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6.3.2013 B7-0080/377 

Grozījums Nr.  377 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
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 

52. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(52) Attiecībā uz tirdzniecības standartiem 
būtu jānosaka horizontāli noteikumi. 

svītrots 
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Or. en 

 
6.3.2013 B7-0080/378 

Grozījums Nr.  378 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
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 

55. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(55) Tirdzniecības standarti būtu 
jāpiemēro visiem Savienībā tirgotiem 
lauksaimniecības produktiem. 

svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/379 

Grozījums Nr.  379 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
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 

59. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(59) Lai Ħemtu vērā patērētāju priekšstatus 
un veicinātu lauksaimniecības produktu 
ražošanas un tirdzniecības ekonomisko 
apstākĜu, kā arī produktu kvalitātes 
uzlabošanos un lai pielāgotos vienmēr 
mainīgajiem tirgus apstākĜiem, patērētāju 
jaunajām prasībām, kā arī Ħemtu vērā 
attiecīgo starptautisko standartu attīstību un 
tehnikas progresu, un lai neradītu šėēršĜus 
produktu inovācijai, saskaĦā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleăē Komisijai 
pilnvaras pieĦemt konkrētus aktus, ar 
kuriem pieĦem nozarei vai produktam 
izstrādātus tirdzniecības standartus visos 
tirdzniecības posmos, kā arī atkāpes un 
atbrīvojumus no šādu standartu 
piemērošanas, un vajadzīgos grozījumus, 
atkāpes vai atbrīvojumus attiecībā uz 
definīcijām un tirdzniecības nosaukumiem. 

(59) Lai Ħemtu vērā patērētāju priekšstatus 
un veicinātu lauksaimniecības produktu 
ražošanas un tirdzniecības ekonomisko 
apstākĜu, kā arī produktu kvalitātes 
uzlabošanos un lai pielāgotos vienmēr 
mainīgajiem tirgus apstākĜiem, patērētāju 
jaunajām prasībām, kā arī Ħemtu vērā 
attiecīgo starptautisko standartu attīstību un 
tehnikas progresu, un lai neradītu šėēršĜus 
produktu inovācijai, saskaĦā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleăē Komisijai 
pilnvaras pieĦemt atkāpes un atbrīvojumus 
no šādu standartu piemērošanas, un 
vajadzīgos grozījumus, atkāpes vai 
atbrīvojumus attiecībā uz definīcijām un 
tirdzniecības nosaukumiem. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/380 

Grozījums Nr.  380 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
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 

33. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

33. pants svītrots 

Valsts finansiālā palīdzība  

1. Dalībvalstu reăionos, kuros ražotāju 
organizācijas pakāpe augĜu un dārzeĦu 
nozarē ir īpaši zema, Komisija saskaĦā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru ar īstenošanas aktiem, 
pamatojoties uz pienācīgi pamatotu 
dalībvalstu lūgumu, var atĜaut šīm 
dalībvalstīm sniegt ražotāju organizācijām 
valsts finansiālo palīdzību, kas 
nepārsniedz 80 % no finansiālajām 
iemaksām, kas minētas 30. panta 
1. punkta a) apakšpunktā. Šī palīdzība 
papildina darbības fondu. 

 

2. Dalībvalstu reăionos, kuros ražotāju 
organizācijas, ražotāju organizāciju 
apvienības un ražotāju grupas, kas 
minētas 28. pantā Regulā (ES) Nr. […] 
par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), pārdod mazāk nekā 15 % no 
savas augĜu un dārzeĦu produkcijas 
vērtības izteiksmē un kuru augĜu un 
dārzeĦu produkcija ir vismaz 15 % no 
lauksaimniecības produkcijas kopējā 
apjoma, Savienība pēc attiecīgās 
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dalībvalsts lūguma var atlīdzināt 
1. punktā minēto valsts finansiālo 
palīdzību. Komisija ar īstenošanas aktiem 
lemj par minēto atlīdzinājumu. Šos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
162. panta 2. punktā noteikto pārbaudes 
procedūru. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/381 

