadījumos jāsagatavo un 
jāiesniedz pierādījumi, ka kompensāciju 
saĦēmušie produkti ir sasnieguši 
galamērėa valsti, saskaĦā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleăē Komisijai 
pilnvaras pieĦemt konkrētus aktus, kuros 
nosaka pasākumus saistībā ar: termiĦu, 
kurā jābūt pabeigtai izvešanai no 
Savienības muitas teritorijas, arī pagaidu 
atkārtotas ievešanas laiku; pārstrādi, 
kādu minētajā periodā drīkst veikt 
produktiem, par kuriem saĦem eksporta 
kompensācijas; pierādījumu par 

svītrots 
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galamērėa sasniegšanu diferencētu 
kompensāciju gadījumā; kompensācijas 
robežvērtībām un nosacījumiem, ar 
kādiem eksportētājus var atbrīvot no 
prasības sniegt šādu pierādījumu; 
nosacījumiem, ar kādiem apstiprina 
neatkarīgu trešo personu izdotu 
pierādījumu par galamērėa sasniegšanu 
diferencētu kompensāciju gadījumos. 

Or. en 

Pamatojums 

Eksporta subsīdijas kropĜo starptautiskos tirgus un rada nesamērīgu slogu trešo valstu 

ražotājiem, no kuriem daudzi ir trešās valstīs. Komiteja ierosina saglabāt tās nulles līmenī, 

paredzot, ka tās var aktivizēt ārkārtas krīzes situācijā. ES ir jāpilda apĦemšanās, ko tā pauda 

PTO ministru sanāksmes deklarācijā 2005. gadā, — izskaust visas eksporta subsīdijas līdz 

2013. gadam. Pretējā gadījumā cilvēki vairs neuzticēsies ES. 
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6.3.2013 B7-0080/363 

Grozījums Nr.  363 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniecības produktu tirgu 

kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

117. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(117) Lai Ħemtu vērā dažādu nozaru 
specifiku, saskaĦā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleăē Komisijai pilnvaras pieĦemt 
konkrētus aktus par īpašām prasībām un 
nosacījumiem tirgus dalībniekiem un par 
produktiem, kuriem ir tiesības pretendēt 
uz eksporta kompensāciju, jo īpaši ietverot 
noteikumus par produktu definīciju un 
īpašībām, un par koeficientu noteikšanu 
eksporta kompensāciju aprēėināšanai. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Eksporta subsīdijas kropĜo starptautiskos tirgus un rada nesamērīgu slogu trešo valstu 

ražotājiem, no kuriem daudzi ir trešās valstīs. Komiteja ierosina saglabāt tās nulles līmenī, 

paredzot, ka tās var aktivizēt ārkārtas krīzes situācijā. ES ir jāpilda apĦemšanās, ko tā pauda 

PTO ministru sanāksmes deklarācijā 2005. gadā, — izskaust visas eksporta subsīdijas līdz 

2013. gadam. Pretējā gadījumā cilvēki vairs neuzticēsies ES. 
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6.3.2013 B7-0080/364 

Grozījums Nr.  364 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniecības produktu tirgu 

kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

133. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

133. pants svītrots 

Darbības joma  

1. Tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai produktus 
varētu eksportēt, pamatojoties uz to kursu 
vai cenām pasaules tirgū un 
nepārsniedzot apjomus, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaĦā ar 
Līguma 218. pantu, starpību starp minēto 
kursu vai cenām un cenām Savienībā var 
segt ar eksporta kompensācijām par: 

 

(a) šādu nozaru produktiem, kurus 
eksportē bez turpmākas pārstrādes: 

 

(i) labība,  

(ii) rīsi,  

(iii) cukurs, proti, I pielikuma III daĜas 
b)–d) un g) punktā minētie produkti, 

 

(iv) liellopu un teĜa gaĜa;  

(v) piens un piena produkti;  

(vi) cūkgaĜa,  

(vii) olas;  

(viii) mājputnu gaĜa;  
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(b) produktiem, kuri uzskaitīti šā punkta 
a) apakšpunkta i)–iii), v) un vii) punktā 
un kurus eksportē kā pārstrādātas preces 
saskaĦā ar Padomes 2009. gada 
30. novembra Regulu (EK) 
Nr. 1216/2009, ar ko nosaka tirdzniecības 
režīmu, kas piemērojams dažām 
lauksaimniecības produktu pārstrādē 
iegūtām precēm, un kā cukuru saturošus 
produktus, kas minēti I pielikuma X daĜā. 

