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6.3.2013 B7-0080/397 

Grozījums Nr.  397 
Luis Manuel Capoulas Santos, Marina Yannakoudakis 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 
130.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 130.a pants  

 Jēlcukura imports rafinēšanai — 
ekskluzīvs 6 mēnešu periods pilnas slodzes 
rafinēšanas uzĦēmumiem 

 1. Līdz 2019.–2020. tirdzniecības gada 
beigām pilnas slodzes rafinēšanas 
uzĦēmumiem ir noteikts ekskluzīvs 
importa apjoms 2 500 000 tonnu apmērā 
vienam tirdzniecības gadam, izsakot to 
baltajā cukurā. 

 2. Uzskata, ka vienīgā cukurbiešu 
pārstrādes rūpnīca, kas 2005. gadā 
darbojās Portugālē, ir pilnas slodzes 
rafinēšanas uzĦēmums. 

 3. Rafinēšanai paredzēta cukura importa 
licences izsniedz tikai pilnas slodzes 
rafinēšanas uzĦēmumiem, ja attiecīgie 
apjomi nepārsniedz 1. punktā minēto 
apjomu. Šīs licences var nodot vienīgi 
citiem pilnas slodzes rafinēšanas 
uzĦēmumiem, un to derīguma termiĦš 
beidzas tā tirdzniecības gada beigās, 
kuram tās ir izsniegtas. 

 Šo punktu piemēro katra tirdzniecības 
gada pirmajos sešos mēnešos. 

 4. Lai nodrošinātu to, ka importēto 
cukuru, kas paredzēts rafinēšanai, rafinē 
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saskaĦā ar šo apakšiedaĜu, Komisija ir 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus 
saskaĦā ar 160. pantu, nosakot:  

 (a) konkrētas definīcijas 1. punktā minētā 
importa režīma darbībai; 

 (b) nosacījumus un atbilstības prasības, 
kas jāizpilda tirgus dalībniekam, lai 
iesniegtu importa licences pieteikumu, 
tostarp prasību pēc garantijas 
nodrošinājuma; 

 (c) noteikumus par piemērojamajiem 
administratīvajiem sodiem. 

 5. Komisija var pieĦemt deleăētos aktus 
attiecībā uz vajadzīgajiem noteikumiem 
par apliecinošiem dokumentiem, kas 
jāiesniedz saistībā ar prasībām un 
pienākumiem, kurus piemēro 
importētājiem, jo īpaši pilna laika 
rafinētājiem. Šos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar 162. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru. 

Or. en 

Pamatojums 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 

legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 

to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 

industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries 
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Grozījums Nr.  398 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu 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 
II daĜa – II sadaĜa – II nodaĜa – III iedaĜa – 1. apakšiedaĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1. APAKŠIEDAěA 

 RAŽOŠANAS IEROBEŽOJUMU 
SISTĒMA PIENA NOZARĒ 

 103.a pants 

 1. Šajā iedaĜā piemēro šādas definīcijas: 

 (a) „piens” ir produkts, kas iegūts, slaucot 
vienu vai vairākas govis; 

 (b) „citi piena produkti” ir jebkurš piena 
produkts, izĦemot pienu, proti, vājpiens, 
krējums, sviests, jogurts un siers; attiecīgā 
gadījumā tos var izteikt „piena 
ekvivalentos”, piemērojot koeficientus, 
kuri ar īstenošanas aktiem jānosaka 
Komisijai; 

 (c) „ražotājs” ir lauksaimnieks, kura 
saimniecība ir dalībvalsts ăeogrāfiskajā 
teritorijā un kurš ražo un pārdod pienu 
vai gatavojas to darīt tuvākajā nākotnē; 

 (d) „saimniecība” ir definēta ES Regulas 
par tiešajiem maksājumiem 4. pantā; 

 (e) „pircējs” ir uzĦēmums vai grupa, kas 
iepērk pienu no ražotājiem: 

 – lai to savāktu, iepakotu, uzglabātu, 
atdzesētu vai pārstrādātu, tostarp uz 
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līguma pamata, 

 – lai to pārdotu vienam vai vairākiem 
uzĦēmumiem, kas apstrādā vai pārstrādā 
pienu vai citus piena produktus; 

 (f) „piegāde” ir ražotāja veikta piena 
piegāde pircējam, neiekĜaujot citus piena 
produktus, neatkarīgi no tā, vai 
transportēšanu veic ražotājs, pircējs, 
minēto produktu pārstrādes vai apstrādes 
uzĦēmums vai trešā persona; 

 (g) „tieša tirdzniecība” ir piena pārdošana 
vai nodošana tieši patērētājiem, kā arī citu 
piena produktu pārdošana vai nodošana, 
ko veic ražotājs; 

 (h) „realizācija” ir piena piegāde vai 
piena vai citu piena produktu tieša 
tirdzniecība; 

 (i) „individuālā kvota” ir ražotāja kvota 
jebkura divpadsmit mēnešu perioda 
1. aprīlī; 

 (j) „valsts kvota” ir 103.b pantā minētā 
kvota, kas ir noteikta katrai dalībvalstij; 

 (k) „pieejamā kvota” ir kvota, kas 
pieejama ražotājiem tā divpadsmit mēnešu 
perioda 31. martā, par kuru aprēėināta 
papildu nodeva, Ħemot vērā visu 
attiecīgajā divpadsmit mēnešu periodā 
veikto nodošanu, pārdošanu, 
pārveidošanu un pagaidu pārdali, kā 
noteikts šajā regulā. 

