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6.3.2013 B7-0080/437 

Grozījums Nr.  437 

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 

110. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

110. pants svītrots 

Noteikumu piemērošanas paplašināšana  

1. Gadījumos, kad uzskata, kad atzīta 
ražotāju organizācija, atzīta ražotāju 
organizāciju apvienība vai atzīta 
starpnozaru organizācija, kas darbojas 
noteiktā dalībvalsts ekonomiskajā zonā 
vai ekonomiskajās zonās, reprezentatīvi 
pārstāv konkrēta produkta ražošanu, 
tirdzniecību vai pārstrādi, attiecīgā 
dalībvalsts pēc minētās organizācijas 
lūguma dažus nolīgumus, lēmumus vai 
saskaĦotas darbības, par ko ir vienojušies 
šajā organizācijā, var uz ierobežotu laiku 
padarīt saistošus citiem pie organizācijas 
vai apvienības nepiederošiem tirgus 
dalībniekiem, kas darbojas attiecīgajā 
ekonomiskajā zonā vai zonās un var būt 
personas vai grupas. 

 

2. “Ekonomiskā zona” ir ăeogrāfiska 
zona, ko veido piegulošie vai kaimiĦos 
esošie ražošanas reăioni, kuros ir vienādi 
ražošanas un tirdzniecības apstākĜi. 

 

3. Organizāciju vai apvienību uzskata par 
reprezentatīvu pārstāvi, ja tā dalībvalsts 
attiecīgajā ekonomiskajā zonā vai zonās: 
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(a) nodrošina šādu attiecīgā produkta vai 
produktu ražošanas, tirdzniecības vai 
pārstrādes apjoma daĜu: 

 

(i) ražotāju organizācija, kas darbojas 
augĜu un dārzeĦu nozarē, — vismaz 60 %, 
vai 

 

(ii) citos gadījumos — vismaz divas 
trešdaĜas, un  

 

(b) ja tā ir ražotāju organizācija, tā 
pārstāv vairāk nekā 50 % attiecīgo 
ražotāju. 

 

Ja pieprasījums attiecināt noteikumu 
piemērošanu uz citiem tirgus 
dalībniekiem aptver vairākas ekonomiskās 
zonas, organizācija vai apvienība pierāda, 
ka tai ir pirmajā daĜā noteiktais 
minimālais pārstāvības īpatsvars katrā 
attiecīgajā nozarē, ko tā apvieno katrā 
attiecīgajā ekonomiskajā zonā. 

 

4. Noteikumi, kuru attiecināšanu uz 
citiem tirgus dalībniekiem var pieprasīt 
saskaĦā ar 1. punktu, attiecas uz vienu no 
šādiem mērėiem: 

 

(a) ražošanas un tirgus pārskati;  

(b) ražošanas noteikumi, kas ir stingrāki 
par Savienības vai valsts noteikumiem; 

 

(c) Savienības tiesību aktiem atbilstīgu 
standartlīgumu izstrāde; 

 

(d) tirdzniecības noteikumi;  

(e) vides aizsardzības noteikumi;  

(f) pasākumi produktu potenciāla 
veicināšanai un izmantošanai; 

 

(g) bioloăiskās lauksaimniecības, kā arī 
cilmes vietas nosaukumu, kvalitātes zīmju 
un ăeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzības pasākumi; 

 

(h) pētījumiem, lai palielinātu produktu 
vērtību, īpaši ar jauniem lietojumiem, kas 
nerada draudus sabiedrības veselībai; 

 

(i) pētījumi par produktu kvalitātes 
uzlabošanu; 
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(j) pētījumi, jo īpaši par audzēšanas 
metodēm, kas Ĝauj samazināt augu 
aizsardzības līdzekĜu vai veterināro 
produktu izmantošanu un garantē 
augsnes un vides aizsardzību; 

 

(k) obligāto īpašību un iepakojuma un 
noformējuma obligāto standartu 
noteikšana; 

 

(l) sertificēta sēklas materiāla 
izmantošana un produktu kvalitātes 
uzraudzība. 

 

Minētie noteikumi nedrīkst radīt 
kaitējumu citiem attiecīgās dalībvalsts vai 
Savienības tirgus dalībniekiem, tiem 
nedrīkst būt 145. panta 4. punktā 
norādītās sekas un tie nevienā citā veidā 
nedrīkst būt pretrunā spēkā esošiem 
Savienības vai valsts noteikumiem. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Noteikumu attiecināšana uz ražotājiem, kas nav biedri, nav pieĦemama. Tas ir pretrunā ar 

brīvas ekonomikas principiem. 
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6.3.2013 B7-0080/438 

Grozījums Nr.  438 

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. 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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Pamatojums 

Tā kā mēs iebilstam pret noteikumu attiecināšanu uz ražotājiem, kas nav biedri, esam arī pret 

to, ka ražotāji, kuri nav biedri, ir spiesti segt izmaksas pasākumiem, ko veic organizācijas, 

kurās tie nav biedri. 
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6.3.2013 B7-0080/439 

Grozījums Nr.  439 

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. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

112. pants 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. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/440 

Grozījums Nr.  440 

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. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

