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6.3.2013 B7-0080/427 

Grozījums Nr.  427 

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 

101.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 101.a pants 

 Ārpuskvotas produkcija 

 1. Tirdzniecības gadā saražoto cukura, 
izoglikozes vai inulīna sīrupa daudzumu, 
kas pārsniedz 101.h pantā minēto kvotu, 
var: 

 (a) izmantot noteiktu produktu ražošanai, 
kā norādīts 101.m pantā; 

 (b) pārnest uz nākamo tirdzniecības gadu 
kā kvotu produkciju saskaĦā ar 
101.n pantu; 

 (c) izmantot īpašajam piegādes režīmam 
tālākajiem reăioniem saskaĦā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes [Regulas ex 
(EK) Nr. 247/2006 III nodaĜu]; 

 (d) eksportēt, nepārsniedzot daudzumu, ko 
ar īstenošanas aktiem noteikusi Komisija, 
un ievērojot saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaĦā ar 
Līguma 218. pantu, vai 

 (e) automātiski laist iekšējā tirgū kā 
kvotas cukuru, lai piegādi pielāgotu 
pieprasījuma izmaiĦām, saistībā ar 
101. panta 1.b punktā aprakstīto pagaidu 
tirgus pārvaldības mehānismu. 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/428 

Grozījums Nr.  428 

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 

101.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 101.b pants 

  Ražošanas kompensācija 

 
1. Ražošanas kompensāciju par 
I pielikuma III daĜas b)–e) punktā 
minētajiem cukura nozares produktiem 
var piešėirt līdz 2017./2018. tirdzniecības 
gada beigām, ja pārpalikuma cukurs vai 
importētais cukurs, pārpalikuma 
izoglikoze vai pārpalikuma inulīna sīrups 
nav pieejami par cenu, kas atbilst 
101.m panta 2. punkta b) un 
c) apakšpunktā minēto produktu 
ražošanas cenai pasaules tirgū. 

 
2. Komisija pieĦem īstenošanas aktus, ar 
kuriem nosaka 1. punktā minētās 
ražošanas kompensācijas. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. 

 
3. Nolūkā Ħemt vērā ārpuskvotas cukura 
tirgus specifiku Savienībā Komisija ir 
pilnvarota saskaĦā ar 160. pantu pieĦemt 
deleăētos aktus, ar kuriem paredz 
nosacījumus šajā iedaĜā minēto ražošanas 
kompensāciju piešėiršanai. 
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Or. en 



 

AM\929542LV.doc  PE503.601v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.3.2013 B7-0080/429 

Grozījums Nr.  429 

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 

101. pants – 1.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 101.c pants 

  Kvotas cukura nozarē 

 
1. Kvotu sistēmu piemēro cukuram, 
izoglikozei un inulīna sīrupam līdz 
2017./2018. tirdzniecības gada beigām. 

 
2. Attiecībā uz šā panta 1. punktā minēto 
kvotu sistēmu, ja ražotājs pārsniedz 
attiecīgo kvotu un neizmanto papildu 
daudzumus, kā paredzēts 101.l pantā, par 
šo daudzumu jāmaksā pārpalikuma 
nodeva, ievērojot 101.l–101.o pantā 
paredzētos nosacījumus. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/430 

Grozījums Nr.  430 

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 

106. pants – 1. punkts – ievaddaĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst 
ražotāju organizācijas, kas: 

Dalībvalstis pēc pieprasījuma var atzīt 
ražotāju organizācijas, kas: 

Or. en 



 

AM\929542LV.doc  PE503.601v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.3.2013 B7-0080/431 

Grozījums Nr.  431 

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 

106. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) neieĦem dominējošu stāvokli 
attiecīgajā tirgū, ja vien tas nav vajadzīgs, 
lai sasniegtu Līguma 39. pantā noteiktos 
mērėus. 

(d) neizslēdz konkurenci. 

Or. en 

 

 

Pamatojums 
Līguma 102. pants aizliedz Ĝaunprātīgu dominējošā stāvokĜa izmantošanu. Tas neparedz 
sankcijas attiecībā uz pašu dominējošo stāvokli. TādēĜ dominējošā stāvokĜa sasniegšana 
ražotāju organizācijām būtu uzskatāma par diskrimināciju. Tāpēc tiek ierosināts paredzēt 
noteikumu, ka ražotāju organizācijas nedrīkst „izslēgt konkurenci”. 
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6.3.2013 B7-0080/432 

Grozījums Nr.  432 

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. 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 B7-0080/433 

Grozījums Nr.  433 

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. 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 

 

 

Pamatojums 
 

Tam, vai starpnozaru organizācijas atzīt vai ne, būtu jāpaliek dalībvalstu ziĦā. Pat ja ir 
izpildīti noteikti kritēriji, dalībvalstīm šīs organizācijas nebūtu obligāti jāatzīst. 
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6.3.2013 B7-0080/434 

Grozījums Nr.  434 

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. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (aa) aptver vienu vai vairākus Savienības 
reăionus, tādējādi pārstāvot ievērojamu 
saimnieciskās darbības daĜu attiecīgajā 
nozarē; 

 
(Lai regulu par vienotu TKO saskaĦotu ar 
tiesību aktiem piena jomā, jāparedz 
noteikums, ka starpnozaru organizācijas 
var aptvert arī vairāk nekā vienu 
Savienības reăionu.) 

Or. en 

 

Pamatojums 
 

Lai regulu par vienotu TKO saskaĦotu ar tiesību aktiem piena jomā, jāparedz noteikums, ka 
starpnozaru organizācijas var aptvert arī vairāk nekā vienu Savienības reăionu. 
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6.3.2013 B7-0080/435 

Grozījums Nr.  435 

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. pants – 2. punkts – ievaddaĜa 

 

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: 

2. Attiecībā uz starpnozaru organizācijām 

olīveĜĜas un galda olīvu nozarē konkrētais 

mērėis, kas minēts 1. punkta 

c) apakšpunktā, var ietvert arī vismaz vienu 

no šādiem uzdevumiem: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/436 

Grozījums Nr.  436 

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. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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 

Pamatojums 
 

Nebūtu jāparedz īpaša attieksme pret konkrētām nozarēm. 

 

 

 