 2. Attiecībā uz 1. punkta e) apakšpunktā 
norādīto definīciju par pircēju uzskata 
jebkuru tādu pircēju grupu vienā 
ăeogrāfiskajā apgabalā, kura veic 
administratīvas un uzskaites darbības 
papildu nodevas maksājumu veikšanai 
savu biedru vārdā. Šīs daĜas pirmā 
teikuma kontekstā Grieėija ir vienots 
ăeogrāfisks apgabals, kura oficiālu iestādi 
var uzskatīt par pircēju grupu. 

 3. Lai jo īpaši nodrošinātu to, ka kvotu 
sistēma attiecas uz visu tirgotā piena vai 
citu piena produktu daudzumu, Komisija, 
ievērojot f) apakšpunktā iekĜauto 
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„piegādes” definīciju, ar deleăētajiem 
aktiem var koriăēt „tiešas tirdzniecības” 
definīciju. 

 103.b pants 

 Valstu kvotas 

 1. Valsts kvotas, kas paredzētas to piena 
un citu piena produktu ražošanai, kurus 
tirgo piecus divpadsmit mēnešu periodus 
pēc kārtas, sākot no 2015. gada 1. aprīĜa 
(turpmāk „divpadsmit mēnešu periodi”), 
ir noteiktas [IVa] pielikumā. 

 2. Šā panta 1. punktā minētās kvotas 
sadala starp ražotājiem saskaĦā ar 
103.c pantu, nošėirot piegādes un tiešo 
tirdzniecību. Jebkuru valsts kvotu 
pārsniegšanas līmeni katra dalībvalsts 
nosaka saskaĦā ar šo iedaĜu un nošėirot 
piegādes un tiešo tirdzniecību. 

 3. Valsts kvotas, kas minētas 
[IVa] pielikumā, nosaka, neskarot 
iespējamu pārskatīšanu un Ħemot vērā 
vispārējo tirgus situāciju un īpašus 
apstākĜus konkrētās dalībvalstīs. 

 4. Attiecībā uz Bulgāriju, Čehiju, 
Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, 
Ungāriju, Maltu, Poliju, Rumāniju, 
Slovēniju un Slovākiju valsts kvotas ietver 
visu pienu vai piena ekvivalentu, kas 
piegādāts pircējiem vai tieši pārdots 
patēriĦam, neatkarīgi no tā, vai tas ražots 
vai tirgots atbilstīgi pārejas posma 
pasākumiem, ko piemēro šīm valstīm. 

 5. Komisija ar īstenošanas aktiem pieĦem 
noteikumus, kas vajadzīgi šā panta 
vienādai piemērošanai dalībvalstīs. Šajos 
noteikumos paredz procedūras, 
paziĦojumus un tehniskos kritērijus. 

 103.c pants 

 Individuālās kvotas 

 1. Ražotāju individuālā kvota vai kvotas 
2015. gada 1. aprīlī ir vienādas ar viĦu 
individuālajām kvotām 2015. gada 
31. martā, neskarot kvotu nodošanu, 
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pārdošanu un pārveidošanu, kas stājas 
spēkā 2015. gada 1. aprīlī. 

 2. Ražotājiem var būt viena vai divas 
individuālas kvotas: viena — piegādei, bet 
otra — tiešajai tirdzniecībai. Tikai 
dalībvalsts kompetentā iestāde pēc 
ražotāja pamatota pieprasījuma var 
pārvietot ražotāja daudzumus no vienas 
kvotas uz citu. 

 3. Ja ražotājam ir divas kvotas, viĦa 
ieguldījumu katrā papildu nodevā 
aprēėina katrai kvotai atsevišėi. 

 4. DaĜu no Somijas valsts kvotas, kas 
piešėirta 105.l pantā minētajām 
piegādēm, Komisija ar īstenošanas aktiem 
var palielināt līdz 200 000 tonnām, lai 
kompensētu Finnish SLOM ražotājus. Šo 
rezervi piešėir saskaĦā ar Savienības 
tiesību aktiem, un tā jāizmanto vienīgi 
ražotājiem, kuru tiesības atsākt ražošanu 
ir ietekmējusi pievienošanās. 

 5. Individuālās kvotas vajadzības 
gadījumā maina katram attiecīgajam 
divpadsmit mēnešu periodam, lai katras 
dalībvalsts individuālo kvotu summa 
piegādei un tiešajai tirdzniecībai 
nepārsniegtu atbilstošo valsts kvotas daĜu, 
kas koriăēta saskaĦā ar 103.e pantu, 
Ħemot vērā visus samazinājumus valsts 
rezervju piešėiršanai, kā paredzēts 
103.g pantā. 

 103.d pants 

 Kvotu piešėiršana no valsts rezervēm 

 Dalībvalstis pieĦem noteikumus, kas Ĝauj 
piešėirt ražotājiem visu kvotu vai tās daĜu 
no 103.g pantā minētajām valsts 
rezervēm, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kuri jāpaziĦo Komisijai. 

 103.e pants 

 Kvotu pārvaldība 

 1. Komisija ar īstenošanas aktiem 
atbilstīgi 103.v pantam katrai dalībvalstij 
un katram periodam pirms tā beigām 
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koriăē sadalījumu starp valsts kvotu 
„piegādēm” un „tiešajai tirdzniecībai”, 
Ħemot vērā ražotāju pieprasīto 
pārvietošanu starp individuālajām kvotām 
piegādēm un tiešajai pārdošanai. 

