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6.3.2013 B7-0080/417 

Grozījums Nr.  417 

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 

117. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(117) Lai Ħemtu vērā dažādu nozaru 
specifiku, saskaĦā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleăē Komisijai pilnvaras pieĦemt 
konkrētus aktus par īpašām prasībām un 
nosacījumiem tirgus dalībniekiem un par 
produktiem, kuriem ir tiesības pretendēt 
uz eksporta kompensāciju, jo īpaši ietverot 
noteikumus par produktu definīciju un 
īpašībām, un par koeficientu noteikšanu 
eksporta kompensāciju aprēėināšanai. 

svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/418 

Grozījums Nr.  418 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Regulas priekšlikums 

7. pants 1. a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija ar īstenošanas aktiem regulāri 
saskaĦo 1. daĜā minētās salīdzināmās 
cenas. Pārskatīšanas intervāli dažādās 
produktu kategorijās var atšėirties, un ir 
jāĦem vērā katrai produktu kategorijai 
raksturīgās svārstības. 

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

Or. en 

Pamatojums 

Ar grozījumu paredz regulāras cenu izmaiĦas (tas nozīmē lielāku paredzamību 

lauksaimniekiem). Cenas maina Komisija (nevis EP un Padome), kas garantē, ka tās maina 

tehnisku (nevis politisku) iemeslu dēĜ. Tomēr EP un Padome var noteikt kritērijus, kas 

jāpiemēro TKO, saskaĦojot cenas. 
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6.3.2013 B7-0080/419 

Grozījums Nr.  419 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (ba) Šī panta nolūkos Eiropas Parlaments 
un Padome saskaĦā ar Līguma 43. panta 
2. punktu apstiprina kritēriju sarakstu, ko 
Komisija piemēro, saskaĦojot 
salīdzināmās cenas. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar grozījumu paredz regulāras cenu izmaiĦas (tas nozīmē lielāku paredzamību 

lauksaimniekiem). Cenas maina Komisija (nevis EP un Padome), kas garantē, ka tās maina 

tehnisku (nevis politisku) iemeslu dēĜ. Tomēr EP un Padome var noteikt kritērijus, kas 

jāpiemēro TKO, saskaĦojot cenas. 
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6.3.2013 B7-0080/420 

Grozījums Nr.  420 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – 1. daĜa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  Šī panta nolūkos Eiropas Parlaments un 
Padome saskaĦā ar Līguma 43. panta 
2. punktu apstiprina kritēriju sarakstu, ko 
Komisija piemēro, saskaĦojot 
salīdzināmās cenas. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar grozījumu paredz regulāras cenu izmaiĦas (tas nozīmē lielāku paredzamību 

lauksaimniekiem). Cenas maina Komisija (nevis EP un Padome), kas garantē, ka tās maina 

tehnisku (nevis politisku) iemeslu dēĜ. Tomēr EP un Padome var noteikt kritērijus, kas 

jāpiemēro TKO, saskaĦojot cenas. 
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6.3.2013 B7-0080/421 

Grozījums Nr.  421 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1. Kad tas vajadzīgs tirgus pārredzamības 
nodrošināšanai, Komisija ir pilnvarota 
saskaĦā ar 160. pantu pieĦemt deleăētos 
aktus, lai izklāstītu apstākĜus, kādos tā var 
nolemt piešėirt atbalstu par 16. pantā 
minēto produktu privātu uzglabāšanu, 
Ħemot vērā attiecīgo produktu vidējās 
reăistrētās Savienības tirgus cenas un 
salīdzināmās cenas vai vajadzību reaăēt uz 
īpaši sarežăītu tirgus situāciju vai 
ekonomisko attīstību konkrētajā nozarē 
vienā vai vairākās dalībvalstīs. 

1. Kad tas vajadzīgs tirgus pārredzamības 
nodrošināšanai, Komisija ir pilnvarota 
saskaĦā ar 160. pantu pieĦemt deleăētos 
aktus, lai izklāstītu apstākĜus, kādos tā var 
nolemt piešėirt atbalstu par 16. pantā 
minēto produktu privātu uzglabāšanu, 
Ħemot vērā attiecīgo produktu vidējās 
reăistrētās Savienības tirgus cenas un 
salīdzināmās cenas vai vajadzību reaăēt uz 
īpaši sarežăītu tirgus situāciju vai 
ekonomisko attīstību konkrētajā nozarē 
vienā vai vairākās dalībvalstīs. Lai 
pieĦemtu lēmumu piešėirt atbalstu par 
privātu uzglabāšanu, Komisija ir 
pilnvarota saskaĦā ar 160. pantu pieĦemt 
deleăētos aktus, lai noteiktu gada 
salīdzināmo cenu rādītāju. 

 
 

Or. en 

 
Pamatojums 

 
Mūsu priekšlikums nodrošina precīzus kritērijus attiecībā uz apstākĜiem, kādos var piešėirt 

atbalstu par privātu uzglabāšanu. 
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6.3.2013 B7-0080/422 

Grozījums Nr.  422 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 2. punkts – 1.a daĜa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt maksimālo summu atbalstam, ko 
piešėir par pasākumiem saistībā ar 
produktu izĦemšanu no tirgus, ražas 
priekšlaicīgu novākšanu vai ražas 
nenovākšanu, kas minēti 2. punktā, Ħemot 
vērā ražošanas izmaksas un šo summu 
regulāri atjauninot. 

