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6.3.2013 B7-0080/407 

Grozījums Nr.  407 

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 

107. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(107) Iespējai piešėirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules 
tirgū un nepārsniedz limitus, kas atbilst 
PTO pieĦemtajām saistībām, būtu 
jāpalīdz nodrošināt Savienības dalība 
dažu šajā regulā minēto produktu 
starptautiskajā tirdzniecībā. Veicot 
subsidētu eksportu, būtu jāievēro vērtības 
un daudzuma limiti. 

svītrots 

Or. en 
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6.3.2013  

B7-0080/408 

Grozījums Nr.  408 

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 

108. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(108) Nosakot eksporta kompensācijas, 
būtu jānodrošina attiecīgo vērtības limitu 
ievērošana, uzraugot maksājumus 
saskaĦā ar noteikumiem, kas attiecas uz 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju 
fondu. Uzraudzību var atvieglot, uzliekot 
par pienākumu iepriekš obligāti noteikt 
eksporta kompensācijas, vienlaikus 
pieĜaujot iespēju attiecībā uz diferencētām 
kompensācijām mainīt noteikto galamērėi 
ăeogrāfiskajā apgabalā, kuram piemēro 
vienotu eksporta kompensācijas likmi. Ja 
galamērėis tiek mainīts, būtu jāmaksā 
eksporta kompensācija, kas piemērojama 
faktiskajam galamērėim, nepārsniedzot 
iepriekš noteiktajam galamērėim 
piemērojamo maksimālo summu. 

svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/409 

Grozījums Nr.  409 

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 

109. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(109) Lai nodrošinātu daudzuma limitu 
ievērošanu, būtu jāievieš uzticama un 
efektīva uzraudzības sistēma. Šajā nolūkā 
eksporta kompensācijas būtu jāpiešėir ar 
nosacījumu, ka tiek uzrādīta eksporta 
licence. Eksporta kompensācijas būtu 
jāpiešėir līdz pieejamajam limitam 
atkarībā no katra attiecīgā produkta 
konkrētās situācijas. IzĦēmumi no šā 
noteikuma būtu jāpieĜauj vienīgi 
pārstrādātiem produktiem, kas nav minēti 
Līguma I pielikumā un uz ko neattiecas 
daudzuma limiti. Būtu jāparedz atkāpe no 
pārvaldības noteikumu stingras 
ievērošanas, ja eksports, par kuru 
pienākas kompensācija, visticamāk, 
nepārsniegs noteikto daudzumu. 

svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/410 

Grozījums Nr.  410 

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 

108. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(110) Dzīvu liellopu eksporta gadījumā 
būtu jāparedz, ka eksporta kompensācijas 
piešėir un izmaksā vienīgi tad, ja ir 
ievēroti Savienības tiesību aktos 
paredzētie noteikumi par dzīvnieku 
labturību, jo īpaši noteikumi par 
dzīvnieku aizsardzību transportēšanas 
laikā. 

svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/411 

Grozījums Nr.  411 

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 

111. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(111) Lai nodrošinātu šajā regulā minēto 
lauksaimniecības produktu eksportētāju 
vienādu piekĜuvi eksporta 
kompensācijām, Komisijai būtu jādeleăē 
pilnvaras pieĦemt konkrētus aktus 
saskaĦā ar Līguma 290. pantu par dažu 
noteikumu, kuri attiecas uz 
lauksaimniecības produktiem, 
piemērošanu produktiem, kurus eksportē 
pārstrādātu preču veidā. 

svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/412 

Grozījums Nr.  412 

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 

112. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(112) Lai rosinātu eksportētājus ievērot 
dzīvnieku labturības nosacījumus un dotu 
kompetentajām iestādēm iespēju 
pārbaudīt eksporta kompensāciju pareizu 
izmaksāšanu, ja tā ir atkarīga no 
dzīvnieku labturības prasību ievērošanas, 
Komisijai būtu jādeleăē pilnvaras pieĦemt 
konkrētus aktus saskaĦā ar Līguma 

290. pantu attiecībā uz dzīvnieku 
labturības prasībām ārpus Savienības 

muitas teritorijas, tostarp attiecībā uz 
neatkarīgu trešo personu iesaistīšanu. 

(112) Lai rosinātu eksportētājus ievērot 
dzīvnieku labturības nosacījumus, saskaĦā 

ar Līguma 290. pantu būtu jādeleăē 
Komisijai pilnvaras pieĦemt konkrētus 
aktus par dzīvnieku labturības prasībām 

ārpus Savienības muitas teritorijas, tostarp 
par neatkarīgu trešo personu iesaistīšanu. 

Or. en 



 

AM\929540LV.doc  PE503.601v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.3.2013 B7-0080/413 

Grozījums Nr.  413 

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 

113. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(113) Lai nodrošinātu to, ka tirgus 
dalībnieki, piedaloties konkursa 
procedūrās, ievēro savas saistības, 
Komisijai būtu jādeleăē pilnvaras pieĦemt 
konkrētus aktus saskaĦā ar Līguma 
290. pantu, lai noteiktu pamatprasību 
licences nodrošinājuma atbrīvošanai 
konkursa kārtībā piešėirtu eksporta 
kompensāciju gadījumā. 

svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/414 

Grozījums Nr.  414 

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 

114. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(114) Lai mazinātu administratīvo slogu 
tirgus dalībniekiem un iestādēm, 
Komisijai būtu jādeleăē pilnvaras pieĦemt 
konkrētus aktus saskaĦā ar Līguma 
290. pantu, lai noteiktu robežvērtības, 
kuru nesasniegšanas gadījumā nav 
jāparedz pienākums izdot vai uzrādīt 
eksporta licenci, norādītu galamērėus vai 
darbības, attiecībā uz kurām var pamatoti 
piešėirt atbrīvojumu no pienākuma 
uzrādīt eksporta licenci, un atĜautu 
pamatotās situācijās eksporta licences 
piešėirt ex-post. 

svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/415 

Grozījums Nr.  415 

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 

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, Komisijai būtu 
jādeleăē pilnvaras pieĦemt konkrētus 
aktus saskaĦā ar Līguma 290. pantu, 
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 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/416 

Grozījums Nr.  416 

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 

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, Komisijai būtu jādeleăē 
pilnvaras pieĦemt konkrētus aktus 
saskaĦā ar Līguma 290. pantu, 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 
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 

svītrots 
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diferencētu kompensāciju gadījumos. 

Or. en 

 

 