 2. Dalībvalstis katru gadu līdz Komisijas 
noteiktām dienām un saskaĦā ar 
noteikumiem, kurus Komisija nosaka ar 
īstenošanas aktiem atbilstīgi 162. pantam, 
nosūta Komisijai informāciju, kas 
vajadzīga, lai: 

 (a) veiktu šā panta 1. punktā minēto 
korekciju; 

 (b) aprēėinātu papildu nodevu, kas 
jāmaksā katrai dalībvalstij. 

 103.f pants 

 Tauku saturs 

 1. Katram ražotājam piešėir salīdzināmo 
tauku saturu, kas jāpiemēro 
individuālajai kvotai, kas ražotājam 
piešėirta piegādēm. 

 2. Kvotām, kas piešėirtas ražotājiem 
2015. gada 31. martā saskaĦā ar 
105.c panta 1. punktu, 1. punktā minētais 
salīdzināmais tauku saturs ir vienāds ar 
tajā dienā attiecīgajai kvotai piemērojamo 
salīdzināmo tauku saturu. 

 3. Salīdzināmo tauku saturu maina 
103.c panta 2. punktā minētās 
pārvietošanas laikā un tad, ja kvotas tiek 
iegūtas, nodotas vai nodotas uz laiku 
saskaĦā ar noteikumiem, kas Komisijai 
jānosaka ar īstenošanas aktu atbilstīgi 
103.v panta b) apakšpunktam. 

 4. Jauniem ražotājiem, kuriem ir 
individuāla piegādes kvota, kas pilnībā 
piešėirta no valsts rezervēm, tauku saturu 
nosaka saskaĦā ar noteikumiem, kuri 
Komisijai jānosaka ar īstenošanas aktu 
atbilstīgi 103.v panta b) apakšpunktam. 

 5. Šā panta 1. punktā minēto individuālo 
salīdzināmo tauku saturu attiecīgā 
gadījumā koriăē, šai regulai stājoties 
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spēkā, un pēc tam vajadzības gadījumā 
katra divpadsmit mēnešu perioda sākumā, 
lai katrai dalībvalstij individuālā 
reprezentatīvā tauku satura vidējais 
svērtais nepārsniedz vairāk par 0,1 gramu 
uz kilogramu [VIa] pielikumā noteikto 
salīdzināmo tauku saturu. 

 103.g pants 

 Valsts rezerve 

 1. Katra dalībvalsts nosaka valsts rezervi 
kā daĜu no [IVa] pielikumā noteiktajām 
valsts kvotām, jo īpaši lai veiktu 
103.b pantā paredzēto kvotu piešėiršanu. 
Valsts rezervi papildina, pēc vajadzības 
izĦemot noteiktus daudzumus atbilstīgi 
103.h pantam, ieturot daĜu nodoto kvotu 
atbilstīgi 103.n pantam vai veicot visu 
individuālo kvotu vispārēju 
samazinājumu. Attiecīgajām kvotām 
saglabājas to sākotnējais mērėis, proti, 
piegādei vai tiešajai tirdzniecībai. 

 2. Ikvienu dalībvalstij piešėirtu papildu 
kvotu automātiski iekĜauj valsts rezervē 
un sadala piegādei un tiešajai 
tirdzniecībai saskaĦā ar paredzamajām 
vajadzībām. 

 3. Valsts rezervē iekĜautajām kvotām nav 
salīdzināmā tauku satura. 

 103.h pants 

 Dīkstāves gadījumi 

 1. Ja fiziska vai juridiska persona, kurai 
piešėirtas individuālās kvotas, divpadsmit 
mēnešu periodā vairs neatbilst 
103.a panta c) apakšpunktā minētajiem 
nosacījumiem, atbilstošie daudzumi pāriet 
valsts rezervē ne vēlāk kā nākamā 
kalendārā gada 1. aprīlī, izĦemot 
gadījumus, kad šī persona pirms minētās 
dienas atkal kĜūst par ražotāju 
103.b panta c) apakšpunkta nozīmē. 

 Ja attiecīgā persona atkal kĜūst par 
ražotāju ne vēlāk kā otrā divpadsmit 
mēnešu perioda beigās pēc kvotu 
atsaukšanas, visu atsaukto individuālo 
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kvotu vai tās daĜu atdod šai personai ne 
vēlāk kā 1. aprīlī pēc pieprasījuma 
iesniegšanas dienas. 

 2. Ja ražotāji vismaz viena divpadsmit 
mēnešu perioda laikā nerealizē 
daudzumu, kas līdzvērtīgs vismaz 85 % no 
to individuālās kvotas, dalībvalstis var 
lemt par to, vai visa neizmantotā kvota vai 
tās daĜa pāriet atpakaĜ valsts rezervē un 
saskaĦā ar kādiem nosacījumiem tas 
notiek. 

 Dalībvalstis var noteikt, saskaĦā ar 
kādiem nosacījumiem kvotu atdod 
attiecīgajam ražotājam, ja viĦš atsāk 
realizāciju. 

 3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro 
nepārvaramas varas gadījumos un 
pienācīgi pamatotos gadījumos, kuri uz 
laiku ietekmē attiecīgo ražotāju ražošanas 
jaudu un kurus par tādiem atzīst 
kompetentā iestāde. 

 103.i pants 

 Pagaidu nodošana 

 1. Līdz katra divpadsmit mēnešu perioda 
beigām dalībvalstis par attiecīgo periodu 
atĜauj to individuālo kvotu daĜas pagaidu 
nodošanu, kuras ražotāji, kam uz kvotām 
ir tiesības, nav paredzējuši izmantot. 