Grozījums Nr.  381 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
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 

2. daĜa – 1. sadaĜa – 2. nodaĜa – 5.a iedaĜa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a iedaĜa 

 Atbalsts apiĦu nozarē 

 54.a pants 

 Atbalsts ražotāju organizācijām 

 1. Lai finansētu 106. panta c) punkta i), 
ii) un iii) apakšpunktā minētos mērėus, 
Savienība finansē maksājumu tām 
ražotāju organizācijām apiĦu nozarē, kas 
atzītas saskaĦā ar 106. pantu. 

 2. To dalībvalstu saraksts, kutas piemēro 
maksājumus ražotāju organizācijām, kā 
paredzēts 1. punktā, un Savienības 
finansējuma griesti pa valstīm ir iekĜauts 
XYZ pielikumā. 

 3. Dalībvalstis var nolemt piemērot 
1. punktā minētos maksājumus līdz tā 
gada 1. augustam, kurš ir pirms šāda 
maksājuma piemērošanas. Lai finansētu 
maksājumu, dalībvalstis izmanto līdz 
0,5 % no sava Regulas (ES) Nr. […/…] 
[RDR] II pielikumā noteiktā maksimālā 
valsts apjoma.  

 4. Dalībvalstis paziĦo 3. punktā minēto 
lēmumu līdz šajā punktā minētajam 
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datumam. 

 54.b pants 

 Deleăētās pilnvaras 

 Lai nodrošinātu, ka ar palīdzību finansē 
106. pantā minētos mērėus un Ħemtu vērā 
54.a panta 3. punktā minētos dalībvalsts 
lēmumus, Komisija ir pilnvarota saskaĦā 
ar 160. pantu pieĦemt deleăētos aktus 
attiecībā uz: 

 (a) atbalsta pieteikumiem, tostarp 
noteikumus par termiĦiem un 
pavaddokumentiem; 

 (b) tiesībām uz atbalstu, tostarp 
noteikumus par atbilstīgām apiĦu 
platībām un katrai ražotāju organizācijai 
izmaksājamo summu aprēėināšanu; 

 (c) sankcijām, kas jāpiemēro nepamatota 
maksājuma gadījumā; 

 (d) valstij paredzētā maksimālā apjoma, 
kas iekĜauts pielikumā [...] pārskatīšanu. 

 c pants 

 Īstenošanas pilnvaras 

 Komisija var pieĦemt īstenošanas aktus, 
ar kuriem nosaka visus vajadzīgos ar šo 
iedaĜu saistītos pasākumus attiecībā uz: 

 (a) atbalsta maksājumu; 

 (b) pārbaudēm un inspekcijām; 

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/382 

Grozījums Nr.  382 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
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 

2. daĜa – 1. sadaĜa – 2. nodaĜa – 1. iedaĜa – 2. apakšiedaĜa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vispārējais tirdzniecības standarts svītrots 

Atbilstība vispārējam tirdzniecības 
standartam 

 

1. Šajā regulā uzskata, ka produkts atbilst 
„vispārējam tirdzniecības standartam”, ja 
tam ir laba, tirdzniecībai atbilstīga 
kvalitāte. 

 

2. Ja nav noteikti 3. apakšiedaĜā un 
Padomes Direktīvās 2000/36/EK, 
2001/112/EK, 2001/113/EK, 2001/114/EK, 
2001/110/EK, 2001/111/EK minētie 
tirdzniecības standarti, lauksaimniecības 
produktus, kuri ir gatavi pārdošanai vai 
piegādei galapatērētājam 
mazumtirdzniecībā, kas definēta 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 7. panta 
3. punktā, var tirgot tikai tad, ja tie atbilst 
vispārējam tirdzniecības standartam. 