 

2. Eksporta kompensācijas par 
produktiem, ko eksportē pārstrādātu 
preču veidā, nav lielākas par tām, ko 
piemēro tiem pašiem produktiem, kurus 
eksportē bez turpmākas pārstrādes. 

 

3. Komisija ar īstenošanas aktiem pieĦem 
šā panta piemērošanai vajadzīgos 
pasākumus. Šos īstenošanas aktus pieĦem 
saskaĦā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Eksporta subsīdijas kropĜo starptautiskos tirgus un rada nesamērīgu slogu trešo valstu 

ražotājiem, no kuriem daudzi ir trešās valstīs. Komiteja ierosina saglabāt tās nulles līmenī, 

paredzot, ka tās var aktivizēt ārkārtas krīzes situācijā. ES ir jāpilda apĦemšanās, ko tā pauda 

PTO ministru sanāksmes deklarācijā 2005. gadā, — izskaust visas eksporta subsīdijas līdz 

2013. gadam. Pretējā gadījumā cilvēki vairs neuzticēsies ES. 
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6.3.2013 B7-0080/365 

Grozījums Nr.  365 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniecības produktu tirgu 

kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

134. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

134. pants svītrots 

Eksporta kompensāciju sadale  

Produktu daudzumus, ko var eksportēt, 
saĦemot eksporta kompensāciju, sadala, 
izmantojot tādu metodi, kura: 

 

(a) ir vispiemērotākā produkta īpašībām 
un situācijai attiecīgajā tirgū un Ĝauj pēc 
iespējas efektīvāk izmantot pieejamos 
resursus, Ħemot vērā Savienības eksporta 
efektivitāti un struktūru un tā ietekmi uz 
tirgus līdzsvaru, neradot diskrimināciju 
attiecīgo tirgus dalībnieku starpā un jo 
īpaši lielu un mazu tirgus dalībnieku 
diskrimināciju; 

 

(b) rada vismazāko administratīvo 
apgrūtinājumu tirgus dalībniekiem, 
Ħemot vērā administratīvās prasības. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Eksporta subsīdijas kropĜo starptautiskos tirgus un rada nesamērīgu slogu trešo valstu 

ražotājiem, no kuriem daudzi ir trešās valstīs. Komiteja ierosina saglabāt tās nulles līmenī, 

paredzot, ka tās var aktivizēt ārkārtas krīzes situācijā. ES ir jāpilda apĦemšanās, ko tā pauda 
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PTO ministru sanāksmes deklarācijā 2005. gadā, — izskaust visas eksporta subsīdijas līdz 

2013. gadam. Pretējā gadījumā cilvēki vairs neuzticēsies ES. 
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6.3.2013 B7-0080/366 

Grozījums Nr.  366 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniecības produktu tirgu 

kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

135. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

135. pants svītrots 

Eksporta kompensācijas noteikšana  

1. Eksporta kompensācijas visā Savienībā 
piemēro vieniem un tiem pašiem 
produktiem. Tās var atšėirties atkarībā no 
galamērėa, īpaši tad, ja to nosaka 
situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu 
īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaĦā ar 
Līguma 218. pantu. 

 

2. Kompensāciju noteikšanas pasākumus 
Padome veic saskaĦā ar Līguma 43. panta 
3. punktu. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Eksporta subsīdijas kropĜo starptautiskos tirgus un rada nesamērīgu slogu trešo valstu 

ražotājiem, no kuriem daudzi ir trešās valstīs. Komiteja ierosina saglabāt tās nulles līmenī, 

paredzot, ka tās var aktivizēt ārkārtas krīzes situācijā. ES ir jāpilda apĦemšanās, ko tā pauda 

PTO ministru sanāksmes deklarācijā 2005. gadā, — izskaust visas eksporta subsīdijas līdz 

2013. gadam. Pretējā gadījumā cilvēki vairs neuzticēsies ES. 
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6.3.2013 B7-0080/367 

Grozījums Nr.  367 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniecības produktu tirgu 

kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

136. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

136. pants svītrots 

Eksporta kompensācijas piešėiršana  

1. Kompensācijas par 133. panta 
1. punkta a) apakšpunktā uzskaitītajiem 
produktiem, kurus eksportē bez 
turpmākas pārstrādes, piešėir tikai pēc 
pieteikuma iesniegšanas un eksporta 
licences uzrādīšanas. 