113. pants svītrots 

Tirdzniecības noteikumi vīna kopējā 
tirgus darbības uzlabošanai un 
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 gada 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. 
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Or. en 

Pamatojums 

Iebilstam pret īpašu attieksmi pret konkrētām vienotās TKO nozarēm. 
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6.3.2013 B7-0080/441 

Grozījums Nr.  441 

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 

118. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) to lauksaimniecības produktu sarakstu, 
par kuriem jāuzrāda importa vai eksporta 

licence; 

(a) izĦēmuma gadījumos un tad, kad tas 
nepieciešams efektīvai konkrēto tirgu 
pārvaldībai — vai attiecībā uz atsevišėiem 

lauksaimniecības produktiem ir 
nepieciešams uzrādīt importa vai eksporta 

licenci; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/442 

Grozījums Nr.  442 

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 

130. pants – 2.a daĜa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja baltā cukura cena pasaules tirgū 
pārsniedz baltā cukura salīdzināmo cenu 
Savienībā, Komisija ir pilnvarota apturēt 
visu vai daĜu parastās ievedmuitas visu 
veidu cukuram uz tik ilgu laiku, cik tā 
uzskata par pareizu, lai tādējādi garantētu 
to, ka Savienības tirgus tiek atbilstoši 
nodrošināts ar cukuru. 

Or. en 

Pamatojums 

Kad pasaules tirgus cenas ir augstas, pašreizējā tirgus organizācija un pasākumi, kas regulē 

importu, neatbilst tam, lai Eiropas tirgū nodrošinātu pietiekamu pārtikas produktu un 

dzērienu piedāvājumu. 
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6.3.2013 B7-0080/443 

Grozījums Nr.  443 

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 

130.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 130.b pants 

 Ievedmuitas apturēšana cukura nozarē 

 SaskaĦā ar attiecīgo mehānismu un līdz 
2017.–2018. cukura tirdzniecības gada 
beigām Komisija ar īstenošanas aktiem 
var pilnībā vai daĜēji apturēt ievedmuitas 
uzlikšanu konkrētiem turpmāk minēto 
produktu apjomiem, lai nodrošinātu 
piegādi, kas vajadzīga Savienības cukura 
tirgum: 

 (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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/444 

Grozījums Nr.  444 

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 

3. daĜa – 6. nodaĜa – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eksporta kompensācijas Eksporta noteikumi 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/445 

Grozījums Nr.  445 

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 

134. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

134. pants svītrots 

Eksporta kompensāciju sadale  

Produktu daudzumus, ko var eksportēt, 
saĦemot eksporta kompensāciju, sadala, 
izmantojot tādu metodi, kura: 

 

(a) ir vispiemērotākā produkta īpašībām 
un situācijai attiecīgajā tirgū un Ĝauj pēc 
iespējas efektīvāk izmantot pieejamos 
resursus, Ħemot vērā Savienības eksporta 
efektivitāti un struktūru un tā ietekmi uz 
tirgus līdzsvaru, neradot diskrimināciju 
attiecīgo tirgus dalībnieku starpā un jo 
īpaši lielu un mazu tirgus dalībnieku 
diskrimināciju; 

 

(b) rada vismazāko administratīvo 
apgrūtinājumu tirgus dalībniekiem, 
Ħemot vērā administratīvās prasības. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/446 

Grozījums Nr.  446 

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 

135. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

135. pants svītrots 

Eksporta kompensācijas noteikšana  

1. Eksporta kompensācijas visā Savienībā 
piemēro vieniem un tiem pašiem 
produktiem. Tās var atšėirties atkarībā no 
galamērėa, īpaši tad, ja to nosaka 
situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu 
īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaĦā ar 
Līguma 218. pantu. 

 

2. Kompensāciju noteikšanas pasākumus 
Padome veic saskaĦā ar Līguma 43. panta 
3. punktu. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/447 

Grozījums Nr.  447 

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 

137. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

137. pants svītrots 

Eksporta kompensācijas par dzīvniekiem 
liellopu un teĜa gaĜas nozarē 

 

1. Attiecībā uz liellopu un teĜa gaĜas 
nozares produktiem eksporta 
kompensāciju piešėiršana un maksājumi 
par dzīvnieku eksportu ir atkarīgi no tā, 
vai ir ievērotas Savienības tiesību aktos 
paredzētās prasības par dzīvnieku 
labturību un jo īpaši par dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas laikā. 

 

2. ĥemot vērā vajadzību rosināt 
eksportētājus ievērot dzīvnieku labturības 
nosacījumus un dot kompetentajām 
iestādēm iespēju pārbaudīt eksporta 
kompensāciju pareizu izmaksāšanu, ja tā 
ir atkarīga no dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanas, Komisija ir 
pilnvarota saskaĦā ar 160. pantu pieĦemt 
deleăētos aktus par dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanu ārpus Savienības 
muitas teritorijas, tostarp par neatkarīgu 
trešo personu iesaistīšanu. 

 

3. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieĦemt šā panta piemērošanai vajadzīgos 
pasākumus. Šos īstenošanas aktus pieĦem 
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saskaĦā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru. 

Or. en 

 

 

 


