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6.3.2013 B7-0080/448 

Grozījums Nr.  448 

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 

140. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

140. pants svītrots 

Īstenošanas pilnvaras saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru 

 

Komisija ar īstenošanas aktiem pieĦem šīs 
iedaĜas piemērošanai vajadzīgos 
pasākumus, jo īpaši attiecībā uz: 

 

(a) to eksportējamo daudzumu pārdali, 
kas nav piešėirti vai izmantoti; 

 

(b) šīs regulas 133. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem produktiem. 

 

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

 

6.3.2013 B7-0080/449 

Grozījums Nr.  449 

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 

141. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

141. pants svītrots 

Citas īstenošanas pilnvaras  

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt koeficientus eksporta 
kompensāciju koriăēšanai saskaĦā ar 
noteikumiem, kas pieĦemti atbilstīgi 
139. panta 6. punktam. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/450 

Grozījums Nr.  450 

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 

144. pants – 1. punkts – 1.a daĜa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Regulu (EK) Nr. 1/2003 piemēro 
izĦēmumiem attiecībā uz Līguma 101.–
106. pantu piemērošanu, kā paredzēts šajā 
regulā. Iespējamie izĦēmumi attiecībā uz 
lauksaimniecības uzĦēmumu nolīgumiem 
jāskata saskaĦā ar noteikumiem, kas 
minēti Līguma 101. panta 3. punktā. 

Or. en 

Pamatojums 

(Pašreiz konkurences politikā valda standarts, ka uzĦēmumi veic „pašnovērtējumu” attiecībā 
uz noslēgto nolīgumu likumību. Šā „pašnovērtējuma” procedūra ir precīzi noteikta Regulā 
Nr. 1/2003. Pašnovērtējuma procedūras priekšrocība ir tā, ka tādējādi tiek mazināts 
Komisijas darba slogs. Mēs ierosinām īstenot šo pieeju arī attiecībā uz starpnozaru 
organizāciju nolīgumiem (Sk. grozījumu attiecībā uz 145. pantu.). 
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6.3.2013 B7-0080/451 

Grozījums Nr.  451 

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 

144. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un 
attiecīgo uzĦēmumu vai uzĦēmumu 
apvienību un citu fizisku personu vai 
juridisku personu uzklausīšanas, ko 
Komisija uzskata par lietderīgu, Komisijai 
vienīgajai ir tiesības, kuras pārskata 
Savienības Tiesa, ar īstenošanas aktiem 
pieĦemot lēmumu, kas jāpublicē, noteikt, 
kuri nolīgumi, lēmumi un darbības atbilst 
1. punkta nosacījumiem. 

svītrots 

Komisija veic šādu noteikšanu pēc savas 
iniciatīvas vai pēc dalībvalsts kompetentās 
iestādes, ieinteresēta uzĦēmuma vai 
uzĦēmumu apvienības pieprasījuma. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/452 

Grozījums Nr.  452 

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 

144. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Šā panta 2. punkta pirmajā daĜā 
minētā lēmuma publikācijā norāda 
iesaistīto pušu vārdus un lēmuma galveno 
saturu. Tajā Ħem vērā uzĦēmumu 
likumīgās intereses komercnoslēpumu 
aizsargāšanā. 

svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/453 

Grozījums Nr.  453 

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 

145. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro 

tādu starpnozaru organizāciju nolīgumiem, 

lēmumiem un saskaĦotajām darbībām, 

kuras atzītas saskaĦā ar šīs regulas 

108. pantu un kuru mērėis ir veikt 

pasākumus, kas minēti šīs regulas 

108. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un — 

olīveĜĜas un galda olīvu nozares un tabakas 
nozares gadījumā — šīs regulas 108. panta 

2. punktā. 

1. Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro 

tādu starpnozaru organizāciju nolīgumiem, 

lēmumiem un saskaĦotajām darbībām, 

kuras atzītas saskaĦā ar šīs regulas 

108. pantu un kuru mērėis ir veikt 

pasākumus, kas minēti šīs regulas 

108. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un — 

olīveĜĜas un galda olīvu nozares 

gadījumā — šīs regulas 108. panta 

2. punktā. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/454 

Grozījums Nr.  454 

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 

145. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Noteikumi, kas izklāstīti 144. panta 
2. punktā, attiecas uz nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaĦotām darbībām, ko 
veic starpnozaru organizācijas, kas ir 
atzītas saskaĦā ar šīs regulas 108. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

(Pašreiz konkurences politikā valda standarts, ka uzĦēmumi veic „pašnovērtējumu” attiecībā 
uz noslēgto nolīgumu likumību. Šā „pašnovērtējuma” procedūra ir precīzi noteikta Regulā 
Nr. 1/2003. Pašnovērtējuma procedūras priekšrocība ir tā, ka tādējādi tiek mazināts 
Komisijas darba slogs.) 
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6.3.2013 B7-0080/455 

Grozījums Nr.  455 

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 

158. pants – 1. daĜa – a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) pēc 2013. gada reizi trīs gados par 52.–
54. pantā paredzēto pasākumu īstenošanu 

biškopības nozarē; 

(a) reizi trīs gados pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā: 

 (i) par 52.–54. pantā paredzēto pasākumu 

īstenošanu lauksaimniecības nozarē; 

 
(ii) par konkurences noteikumu 
piemērošanu lauksaimniecības un 
lauksaimniecības produktu ražošanas 
nozarē visās dalībvalstīs, jo īpaši par 144. 
un 145. pantā noteikto izĦēmumu 
piemērošanu un iespējamām atšėirībām 
gan valsts, gan ES konkurences 
noteikumu interpretācijā un piemērošanā, 
un pievieno attiecīgus priekšlikumus; 

 
(iii) par veiktajiem pasākumiem cilmes 
vietas nosaukumu un ăeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzībai pret 
nepareizu lietošanu trešās valstīs; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/456 

Grozījums Nr.  456 

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 

158. pants – 1. daĜa – b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) līdz 2014. gada 30. jūnijam un arī līdz 

2018. gada 31. decembrim par tirgus 

situācijas attīstību piena un piena produktu 

nozarē un konkrēti par 104.–107. panta un 
145. panta darbību šajā nozarē, jo īpaši 
aplūkojot potenciālos stimulus, lai rosinātu 

lauksaimniekus slēgt kopīgas ražošanas 

nolīgumus, un pievieno attiecīgus 

priekšlikumus. 

(b) līdz 2014. gada 30. jūnijam un arī līdz 

2018. gada 31. decembrim par tirgus 

situācijas attīstību piena un piena produktu 

nozarē un konkrēti par 104.a, 105.a, 105.b 
un 157.a panta darbību šajā nozarē, jo 
īpaši izvērtējot to ietekmi uz piena 
ražotājiem un piena ražošanu mazāk 
attīstītos reăionos saistībā ar vispārējo 
mērėi saglabāt šajos reăionos ražošanu 
un ietverot potenciālos stimulus, lai 

rosinātu lauksaimniekus slēgt kopīgas 

ražošanas nolīgumus, un pievieno 

attiecīgus priekšlikumus. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/457 

Grozījums Nr.  457 

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 

158. pants – 1. daĜa – ba punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) līdz 2014. gada 31. decembrim: 

 (i) par iespēju ieviest īpašus tirdzniecības 
noteikumus attiecībā uz cūkgaĜu, aitas 
gaĜu un kazas gaĜu, iekĜaujot attiecīgos 
noteikumus, kurus Komisija ierosina 
pieĦemt ar deleăētajiem aktiem; 