 Dalībvalstis var reglamentēt nodošanu 
atbilstīgi attiecīgajām ražotāju 
kategorijām vai piena ražošanas 
struktūrām, var tās ierobežot līdz pircēja 
līmenim vai konkrētam reăionam, atĜaut 
pilnīgu nodošanu 103.h panta 3. punktā 
minētajos gadījumos un noteikt, kādā 
apjomā kvotas nodevējs var atkārtot 
nodošanu. 

 2. Dalībvalstis var nolemt neīstenot 
1. punktu, Ħemot vērā vienu no šiem 
kritērijiem vai abus šos kritērijus: 

 (a) vajadzība veicināt strukturālas 
izmaiĦas un pielāgojumus; 

 (b) īpaši svarīgas administratīvās 
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vajadzības. 

 103.j pants 

 Kvotu nodošana kopā ar zemi 

 1. Individuālās kvotas kopā ar 
saimniecību nodod ražotājiem, kas to 
pārĦem gadījumā, ja saimniecību pārdod, 
iznomā, nodod faktiska vai paredzama 
mantojuma gadījumā vai ar jebkuriem 
citiem līdzekĜiem, kuri rada līdzvērtīgas 
tiesiskās sekas ražotājiem, saskaĦā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kas jānosaka 
dalībvalstīm, Ħemot vērā piena produktu 
ražošanai izmantotos apgabalus vai citus 
objektīvus kritērijus un, attiecīgā 
gadījumā, pušu vienošanos. Kvotas daĜu, 
kura attiecīgā gadījumā netiek nodota 
kopā ar saimniecību, pievieno valsts 
rezervei. 

 2. Ja kvotas ir nodotas vai ja tās nodod 
saskaĦā ar 1. punktu, izmantojot lauku 
zemes nomu vai citus līdzekĜus, kas rada 
līdzvērtīgas tiesiskās sekas, dalībvalstis, 
Ħemot vērā objektīvus kritērijus un 
tiecoties nodrošināt to, lai kvotas 
attiecinātu vienīgi uz ražotājiem, var 
pieĦemt lēmumu, ka kvota netiek nodota 
kopā ar saimniecību. 

 3. Ja zemi nodod valsts iestādēm un/vai 
izmantošanai sabiedrības interesēs vai ja 
nodošana notiek nelauksaimnieciskos 
nolūkos, dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
veikti vajadzīgie pasākumi, lai aizsargātu 
pušu likumīgās intereses un jo īpaši lai 
ražotāji, atsakoties no minētās zemes, 
varētu turpināt piena ražošanu, ja viĦi to 
vēlas. 

 4. Ja pušu starpā nav vienošanās, tad 
gadījumā, kad beidzas nomas termiĦš un 
nav iespējams turpināt nomu saskaĦā ar 
līdzīgiem noteikumiem, vai gadījumos, 
kas rada līdzvērtīgas tiesiskās sekas, 
attiecīgās individuālās kvotas saskaĦā ar 
dalībvalstu pieĦemtajiem noteikumiem, 
Ħemot vērā pušu likumīgās intereses, 
pilnībā vai daĜēji nodod tiem ražotājiem, 
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kas kvotas pārĦem. 

 103.k pants 

 Īpaši nodošanas pasākumi 

 1. Piena ražošanas sekmīgas 
pārstrukturēšanas vai vides uzlabošanas 
nolūkā dalībvalstis saskaĦā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kurus tās 
paredz, Ħemot vērā attiecīgo pušu 
likumīgās intereses, var: 

 (a) vienā vai vairākos gada maksājumos 
piešėirt kompensāciju ražotājiem, kuri 
apĦemas pilnīgi vai daĜēji pārtraukt piena 
ražošanu, un tādā veidā atbrīvotās 
individuālās kvotas ieskaitīt valsts rezervē; 

 (b) Ħemot vērā objektīvus kritērijus, 
paredzēt nosacījumus, saskaĦā ar kuriem 
ražotāji, veicot maksājumu, divpadsmit 
mēnešu perioda sākumā var panākt to, ka 
kompetentā iestāde vai struktūra, kuru 
izraudzījusies minētā iestāde, pārdala 
individuālās kvotas, ko galīgi atdevuši citi 
ražotāji iepriekšējā divpadsmit mēnešu 
perioda beigās, saĦemot kompensāciju 
vienā vai vairākos gada maksājumos, kas 
līdzvērtīgi iepriekšminētajam 
maksājumam; 

 (c) centralizēt un pārraudzīt kvotu 
nodošanu bez zemes; 

 (d) gadījumā, kad zeme nodota, lai 
uzlabotu vidi, nodrošināt attiecīgās 
individuālās kvotas piešėiršanu 
ražotājam, kas atsakās no zemes, bet vēlas 
turpināt piena ražošanu; 

 (e) Ħemot vērā objektīvus kritērijus, 
noteikt reăionus vai savākšanas 
apgabalus, kur atĜauta galīga kvotu 
nodošana bez atbilstošās zemes 
nodošanas, lai uzlabotu piena ražošanas 
struktūru; 

 f) pēc ražotāja pieprasījuma 
kompetentajai iestādei vai struktūrai, ko 
izraudzījusies minētā iestāde, atĜaut kvotu 
galīgo nodošanu bez atbilstīgās zemes 
nodošanas vai pretēji — lai uzlabotu 
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piena ražošanas struktūru saimniecības 
līmenī vai lai būtu iespējama ražošanas 
paplašināšana. 