 

3. Produktu uzskata par atbilstīgu 
vispārējam tirdzniecības standartam, ja 
produkts, kas paredzēts tirgošanai, atbilst 
piemērojamam standartam, kuru 
pieĦēmusi kāda no V pielikumā 
minētajām starptautiskajām 
organizācijām. 
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Deleăētās pilnvaras  

ĥemot vērā vajadzību reaăēt uz izmaiĦām 
tirgus situācijā un katras nozares 
specifiku, Komisija ir pilnvarota saskaĦā 
ar 160. pantu pieĦemt deleăētos aktus, ar 
kuriem pieĦem un groza prasības, kas 
saistītas ar 56. panta 1. punktā minēto 
vispārējo tirdzniecības standartu, un 
56. panta 3. punktā minētos atbilstības 
noteikumus, un atkāpjas no šīm prasībām 
un noteikumiem. 

 

____________ 
28 OV L 197, 12.1.2001., 19. lpp. 
29 OV L 10, 12.1.2001., 58. lpp. 
30 OV L 10, 12.1.2001., 67. lpp. 
31 OV L 15, 12.1.2001., 19. lpp. 
32 OV L 10, 12.1.2001., 47. lpp. 
33 OV L 10, 12.1.2001., 53. lpp. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/383 

Grozījums Nr.  383 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
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 

58. pants – 1. daĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Tirdzniecības standartus var piemērot 
vienam vai vairākiem šādiem produktiem 
un/vai nozarēm: 

 (a) olīveĜĜa un galda eĜĜas ― attiecībā uz 
I pielikuma VII daĜas a) punktā 
minētajiem produktiem; 

 (b) augĜi un dārzeĦi; 

 (c) pārstrādāti augĜi un dārzeĦi; 

 (d) banāni; 

 (e) dzīvi augi; 

 (f) olas; 

 (g) mājputnu gaĜa; 

 (h) ziežamie tauki, kas paredzēti lietošanai 
pārtikā; 

 (i) apiĦi. 

Produktus, uz kuriem attiecas nozarei vai 
produktam izstrādāti tirdzniecības 
standarti, Savienībā var tirgot tikai saskaĦā 
ar šādiem standartiem. 

Produktus, uz kuriem attiecas nozarei vai 
produktam izstrādāti tirdzniecības 
standarti, Savienībā var tirgot tikai, ja tie 
atbilst minētajiem standartiem. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/384 

Grozījums Nr.  384 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Britta Reimers 
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 

106. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ražotāju organizācijas Ražotāju organizācijas 

Dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst 
ražotāju organizācijas, kas: 

Dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst 
ražotāju organizācijas augĜu un dārzeĦu 
nozarē un pēc pieprasījuma var atzīt 
ražotāju organizācijas visās citās nozarēs, 
kas: 

(a)  ir veidotas no ražotājiem vienā no 
1. panta 2. punktā uzskaitītajām nozarēm; 

(a) sastāv no lauksaimniekiem un kuras 
tie pārvalda kādā konkrētā 1. panta 
2. punktā minētajā nozarē; 

(b)  ir izveidotas pēc pašu ražotāju 
iniciatīvas; 

(b) ir izveidotas pēc lauksaimnieku 
ierosmes; 

(c) tiecas sasniegt konkrētu mērėi, kas var 
aptvert vismaz vienu no šādiem 
uzdevumiem: 

(c) tiecas sasniegt konkrētu mērėi, kas var 
aptvert vismaz vienu no šādiem 
uzdevumiem: 

(i) nodrošināt, lai ražošanu plānotu un 
pielāgotu pieprasījumam, jo īpaši kvalitātes 
un kvantitātes ziĦā, 

(i) nodrošināt, lai ražošanu plānotu un 
pielāgotu pieprasījumam, jo īpaši kvalitātes 
un kvantitātes ziĦā, 

(ii) koncentrēt piedāvājumu un laist tirgū 
organizācijas biedru saražotos produktus, 

(ii) koncentrēt piedāvājumu un laist tirgū 
organizācijas biedru saražotos produktus, 

