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6.3.2013 B7-0080/373 

Grozījums Nr.  373 

Elisabeth Jeggle 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 

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:  

1. Tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai produktus 
varētu eksportēt, pamatojoties uz to kursu 
vai cenām pasaules tirgū, kad iekšējā 
tirgus nosacījumi atbilst 154. panta 
1. punktā minēto nosacījumu darbības 
jomai, un nepārsniedzot apjomus, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaĦā ar 
Līguma 218. pantu, un saskaĦā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktu, 
starpību starp minēto kursu vai cenām un 
cenām Savienībā var segt ar eksporta 
kompensācijām par:  

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

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

(i) labība,  (i) labība,  

(ii) rīsi,  (ii) rīsi,  

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

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

(iv) liellopu un teĜa gaĜa;  (iv) liellopu un teĜa gaĜa, bet ne dzīvi mājas 
liellopu sugu dzīvnieki, uz kuriem attiecas 
KN kods 0102;  

(v) piens un piena produkti;  (v) piens un piena produkti;  

(vi) cūkgaĜa,  (vi) cūkgaĜa, bet ne dzīvas mājas cūkas, uz 
kurām attiecas KN kods 0103;  

(vii) olas;  (vii) olas;  



 

AM\929528LV.doc  PE503.601v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

(viii) mājputnu gaĜa;  (viii) mājputnu gaĜa, bet ne dzīvi mājputni, 
uz kuriem attiecas KN kods 0105;  

(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.  

(b) produktiem, kuri uzskaitīti šā punkta a) 
apakšpunkta i)–iii), v), vi) 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, 
tostarp produktiem, ko eksportē kā preces, 
uz kurām saskaĦā ar Komisijas 
2010. gada 29. jūnija Regulu (ES) 
Nr. 578/2010 neattiecas Līguma 
I pielikums, 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.  

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

 2.a Neskarot 154. panta 1. punkta un 
159. panta piemērošanu, 1. punktā 
minētajiem produktiem pieejamās 
kompensācijas ir EUR 0. 

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

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 
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6.3.2013 B7-0080/374 

Grozījums Nr.  374 

Elisabeth Jeggle 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 
saskaĦā ar 162. panta 2. punktā minēto 
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pārbaudes procedūru. 

Or. en 

 
 