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

Or. en 

 
Pamatojums 

 

Grozījumā nostiprināta produktu izĦemšanas no tirgus efektivitāte. 
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6.3.2013 B7-0080/423 

Grozījums Nr.  423 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (1a) maksimālo atbalstu, ko piešėir par 
izĦemšanu no tirgus, ražas priekšlaicīgu 
novākšanu vai ražas nenovākšanu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/424 

Grozījums Nr.  424 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Regulas priekšlikums 

100. pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  100.a pants 

 Ilgums 

 
IzĦemot 101. panta 1., 2.b, 2.d un 
2.e punktu un 101.a pantu, šo iedaĜu 
piemēro līdz 2019./2020. tirdzniecības 
gada beigām.. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/425 

Grozījums Nr.  425 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Regulas priekšlikums 

101.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 101.a pants 

 Pagaidu tirgus pārvaldības mehānisms 

 Līdz kvotu sistēmas darbības beigām 
pagaidu tirgus pārvaldības mehānismu 
izmantos, lai līdzsvarotu tirgu, 
automātiski uzsākot šādu pasākumu 
īstenošanu: 

 – ievedmuitas apturēšana, kā aprakstīts 
130.b pantā; un 

 – ārpuskvotas produkcijas laišana tirgū, 
kā aprakstīts 101.l panta 1. punkta e) 
apakšpunktā; ja iespējams, tādā 
daudzumā, kas salīdzināms ar daudzumu, 
kas piešėirts, apturot ievedmuitu, un 
piemērojot nulles nodevu. 

  Pagaidu tirgus pārvaldības mehānisms 
tiks iedarbināts automātiski tiklīdz 
Eiropas Komisijas dati par importēto 
jēlcukuru sasniedz 3,5 miljonus tonnu 
konkrētā tirdzniecības gadā. Šos 
novērtējumus katram tirdzniecības gadam 
sāks ne vēlāk kā 30. oktobrī. 

 Pirms 2014. gada 1. marta Eiropas 
Komisija ar deleăētajiem aktiem, kas 
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pieĦemti saskaĦā ar 101. panta 
1.b punktu, noteiks visus vajadzīgos 
pasākumus, kuri nepieciešami šā panta 
īstenošanai. 

Or. en 

 
 

Pamatojums 

    
Cukura produkcijas kvota ierobežo ES produkciju līdz 13,3 miljoniem tonnu baltā cukura, 

taču patēriĦš atbilst aptuveni 16,8 miljoniem tonnu. Ja preferenciāls imports nenotiek 

saskaĦā ar plānoto, ir jāatĜauj lielāka cukura piegāde no citiem avotiem, lai ES tirgū nebūtu 

cukura deficīta. Lai izvairītos no diskriminācijas starp visiem ėēdes dalībniekiem, tiem (ne 

tikai piegādātājiem) jābūt salīdzināmi vienādai piekĜuvei šim pagaidu tirgus pārvaldības 

mehānismam. 
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6.3.2013 B7-0080/426 

Grozījums Nr.  426 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Regulas priekšlikums 

101.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  101.b pants 

 Minimum beet price 

 
1. Minimālā kvotas cukurbiešu cena līdz 
2017./2018. tirdzniecības gada beigām ir 
EUR 26,29 par tonnu. 

 
2. Minimālo cenu, kas minēta 1. punktā, 
piemēro cukurbietēm, kuru standarta 
kvalitāte atbilst III pielikuma B punktā 
definētajai kvalitātei. 

 
3. Cukura ražošanas uzĦēmumi, kuri 
iepērk kvotas cukurbietes, kas ir 
piemērotas pārstrādei cukurā un 
paredzētas pārstrādei kvotas cukurā, 
maksā vismaz minimālo cenu, ko koriăē, 
šo cenu paaugstinot vai pazeminot, lai 
Ħemtu vērā atkāpes no standarta 
kvalitātes. 

 
Lai koriăētu cenu, ja cukurbiešu faktiskā 
kvalitāte atšėiras no standarta kvalitātes, 
pirmajā daĜā minētos cenu palielinājumus 
vai samazinājumus piemēro saskaĦā ar 
noteikumiem, ko Komisija paredzējusi ar 
deleăētajiem aktiem atbilstīgi 101.p panta 
5. punktam. 
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4. Attiecībā uz cukurbiešu daudzumiem, 
kas atbilst rūpnieciskā cukura vai 
pārpalikuma cukura daudzumiem, kam 
piemēro 101.o pantā paredzēto 
pārpalikuma nodevu, attiecīgais cukura 
ražošanas uzĦēmums koriăē pirkuma 
cenu tā, lai šī cena būtu vismaz vienāda ar 
kvotas cukurbiešu minimālo cenu. 

Or. en 

 

 