(iii) optimizēt ražošanas izmaksas un 
stabilizēt ražotāju cenas, 

(iii) optimizēt ražošanas izmaksas un 
stabilizēt ražotāju cenas, 

(iv) veikt pētniecību par ilgtspējīgas 
ražošanas metodēm un tirgus norisēm, 

(iv) pētīt ilgtspējīgas ražošanas metodes un 
tirgus norises, 
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(v) veicināt videi nekaitīgus audzēšanas 
paĦēmienus un ražošanas metodes un 
sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai, 

(v) veicināt videi nekaitīgus audzēšanas 
paĦēmienus un ražošanas metodes un 
sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai, 

 (va) veicināt ražošanas standartus un 
sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai, 
uzlabot produktu kvalitāti un izstrādāt 
produktus ar aizsargātiem cilmes vietu 
nosaukumiem, ăeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm vai ar valsts kvalitātes 
marėējumu, 

(vi)  apsaimniekot blakusproduktus un 
atkritumus, jo īpaši tādēĜ, lai aizsargātu 
ūdens un augsnes kvalitāti un ainavu un 
saglabātu vai veicinātu bioloăisko 
daudzveidību, kā arī 

(vi)  apsaimniekot blakusproduktus un 
atkritumus, jo īpaši tādēĜ, lai aizsargātu 
ūdens un augsnes kvalitāti un ainavu un 
saglabātu vai veicinātu bioloăisko 
daudzveidību, 

(vii) veicināt dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu un klimata pārmaiĦu seku 
mazināšanu; 

(vii) veicināt dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu un klimata pārmaiĦu seku 
mazināšanu; 

 (viia) izstrādāt iniciatīvas noieta 
veicināšanas un tirdzniecības jomā, 

 (viib) izstrādāt iniciatīvas, ar kurām 
stiprināt instrumentu inovāciju, to 
privātuglabāšanu, pārveidi un 
popularizēšanu un izpārdošanas noieta 
veicināšanai; 

 (viic) īstenot krīzes novēršanu un krīzes 
pārvaldību; 

 (viid) veicināt un sniegt tehnisko palīdzību 
saviem biedriem iespējamajos tirgos un 
apdrošināšanas sistēmās; 

(d) attiecīgajā tirgū nav dominējošā 
stāvoklī, ja vien tas nav vajadzīgs, lai 
sasniegtu Līguma 39. pantā noteiktos 
mērėus. 

(d) attiecīgajā tirgū nav dominējošā 
stāvoklī, ja vien tas nav vajadzīgs, lai 
sasniegtu Līguma 39. pantā noteiktos 
mērėus. 

 (da) tirgo produktus, uz kuriem neattiecas 
Līguma I pielikums, ja vien tādu pārdoto 
produktu proporcionālā daĜa, uz kuru 
neattiecas Līguma I pielikums, 
nepārsniedz 49 % no kopējā tirgoto 
produktu apjoma; šī noteikuma 
neievērošanas dēĜ tās zaudē atzītas 
lauksaimniecības nozares ražotāju 
organizācijas oficiālo statusu. 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/385 

Grozījums Nr.  385 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Britta Reimers 
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 

106.b pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 b pants 

 Ražotāju organizāciju atzīšana 

 1. Dalībvalstis par ražotāju organizācijām 
var atzīt visas juridiskas personas vai 
precīzi noteiktas juridiskas personas 
daĜas, kas pieprasa šādu atzīšanu, ja vien 
tās: 

 (a) atbilst 106. panta pirmās daĜas b) un 
c) punktā noteiktajām prasībām; 

 (b) tajās ir minimālais dalībnieku skaits 
un/vai tās aptver to darbības teritorijā 
minimālo pārdodamās produkcijas 
apjomu, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts; 

 (c) ir pietiekamas liecības par to, ka tās 
var veikt savu darbību pienācīgi gan 
laika, gan efektivitātes un piedāvājuma 
koncentrācijas ziĦā, kā arī efektīvi 
nodrošināt cilvēkresursu, materiālu un 
tehniskos līdzekĜus saviem biedriem; 

 (d) ja to statūti atbilst šā punkta a), b) un 
c) apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

 2. Dalībvalstis var nolemt, ka ražotāju 
organizācijas, kuras ir atzītas līdz 
2014. gada 1. janvārim, pamatojoties uz 
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valsts tiesību aktiem, un kuras atbilst šā 
panta 1. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, jāuzskata par 106. pantam 
atbilstīgām ražotāju organizācijām. 