 2. Šā panta 1. punktu var īstenot valsts 
līmenī, atbilstīgā teritoriālā līmenī vai 
noteiktos savākšanas apgabalos. 

 103.l pants 

 Kvotu saglabāšana 

 1. Šīs regulas 103.j un 103k pantā minētās 
nodošanas gadījumā dalībvalstis, Ħemot 
vērā objektīvus kritērijus, daĜu no 
individuālajām kvotām var saglabāt 
attiecīgajā valsts rezervē. 

 2. Ja kvotas ir nodotas vai tās nodod 
saskaĦā ar 103.jun 103.k pantu kopā ar 
attiecīgo zemi vai bez tās, izmantojot 
lauku apvidus zemes nomu vai citus 
līdzekĜus, kas rada līdzvērtīgas tiesiskās 
sekas, dalībvalstis, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem un tiecoties 
nodrošināt kvotu attiecināšanu vienīgi uz 
ražotājiem, var lemt par to, vai nodotā 
kvota vai tās daĜa nonāk atpakaĜ valsts 
rezervē un saskaĦā ar kādiem 
nosacījumiem tas notiek. 

 103.n pants 

 Atbalsts kvotu iegūšanai 

 Neviena valsts iestāde finansiālu 
palīdzību, kas tieši saistīta ar kvotu 
iegūšanu, nevar piešėirt kvotu 
pārdošanai, nodošanai vai piešėiršanai 
saskaĦā ar šo iedaĜu. 

 103.m pants 

 Pārpalikuma nodeva 

 1. Papildu nodevu maksā par pienu un 
citiem piena produktiem, kas pārdoti, 
pārsniedzot valsts kvotu. 

 Papildu nodeva ir EUR 27,83 par 
100 kilogramiem piena. 

 2. Dalībvalstis atbild Savienībai par valsts 
kvotas pārsniegšanas dēĜ radušos papildu 
nodevu, kas valsts līmenī noteikta 
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atsevišėi piegādēm un tiešajai 
tirdzniecībai, un laikposmā no 16. oktobra 
līdz 30. novembrim pēc attiecīgā 
divpadsmit mēnešu perioda beigām 99 % 
no maksājamās summas iemaksā ELGF. 

 3. Ja 1. punktā minētā papildu nodeva 
nav samaksāta noteiktajā termiĦā, pēc 
apspriešanās ar Lauksaimniecības fondu 
komiteju Komisija no mēneša 
maksājumiem horizontālās Regulas (EK) 
xx panta un xx panta xx punkta nozīmē 
atskaita nesamaksātajai papildu nodevai 
līdzvērtīgu summu. Pirms lēmuma 
pieĦemšanas Komisija brīdina attiecīgo 
dalībvalsti, kura savu nostāju dara 
zināmu vienas nedēĜas laikā. Horizontālās 
Regulas (EK) xx pantu nepiemēro. 

 103.o pants 

 Ražotāju maksātā papildu nodeva 

 SaskaĦā ar 103.m pantu un 103.s pantu 
papildu nodevu pilnībā sadala starp 
ražotājiem, kas bijuši saistīti ar katru no 
103.b panta 2. punktā minētajiem valsts 
kvotas pārsniegšanas gadījumiem. 

 Neskarot 103.p pantu un 103.s panta 
1. punktu, ražotāji ir atbildīgi dalībvalstij 
par savas saskaĦā ar 103.e, 103.f un 
103.p pantu aprēėinātās iemaksas 
veikšanu maksātajā papildu nodevā tādēĜ, 
ka viĦi pārsnieguši savu pieejamo kvotu. 

 103.p pants 

 Papildu nodeva par piegādi 

 1. Lai sagatavotu galīgo pārskatu par 
papildu nodevu, katra ražotāja piegādātos 
daudzumus palielina vai samazina, lai 
norādītu visas atšėirības starp faktisko 
tauku saturu un references tauku saturu. 

 2. Ikviena ražotāja iemaksu papildu 
nodevas samaksai nosaka ar dalībvalsts 
lēmumu pēc tam, kad piegādēm piešėirtās 
valsts kvotas neizmantotā daĜa ir pārdalīta 
vai nav pārdalīta proporcionāli katra 
ražotāja individuālajām kvotām vai 
saskaĦā ar objektīviem kritērijiem, kas 
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dalībvalstīm jānosaka: 

 a) vai nu valsts līmenī, pamatojoties uz 
daudzumu, par kādu pārsniegta katra 
ražotāja kvota; 

 b) vai vispirms pircēja līmenī un pēc tam 
attiecīgā gadījumā valsts līmenī. 

 103.q pants 

 Pircēju nozīme 

 1. Pircēji ir atbildīgi par attiecīgo iemaksu 
iekasēšanu no ražotājiem atbilstīgi 
papildu nodevām, un tie pirms Komisijas 
noteiktā datuma un saskaĦā ar kārtību, 
kas Komisijai jānosaka ar īstenošanas 
aktiem atbilstīgi 103.v panta d), f) un 
g) apakšpunktam, samaksā dalībvalsts 
kompetentajai iestādei attiecīgo iemaksu 
summu, kas atskaitīta no piena cenas, 
kura atbildīgajiem ražotājiem samaksāta 
par robežlieluma pārsniegšanu vai, ja tas 
nav iespējams, iekasēta ar jebkuriem 
citiem atbilstošiem līdzekĜiem. 