 

2. Produktiem, kuri uzskaitīti 133. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, piemēro 
kompensāciju, kas piemērojama licences 
pieteikuma iesniegšanas dienā, vai 
kompensāciju, kas izriet no attiecīgās 
konkursa procedūras, un — diferencētas 
kompensācijas gadījumā — 
kompensāciju, kas tajā pašā dienā 
piemērojama attiecībā uz: 

 

(a) licencē norādīto galamērėi vai  

(b) faktisko galamērėi, ja tas atšėiras no 
licencē norādītā galamērėa, un tādā 
gadījumā piemērojamā summa 
nepārsniedz summu, kas piemērojama 
attiecībā uz licencē norādīto galamērėi. 
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Komisija ar īstenošanas aktiem var veikt 
piemērotus pasākumus, lai nepieĜautu 
šajā punktā paredzētās elastīgās pieejas 
Ĝaunprātīgu izmantošanu. Šie pasākumi jo 
īpaši var būt saistīti ar pieteikumu 
iesniegšanas procedūru. 

 

3. ĥemot vērā vajadzību nodrošināt 
Līguma I pielikumā minēto produktu un 
to pārstrādes produktu eksportētāju 
vienlīdzīgu piekĜuvi eksporta 
kompensācijām, Komisija ir pilnvarota 
saskaĦā ar šīs regulas 160. pantu pieĦemt 
deleăētos aktus, lai piemērotu šā panta 1. 
un 2. punktu šīs regulas 133. panta 
1. punkta b) apakšpunktā minētajiem 
produktiem. 

 

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieĦemt šā punkta piemērošanai 
vajadzīgos pasākumus. Šos īstenošanas 
aktus pieĦem saskaĦā ar 162. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

 

4. Kompensāciju izmaksā, kad ir iesniegts 
pierādījums par to, ka: 

 

(a) produkti ir izvesti no Savienības 
muitas teritorijas saskaĦā ar Muitas 
kodeksa 161. pantā minēto eksporta 
procedūru; 

 

(b) diferencētas kompensācijas 
gadījumā — produkti ir importēti licencē 
norādītajā galamērėī vai citā galamērėī, 
attiecībā uz kuru ir noteikta 
kompensācija, neskarot 2. punkta 
b) apakšpunktu. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Eksporta subsīdijas kropĜo starptautiskos tirgus un rada nesamērīgu slogu trešo valstu 

ražotājiem, no kuriem daudzi ir trešās valstīs. Komiteja ierosina saglabāt tās nulles līmenī, 

paredzot, ka tās var aktivizēt ārkārtas krīzes situācijā. ES ir jāpilda apĦemšanās, ko tā pauda 

PTO ministru sanāksmes deklarācijā 2005. gadā, — izskaust visas eksporta subsīdijas līdz 
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2013. gadam. Pretējā gadījumā cilvēki vairs neuzticēsies ES. 
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6.3.2013 B7-0080/368 

Grozījums Nr.  368 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniecības produktu tirgu 

kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

137. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

137. pants svītrots 

Eksporta kompensācijas par dzīvniekiem 
liellopu un teĜa gaĜas nozarē 

 

1. Attiecībā uz liellopu un teĜa gaĜas 
nozares produktiem eksporta 
kompensāciju piešėiršana un maksājumi 
par dzīvnieku eksportu ir atkarīgi no tā, 
vai ir ievērotas Savienības tiesību aktos 
paredzētās prasības par dzīvnieku 
labturību un jo īpaši par dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas laikā. 

 

2. ĥemot vērā vajadzību rosināt 
eksportētājus ievērot dzīvnieku labturības 
nosacījumus un dot kompetentajām 
iestādēm iespēju pārbaudīt eksporta 
kompensāciju pareizu izmaksāšanu, ja tā 
ir atkarīga no dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanas, Komisija ir 
pilnvarota saskaĦā ar 160. pantu pieĦemt 
deleăētos aktus par dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanu ārpus Savienības 
muitas teritorijas, tostarp par neatkarīgu 
trešo personu iesaistīšanu. 

 

3. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieĦemt šā panta piemērošanai vajadzīgos 
pasākumus. Šos īstenošanas aktus pieĦem 
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saskaĦā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru. 

