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6.3.2013 B7-0080/390 

Grozījums Nr.  390 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
Britta Reimers 

savā 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 

109. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Komisijas ierosinātais teksts 

 109. pants svītrots 

Tirgus dalībnieku organizācijas  

Šajā regulā tirgus dalībnieku 
organizācijas olīveĜĜas un galda olīvu 
nozarē aptver atzītas ražotāju 
organizācijas, atzītas starpnozaru 
organizācijas vai atzītas citu tirgus 
dalībnieku organizācijas vai to 
apvienības. 

 

Or. en 

 
6.3.2013 B7-0080/391 

Grozījums Nr.  391 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
Britta Reimers 

savā 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) 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

110. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/392 

Grozījums Nr.  392 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
Britta Reimers 

savā 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 

111. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

111. pants svītrots 

To ražotāju finansiālās iemaksas, kas nav 
biedri 

 

Ja atzītas ražotāju organizācijas, atzītas 
ražotāju organizāciju apvienības vai 
atzītas starpnozaru organizācijas 
noteikumus piemēro paplašināti saskaĦā 
ar 110. pantu un darbības, uz kurām 
attiecas šie noteikumi, ir to personu 
vispārējās ekonomiskās interesēs, kuru 
darbības ir saistītas ar attiecīgajiem 
produktiem, dalībvalsts, kas piešėīrusi 
atzīšanu, var nolemt, ka personas vai 
grupas, kuras nav organizācijas biedri, 
bet gūst labumu no šīm darbībām, maksā 
organizācijai visas finansiālās iemaksas 
vai daĜu no iemaksām, ko maksā 
attiecīgās organizācijas biedri, ciktāl 
šādas iemaksas ir paredzētas, lai segtu 
izmaksas, kas tieši radušās attiecīgo 
darbību veikšanas rezultātā. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/393 

Grozījums Nr.  393 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
Britta Reimers 

savā 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 – 2. sadaĜa – 3. nodaĜa – 3. iedaĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Piedāvājuma pielāgošana svītrots 

Pasākumi, kas atvieglo piedāvājuma 
pielāgošanu tirgus prasībām 

 

ĥemot vērā vajadzību rosināt 106.–
108. pantā minēto organizāciju darbības, 
lai atvieglotu piedāvājuma pielāgošanu 
tirgus prasībām, izĦemot darbības, kas 
saistītas ar produktu izĦemšanu no tirgus, 
Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
160. pantu pieĦemt deleăētos aktus dzīvu 
augu, liellopu un teĜa gaĜas, cūkgaĜas, 
aitas un kazas gaĜas, olu un mājputnu 
gaĜas nozarē attiecībā uz pasākumiem: 

 

(a) kvalitātes uzlabošanai;  

(b) ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības 
organizācijas uzlabošanai; 

 

(c) tirgus cenu tendenču reăistrēšanas 
atvieglošanai; 

 

(d) īstermiĦa un ilgtermiĦa prognožu 
sagatavošanai, Ħemot vērā izmantotos 
ražošanas līdzekĜus. 

 

Tirdzniecības noteikumi vīna kopējā 
tirgus darbības uzlabošanai un 
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stabilizēšanai 

Lai uzlabotu un stabilizētu kopējā tirgus 
darbību attiecībā uz vīniem, arī vīnogām, 
misām un vīniem, no kuriem tie iegūti, 
ražotājas dalībvalstis var noteikt 
tirdzniecības noteikumus, lai regulētu 
piedāvājumu, jo īpaši ar lēmumiem, ko 
pieĦēmušas saskaĦā ar 108. pantu atzītas 
starpnozaru organizācijas. 

 

Šie noteikumi ir samērojami ar 
sasniedzamo mērėi, un tie nedrīkst: 

 

(a) būt saistīti ar darījumiem pēc attiecīgā 
produkta pirmās laišanas tirgū; 

 

(b) atĜaut cenu noteikšanu, arī orientējošo 
vai ieteicamo cenu noteikšanu; 

 

(c) padarīt nepieejamu pārmērīgi lielu 
daĜu parasti pieejamās vīnogu ražas; 

 

(d) radīt iespēju atteikties izdot valsts un 
Savienības sertifikātus, kas vajadzīgi vīna 
apgrozībai un tirdzniecībai, ja šāda 
tirdzniecība notiek saskaĦā ar minētajiem 
noteikumiem. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/394 

Grozījums Nr.  394 

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 

130.a pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 130.a pants 

 Ievedmuitas apturēšana cukura nozarē 

 1. Komisija var pieĦemt īstenošanas 
aktus, lai pilnībā vai daĜēji apturētu 
ievedmuitas uzlikšanu konkrētiem 
turpmāk minēto produktu apjomiem, 
tādējādi nodrošinot Eiropas cukura 
tirgum vajadzīgās piegādes: 

 (a) cukurs, kas atbilst KN kodam 1701; 

 (b) izoglikoze, kas atbilst KN kodam 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 un 
1702 90 30. 

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

 2. Līdz katra gada 30. novembrim 
Komisija sagatavo prognozi par 
paredzamo Savienībā importējamā niedru 
cukura apjomu attiecīgajā tirdzniecības 
gadā. Prognozes pamatā ir aplēses par 
Savienībā importējamā niedru cukura 
apjomu saskaĦā ar tirdzniecības 
nolīgumiem starp Savienību un valstīm, 
kuras eksportē niedru cukuru. 

 3. Ja importa prognozes saskaĦā ar 



 

AM\929592LV.doc  PE503.601v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

2. punktu ir mazākas par 3,5 miljoniem 
tonnu, Komisija saskaĦā ar 1. punktu 
pieĦem īstenošanas aktus, ar kuriem 
paredz niedru cukura importu par tādu 
apjomu, kas nepieciešams, lai kopējais 
importa apjoms būtu 3,5 miljoni tonnu. 
Šādu papildu importu organizē tā, lai 
priekšroka būtu valstīm, kuru niedru 
cukura eksportam uz Savienību jau 
piemēro nulles nodokĜa likmi. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/395 

Grozījums Nr.  395 

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 

154. pants – 1. punkts – 1. daĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ĥemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaăēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos 
vai jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, 
Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
160. pantu pieĦemt deleăētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaĦā ar 
Līguma 218. pantu. 

ĥemot vērā gan otrajā daĜā minēto, gan 
vajadzību efektīvi un iedarbīgi reaăēt uz 
nopietnu tirgus traucējumu ievērojamiem 
draudiem, kas rodas sakarā ar faktoriem, 
kuri izraisa vai Ĝoti iespējams var izraisīt 
būtisku cenu palielināšanos vai 
samazināšanos iekšējos vai ārējos tirgos, 
Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
160. pantu pieĦemt deleăētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaĦā ar 
Līguma 218. pantu, ja visi citi pasākumi, 
kas pieejami saskaĦā ar šo regulu, šėiet 
nepietiekami. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/396 

Grozījums Nr.  394 

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 

XYZ pielikums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 XYZ PIELIKUMS  

 Valstij noteiktais maksimālais apjoms, kas 
minēts 54.a pantā 

 Vācija         2 277 000 

 Polija            300 000 

Or. en 

 
 
 