 2. Ja viens pircējs pilnībā vai daĜēji aizstāj 
vienu vai vairākus citus pircējus, 
ražotājiem pieejamo individuālo kvotu 
Ħem vērā kārtējā divpadsmit mēnešu 
perioda atlikušajā daĜā pēc jau piegādāto 
daudzumu atskaitīšanas un Ħemot vērā 
tauku saturu. Šo punktu piemēro arī tad, 
ja ražotājs pāriet no viena pircēja pie cita. 

 3. Ja atsauces periodā ražotāja piegādātie 
daudzumi pārsniedz minētā ražotāja 
pieejamo kvotu, attiecīgā dalībvalsts var 
nolemt, ka saskaĦā ar dalībvalsts sīki 
izstrādātiem noteikumiem pircējs kā 
attiecīgā ražotāja iemaksas avansu ietur 
daĜu no tā piena cenas, ko ražotājs 
piegādājis, pārsniedzot kvotu. Dalībvalsts 
var veikt īpašus pasākumus, lai dotu 
iespēju pircējiem ieturēt minēto avansu, ja 
ražotāji piegādā pienu vairākiem 
pircējiem. 

 103.r pants 

 Apstiprināšana 
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 Pircēja statusu iepriekš apstiprina 
dalībvalsts saskaĦā ar kritērijiem, kas 
Komisijai jānosaka ar deleăētajiem 
aktiem atbilstīgi 103.u panta 
f) apakšpunktam, un saskaĦā ar 
procedūru, kura noteikta ar īstenošanas 
aktiem atbilstīgi 103.v pantam. 

 103.s pants 

 Papildu nodeva par tiešo tirdzniecību 

 1. Tiešās tirdzniecības gadījumā katra 
ražotāja iemaksu papildu nodevas 
maksājumā nosaka ar dalībvalsts lēmumu 
atbilstīgā teritoriālā vai valsts līmenī pēc 
tam, kad tiešajai tirdzniecībai atvēlētās 
valsts kvotas neizmantotā daĜa ir pārdalīta 
vai nav pārdalīta. 

 2. Dalībvalstis nosaka to, kā aprēėināt 
ražotāja iemaksas daĜu attiecīgajā papildu 
nodevā, kas jāmaksā par tā piena kopējo 
daudzumu, kurš pārdots, nodots vai 
izmantots pārdoto vai nodoto piena 
produktu ražošanai, piemērojot kritērijus, 
ko Komisija nosaka ar deleăētajiem 
aktiem saskaĦā ar 103.u panta 
b) apakšpunktu. 

 3. Lai sagatavotu galīgo pārskatu par 
papildu nodevu, netiek Ħemtas vērā ar 
tauku saturu saistītās korekcijas. 

 4. Komisija, pieĦemot īstenošanas aktus 
saskaĦā ar 103.v panta d) un 
f) apakšpunktu, nosaka, kā un kad 
dalībvalsts kompetentajai iestādei 
samaksā papildu nodevu. 

 103.t pants 

 Pārmaksātās vai nesamaksātās summas 

 1. Ja piegādes vai tiešās tirdzniecības 
gadījumā tiek konstatēts, ka ir jāmaksā 
papildu nodeva un ka no ražotājiem 
iekasētā iemaksa ir lielāka nekā nodevas 
maksājums, dalībvalsts var: 

 a) daĜēji vai pilnībā izmantot pārmaksāto 
summu, lai finansētu 103.k panta 
1. punkta a) apakšpunktā paredzētos 
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pasākumus un/vai 

 b) daĜēji vai pilnīgi to atkal sadalīt: 

 - ražotājiem no dalībvalsts noteiktām 
prioritārām kategorijām, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem un termiĦā, kas 
Komisijai jānosaka ar deleăētajiem 
aktiem saskaĦā ar 103.u panta 
g) apakšpunktu, 

 - ražotājiem, kurus ietekmējuši ārkārtas 
apstākĜi, kas radušies, piemērojot valsts 
noteikumus, kuri nav saistīti ar šajā 
nodaĜā noteikto piena un piena produktu 
kvotu sistēmu. 

 2. Ja ir noteikts, ka papildu nodeva nav 
jāmaksā, pircēju vai dalībvalsts iekasētais 
avanss jāatmaksā ne vēlāk kā līdz nākamā 
divpadsmit mēnešu perioda beigām. 

 3. Ja pircējs nepilda pienākumu un 
neiekasē ražotāju iemaksu papildu 
nodevas maksāšanai saskaĦā ar 
103.q pantu, dalībvalsts var iekasēt 
nesamaksāto summu tieši no ražotāja, 
neskarot sankcijas, ko tā var piemērot 
pircējam, kurš nav pildījis savu 
pienākumu. 

 4. Ja ražotājs vai pircējs neievēro 
maksājuma termiĦu, dalībvalstij par 
nokavēto maksājumu tiek maksāti 
procenti, kas Komisijai jānosaka ar 
īstenošanas aktu saskaĦā ar 103.v panta 
e) apakšpunktu. 