Or. en 

Pamatojums 

Eksporta subsīdijas kropĜo starptautiskos tirgus un rada nesamērīgu slogu trešo valstu 

ražotājiem, no kuriem daudzi ir trešās valstīs. Komiteja ierosina saglabāt tās nulles līmenī, 

paredzot, ka tās var aktivizēt ārkārtas krīzes situācijā. ES ir jāpilda apĦemšanās, ko tā pauda 

PTO ministru sanāksmes deklarācijā 2005. gadā, — izskaust visas eksporta subsīdijas līdz 

2013. gadam. Pretējā gadījumā cilvēki vairs neuzticēsies ES. 
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6.3.2013 B7-0080/369 

Grozījums Nr.  369 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniecības produktu tirgu 

kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

138. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

138. pants svītrots 

Eksporta limiti  

Apjoma saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaĦā ar 
Līguma 218. pantu, ievēro, pamatojoties 
uz eksporta licencēm, kas izdotas par 
atsauces periodiem, kurus piemēro 
attiecīgajiem produktiem. 

 

Komisija var pieĦemt īstenošanas aktus, 
kas vajadzīgi, lai tiktu ievērotas apjoma 
saistības, tostarp tiktu pārtraukta vai 
ierobežota eksporta licenču izdošana, ja 
šādas saistības ir vai var tikt pārsniegtas. 
Attiecībā uz to pienākumu ievērošanu, kas 
izriet no PTO Lauksaimniecības 
nolīguma, atsauces perioda beigas 
neietekmē eksporta licenču derīgumu. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Eksporta subsīdijas kropĜo starptautiskos tirgus un rada nesamērīgu slogu trešo valstu 

ražotājiem, no kuriem daudzi ir trešās valstīs. Komiteja ierosina saglabāt tās nulles līmenī, 

paredzot, ka tās var aktivizēt ārkārtas krīzes situācijā. ES ir jāpilda apĦemšanās, ko tā pauda 

PTO ministru sanāksmes deklarācijā 2005. gadā, — izskaust visas eksporta subsīdijas līdz 
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2013. gadam. Pretējā gadījumā cilvēki vairs neuzticēsies ES. 
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6.3.2013 B7-0080/370 

Grozījums Nr.  370 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniecības produktu tirgu 

kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

139. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Eksporta subsīdijas kropĜo starptautiskos tirgus un rada nesamērīgu slogu trešo valstu 

ražotājiem, no kuriem daudzi ir trešās valstīs. Komiteja ierosina saglabāt tās nulles līmenī, 

paredzot, ka tās var aktivizēt ārkārtas krīzes situācijā. ES ir jāpilda apĦemšanās, ko tā pauda 

PTO ministru sanāksmes deklarācijā 2005. gadā, — izskaust visas eksporta subsīdijas līdz 

2013. gadam. Pretējā gadījumā cilvēki vairs neuzticēsies ES. 
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6.3.2013 B7-0080/371 

Grozījums Nr.  371 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniecības produktu tirgu 

kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

140. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

140. pants svītrots 

Īstenošanas pilnvaras saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru  

Komisija ar īstenošanas aktiem pieĦem šīs 
iedaĜas piemērošanai vajadzīgos 
pasākumus, jo īpaši attiecībā uz: 

 

(a) to eksportējamo daudzumu pārdali, 
kas nav piešėirti vai izmantoti;  

(b) šīs regulas 133. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem produktiem.  

Šos īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Eksporta subsīdijas kropĜo starptautiskos tirgus un rada nesamērīgu slogu trešo valstu 

ražotājiem, no kuriem daudzi ir trešās valstīs. Komiteja ierosina saglabāt tās nulles līmenī, 

paredzot, ka tās var aktivizēt ārkārtas krīzes situācijā. ES ir jāpilda apĦemšanās, ko tā pauda 

PTO ministru sanāksmes deklarācijā 2005. gadā, — izskaust visas eksporta subsīdijas līdz 

2013. gadam. Pretējā gadījumā cilvēki vairs neuzticēsies ES. 
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6.3.2013 B7-0080/372 

Grozījums Nr.  372 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniecības produktu tirgu 

kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

141. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

141. pants svītrots 

Citas īstenošanas pilnvaras  

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt koeficientus eksporta 
kompensāciju koriăēšanai saskaĦā ar 
noteikumiem, kas pieĦemti atbilstīgi 
139. panta 6. punktam. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Eksporta subsīdijas kropĜo starptautiskos tirgus un rada nesamērīgu slogu trešo valstu 

ražotājiem, no kuriem daudzi ir trešās valstīs. Komiteja ierosina saglabāt tās nulles līmenī, 

paredzot, ka tās var aktivizēt ārkārtas krīzes situācijā. ES ir jāpilda apĦemšanās, ko tā pauda 

PTO ministru sanāksmes deklarācijā 2005. gadā, — izskaust visas eksporta subsīdijas līdz 

2013. gadam. Pretējā gadījumā cilvēki vairs neuzticēsies ES. 

 

 

 