 3. Ražotāju organizācijas, kuras ir atzītas 
pirms 2014. gada 1. janvāra, pamatojoties 
uz valsts tiesību aktiem, un kuras neatbilst 
šā panta 1. punktā minētajiem 
nosacījumiem, var turpināt savu darbību 
atbilstīgi valsts tiesību aktiem līdz 
2015. gada 1. janvārim. 

 4. Dalībvalstis: 

 (a) četros mēnešos pēc pieteikuma un visu 
attiecīgo apliecinošo dokumentu 
iesniegšanas pieĦem lēmumu par ražotāju 
organizācijas atzīšanu; minētais 
pieteikums iesniedzams dalībvalstī, kurā 
atrodas organizācijas galvenā mītne; 

 (b) to noteiktos regulāros starplaikos veic 
pārbaudes, lai pārliecinātos, ka atzītas 
ražotāju organizācijas ievēro šajā nodaĜā 
minētos noteikumus; 

 (c) gadījumā, ja šajā nodaĜā paredzētie 
pasākumi netiek īstenoti vai to īstenošanā 
tiek pieĜauti pārkāpumi, uzliek šīm 
organizācijām un apvienībām 
piemērojamās sankcijas, ko tās 
paredzējušas, un vajadzības gadījumā 
lemj, vai atzīšana nebūtu jāatsauc; 

 (d) vienreiz gadā un ne vēlāk par 
31. martu informē Komisiju par katru 
iepriekšējā kalendārajā gadā pieĦemto 
lēmumu piešėirt, atteikt vai atsaukt 
atzīšanu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/386 

Grozījums Nr.  386 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Britta Reimers 
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 

107. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

107. pants svītrots 

Ražotāju organizāciju apvienības  

Dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst 
ražotāju organizāciju apvienības jebkurā 
no 1. panta 2. punktā minētajām nozarēm, 
ja tās izveidotas pēc atzītu ražotāju 
organizāciju ierosmes. 

 

Ievērojot saskaĦā ar 114. pantu pieĦemtos 
noteikumus, ražotāju organizāciju 
apvienības var veikt jebkuras ražotāju 
organizāciju darbības vai funkcijas. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/387 

Grozījums Nr.  387 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Britta Reimers 
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 

108. pants – 1. punkts – ievaddaĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst 
starpnozaru organizācijas jebkurā no 
1. panta 2. punktā minētajām nozarēm, ja 
tās: 

1. Dalībvalstis pēc pieprasījuma var atzīt 
starpnozaru organizācijas jebkurā no 
1. panta 2. punktā minētajām nozarēm, ja 
tās: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/388 

Grozījums Nr.  387 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Britta Reimers 
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 

108. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Attiecībā uz starpnozaru organizācijām 
olīveĜĜas un galda olīvu nozarē un tabakas 
nozarē konkrētais mērėis, kas minēts 
1. punkta c) apakšpunktā, var ietvert arī 
vismaz vienu no šādiem uzdevumiem: 

svītrots 

(a) koncentrēt un koordinēt piedāvājumu 
un tirgot dalībnieku produkciju; 

 

(b) gan ražošanu, gan pārstrādi kopīgi 
pielāgot tirgus prasībām un pilnveidot 
produktus; 

 

(c) veicināt ražošanas un pārstrādes 
racionalizāciju un uzlabošanu. 

 

Or. en 

 
 
 