 103.u pants 

 Deleăētie akti 

 Lai nodrošinātu to, ka piena kvotu 
sistēma sasniedz savu mērėi, jo īpaši 
individuālo kvotu efektīvu izmantošanu 
un aprēėināšanu un nodevas iekasēšanu 
un izmantošanu, Komisija ar deleăētajiem 
aktiem pieĦem noteikumus par: 

 (a) kvotu pagaidu un galīgu 
pārveidošanu; 

 (b) neizmantoto kvotu piešėiršanu; 
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 (c) robežlielumu tauku satura korekcijas 
piemērošanai; 

 (d) ražotāja pienākumu piegādāt 
apstiprinātiem pircējiem; 

 (e) kritērijiem, atbilstoši kuriem 
dalībvalstis apstiprina pircējus; 

 (f) objektīviem kritērijiem pārmaksātās 
nodevas pārdalīšanai; 

 (g) grozījumiem “tiešās tirdzniecības” 
definīcijā, Ħemot vērā 103.a panta 
f) apakšpunktā norādīto “piegādes” 
definīciju. 

 103.v pants 

 Īstenošanas akti 

 Komisija ar īstenošanas aktiem pieĦem 
noteikumus, kas nepieciešami kvotu 
sistēmas piemērošanai, tostarp 
noteikumus par: 

 (a) pēc paziĦošanas dalībvalstīm — valsts 
kvotu galīgo pārveidošanu un sadali 
piegādēm un tiešajai tirdzniecībai; 

 (b) koeficienta noteikšanu attiecībā uz 
tauku saturu individuālajās kvotās un 
tauku satura korekciju; 

 (c) dalībvalstu veikto piena ekvivalenta 
noteikšanu; 

 (d) procedūru, grafiku un darbības 
attiecībā uz nodevas maksājumu, 
pārmaksātās nodevas pārdalīšanu un 
avansa maksājumu samazinājumu, kad ir 
jāievēro termiĦš; 

 (e) procentu piemērošanu par maksājuma 
kavējumiem un pareizu nodevas 
iekasēšanu; 

 (f) ražotāju informēšanu par jaunām 
definīcijām, individuālo kvotu paziĦošanu 
un nodevas paziĦošanu; 

 (g) to, kā paziĦojama informācija par 
kārtības piemērošanu saistībā ar 
pārmaksāto nodevu piena nozarē un to, 
kādas vienošanās šajā jomā panāktas; 
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 (h) veidlapas izstrādi piegāžu un tiešās 
tirdzniecības deklarāciju sagatavošanai; 

 (i) pircēju un ražotāju pienākumu 
sagatavot deklarācijas, kārtot uzskaiti un 
sniegt informāciju; 

 (j) piegāžu un tiešās tirdzniecības 
pārbaudēm. 

Or. en 

Pamatojums 

Piena ražotāji smagi izjuta sekas tam, kas bija iecerēts kā atvieglināts pārejas process šajā 

nozarē, proti, pakāpenisks neliels piena kvotas pieaugums ikvienai dalībvalstij, gatavojoties 

2015. gadā paredzētajai šīs kvotu sistēmas atcelšanai. Ir skaidrs, ka ieviestie grozījumi nav 

labvēlīgi ietekmējuši pienu ražojošās lauku saimniecības, jo dažas no tām darbību jau 

pārtraukušas, bet citas tā vietā, lai nopelnītu iztiku, nereti ir spiestas piemaksāt, lai pārdotu 

savus ražojumus. Ir pietiekami daudz empīrisku pierādījumu, lai pamatotu nepieciešamību 

pagarināt pašreizējo kvotu sistēmu un piena un piena produktu tirgus tiktu pienācīgi regulēts. 
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6.3.2013 B7-0080/399 

Grozījums Nr.  399 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu 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 
IVa pielikums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 IVa PIELIKUMS 

 Valstu kvotas — daudzums (tonnās) 
divpadsmit mēnešu laikposmā katrai 
dalībvalstij 

 Dalībvalsts  

 Apvienotā Karaliste 15 896 704,566 

 Austrija 2 992 728.488 

 BeĜăija  3 602 114,910 

 Bulgārija 1 049 517,616 

 Čehija   2 935 144,857 

 Dānija  4 847 909,473 

 Francija 26 371 231,277 

 Grieėija 879 614,757 

 Igaunija  692 926,049 

 Īrija   5 784 422,236 

 Itālija   11 288 542,866 

 Kipra   155 658,792 

 Latvija  781 132,698 

 Lietuva 1 827 638,981 

 Luksemburga 292 754,310 
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 Malta 52 205,729 

 Nīderlande 12 050 492,655 

 Polija  10 055 797,056 

 Portugāle 2 088 904,546 

 Rumānija 3 277 196,478 

 Slovēnija 618 173,380 

 Slovākija 1 115 756,221 

 Somija   2 619 044,220 

 Spānija 6 557 555,445 

 Ungārija 2 133 404,521 

 Vācija   30 318 928,750 

 Zviedrija 3 594 029,658 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/400 

Grozījums Nr.  400 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu 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 
VIa pielikums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 VIa PIELIKUMS 

 REGULAS 103.F PANTĀ MINĒTAIS 
REFERENCES TAUKU SATURS 

 Dalībvalsts g/kg 

 Apvienotā Karaliste 39.70 

 Austrija 40.30 

 BeĜăija  36.91 

 Bulgārija 39.10 

 Čehija   42.10 

 Dānija  43.68 

 Francija 39.48 

 Grieėija 36.10 

 Igaunija  43.10 

 Īrija       35.81 

 Itālija   36.88 

 Kipra  34.60 

 Latvija  40.70 

 Lietuva 39.90 

 Luksemburga 39.17 

 Nīderlande 42.36 
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 Polija  39.00 

 Portugāle 37.30 

 Rumānija 38.50 

 Slovēnija 41.30 

 Slovākija 37.10 

 Somija 43.40 

 Spānija 36.37 

 Ungārija  38.50 

 Vācija   40.11 

 Zviedrija       43.40 

Or. en 

Pamatojums 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 

legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 

to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 

industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries. 
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6.3.2013 B7-0080/401 