 
(ii) par vienkāršoto tirdzniecības 
standartu ieviešanu, kas pielāgoti vietējām 
dzīvnieku un augu šėirnēm, ko izmanto 
un audzē nelielie ražotāji, pievienojot 
jebkurus piemērotus priekšlikumus šo 
ražotāju grūtību novēršanai attiecībā uz 
atbilstību Savienības tirdzniecības 
standartiem; 

 
(iii) par konkurētspēju un ilgtspēju 
lauksaimniecības un pārtikas nozarē, un 
otru ziĦojumu iesniedz līdz 2019. gada 
31. decembrim; 

 
(iv) par tirgus situācijas izmaiĦām un 
piegādes ėēdes darbību cukura nozarē, un 
līdz 2016. gada 1. jūlijam iesniedz 
ziĦojumu par to, kā mainījusies tirgus 
situācija cukura nozarē, īpašu uzmanību 
pievēršot atbilstošiem pasākumiem, lai 
turpmāk vairs nepiemērotu pašreizējo 
kvotu sistēmu, un par nozares nākotni pēc 
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2018. gada, īpašu uzmanību pievēršot 
tam, ka ir jāsaglabā taisnīga 
līgumsistēma, kā arī cukura cenu 
paziĦošanas sistēma, ziĦojumam 
pievienojot attiecīgus priekšlikumus; 

 
(v) par vienkāršoto shēmu pēc izvēles 
rezervētiem apzīmējumiem liellopu un teĜa 
gaĜas nozarē, īpašu uzmanību pievēršot 
esošai brīvprātīgās marėēšanas sistēmai, 
kā arī attiecīgiem ar pavairošanu, 
ražošanu un barošanu saistītiem 
apzīmējumiem, kas var nodrošināt 
pievienoto vērtību liellopa un teĜa gaĜas 
nozarē, ziĦojumam pievienojot attiecīgus 
priekšlikumus; 

 
(vi) četrus gadu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā par lauksaimniecības tirgu 
pārvaldības instrumentu darbību un 
efektivitāti, un piemērotību jaunajai 
starptautiskajai situācijai, jo īpaši 
aplūkojot to atbilstību Līguma 39. pantā 
izklāstītajiem mērėiem, un pievieno 
attiecīgus priekšlikumus; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/458 

Grozījums Nr.  458 

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 

163. pants – 1. punkts – 2. daĜa – a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) attiecībā uz cukura nozari — II daĜas 

I sadaĜu, 248., 260.–262. pantu un 

III pielikuma II daĜu līdz 

2014./2015. cukura tirdzniecības gada 
beigām 2015. gada 30. septembrī; 

(a) attiecībā uz cukura nozari — II daĜas 

I sadaĜu, 248., 260.–262. pantu un 

III pielikuma II daĜu līdz 2017./18. cukura 
tirdzniecības gada beigām 2018. gada 
30. septembrī; 

Or. en 

Pamatojums 

(Kvotu sistēmas pagarināšana par trijiem gadiem nodrošinās nozarei „vieglu piezemēšanos”. 
Ir jāveicina konkurence cukura nozarē, tādēĜ šo [triju] gadu pagarinājumu nevajadzētu 
pārsniegt.) 
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6.3.2013 B7-0080/459 

Grozījums Nr.  459 

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 

165. pants – 1. punkts – 3. daĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Taču 7., 16. un 101. pantu un 
III pielikumu attiecībā uz cukura nozari 
piemēro tikai pēc 2015. gada 1. oktobra, 
kad beidzies 2014./2015. cukura 
tirdzniecības gads. 

Taču 7. un 16. pantu piemēro tikai pēc 

2018. gada 1. oktobra, kad beidzies 
2017./2018. cukura tirdzniecības gads. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/460 

Grozījums Nr.  460 

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 

165. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz piena un piena produktu 

nozari 104. un 105. pantu piemēro līdz 

2020. gada 30. jūnijam. 

Attiecībā uz piena un piena produktu 

nozari 104.a, 105., 105.b un 157.a pantu 
piemēro līdz 2020. gada 30. jūnijam. 

Or. en 
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