Grozījums Nr.  401 
Britta Reimers 
ALDE grupas vārdā 
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 
12. pants – 2.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šā panta nolūkā Eiropas Parlaments 
un Padome saskaĦā ar Līguma 43. panta 
2. punktu apstiprina visaptverošu kritēriju 
sarakstu, kas ir jāizpilda, lai uzskatītu, ka 
attiecīgajā tirgus situācijā ir nepieciešama 
valsts intervence. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka valsts intervences izmantošana kĜūst objektīvāka un 

paredzamāka lauksaimniekiem. Tomēr tas neparedz automātisku rīcību. 
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6.3.2013 B7-0080/402 

Grozījums Nr.  402 
Britta Reimers 
ALDE 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 
82.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (82a) Regula (EK) Nr. 1234/2007 paredz, 
ka cukura kvotas piemēro līdz 2015. gada 
30. septembrim. Lai nodrošinātu nozares 
netraucētu pāreju kvotu sistēmas beigās, 
ir lietderīgi pagarināt kvotu sistēmu par 
diviem gadiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Kvotu sistēmas pagarināšana vēl par diviem gadiem Ĝaus nozarei vieglāk pielāgoties 

pārmaiĦām. Lai veicinātu cukura nozares konkurētspēju, pagarinājumam nevajadzētu būt 

garākam par diviem gadiem. 
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6.3.2013 B7-0080/403 

Grozījums Nr.  403 
Britta Reimers 
ALDE 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 
83.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (83a) Lai nodrošinātu godīgu konkurenci 
un piegāžu dažādību ES cukura nozarē, 
Komisijai ir jānodrošina cukurniedru 
cukura un cukurbiešu cukura ražotāju 
tiesību un pienākumu taisnīgs sadalījums. 
Ja cukurniedru cukura imports no 
partneriem ar atvieglotiem noteikumiem 
atpaliek no plānotā līmeĦa, Komisijai 
būtu jāatĜauj papildu imports ar nulles 
nodokli, lai nodrošinātu pietiekamu 
izejvielu daudzumu ES cukura tirgū. 

Or. en 

Pamatojums 

2006. gada cukura reformas laikā Komisija prognozēja, ka līdz 2012. gadam niedru jēlcukura 

imports palielināsies līdz 3,5 miljoniem tonnu gadā. Tāpēc ievērojami palielinājušās niedru 

jēlcukura pārstrādes jaudas. Tomēr imports no preferenciālā režīma partneriem ir bijis 

mazāks par prognozēto, tāpēc pārstrādātājiem trūkst izejmateriālu.  Lai ES cukura nozarē 

nodrošinātu piegādes daudzveidību, kā arī panāktu tiesību un pienākumu taisnīgu sadalījumu 
starp cukurniedru un cukurbiešu cukura ražotājiem, Komisijai būtu jāprasa atĜaut papildu 

importu ar nulles nodokli, ja imports ir mazāks par prognozēto līmeni. 
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6.3.2013 B7-0080/404 

Grozījums Nr.  404 
Britta Reimers 
ALDE 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 
84.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (84a) Lai cukurbiešu ražotāji varētu 
pabeigt pielāgošanos 2006. gadā veiktajai 
ievērojamajai reformai cukura nozarē un 
turpināt pēc tam uzsāktos konkurētspējas 
uzlabošanas centienus, esošās kvotu 
sistēmas termiĦš ir jāpagarina līdz 2017.-
2018. tirdzniecības gada beigām. Šajā 
sakarā Komisijai būtu jāatĜauj piešėirt 
ražošanas kvotas dalībvalstīm, kuras 
2006. gadā atteicās no visām savām 
kvotām. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/405 

Grozījums Nr.  405 
Britta Reimers 
ALDE 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 
84.b apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (84b) Lai pilnībā atceltu kvotu sistēmu 
2018. gadā, Komisijai līdz 2016. gada 
1. jūlijam būtu jāiesniedz Parlamentam 
un Padomei ziĦojums par attiecīgu 
kārtību esošās kvotu sistēmas darbības 
pārtraukšanai un par nozares nākotni pēc 
kvotu atcelšanas 2018. gadā, un 
jāpievieno tam visi nepieciešamie 
priekšlikumi nozares sagatavošanai laika 
periodam pēc 2018. gada. Komisijai līdz 
2014. gada 31. decembrim būtu arī 
jāiesniedz ziĦojums par piegādes ėēdes 
darbību Savienības cukura nozarē. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/406 

Grozījums Nr.  406 
Britta Reimers 
ALDE 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 
94. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības 
sistēmu pie Savienības ārējām robežām.  
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita un eksporta kompensācijas, un 
principā tai būtu jāstabilizē Savienības 
tirgus.  Tirdzniecības sistēmai būtu 
jābalstās uz saistībām, kas pieĦemtas 
daudzpusējo tirdzniecības sarunu 
Urugvajas kārtā un divpusējos nolīgumos. 

(94) Vienotais tirgus ietver tirdzniecības 
sistēmu pie Savienības ārējām robežām. 
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita. Tirdzniecības sistēmai būtu 
jābalstās uz saistībām, kas pieĦemtas 
daudzpusējo tirdzniecības sarunu 
Urugvajas kārtā un divpusējos nolīgumos. 

Or. en 

 
 
 
 


