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6.3.2013 B7-0080/461 

Grozījums Nr.  461 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling un citi 

 

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 

84.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (84a) Lai cukurbiešu ražotāji varētu 
pabeigt pielāgošanos 2006. gadā veiktajai 
ievērojamajai reformai cukura nozarē un 
turpināt pēc tam uzsāktos konkurētspējas 
uzlabošanas centienus, esošās kvotu 
sistēmas termiĦš ir jāpagarina līdz 2017.-
2018. tirdzniecības gada beigām. Šajā 
sakarā Komisijai būtu jāatĜauj piešėirt 
ražošanas kvotas dalībvalstīm, kuras 
2006. gadā atteicās no visām savām 
kvotām. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/462 

Grozījums Nr.  462 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling un citi 

 

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 

84.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (84b) Lai galīgi atceltu kvotu sistēmu 
2018. gadā, Komisijai līdz 2018. gada 
1. jūlijam būtu jāiesniedz Parlamentam 
un Padomei ziĦojums par piemērotu 
esošās kvotu sistēmas darbības 
pārtraukšanas kārtību un par nozares 
nākotni pēc kvotu atcelšanas 2018. gadā, 
iekĜaujot tajā visus nepieciešamos 
priekšlikumus nozares sagatavošanai 
laika periodam pēc 2020. gada. Komisijai 
līdz 2014. gada 31. decembrim būtu arī 
jāiesniedz ziĦojums par piegādes ėēdes 
darbību Savienības cukura nozarē. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/463 

Grozījums Nr.  463 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling un citi 

 

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 

100.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 100.a pants 

 Darbības ilgums 

 IzĦemot 101. panta 1., 2.b, 2.d un 
2.e punktu un 101.a pantu, šo iedaĜu 
piemēro līdz 2017./2018. tirdzniecības 
gada beigām. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/464 

Grozījums Nr.  464 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling un citi 

 

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 

 Minimālā cukurbiešu cena 

 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 
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6.3.2013 B7-0080/465 

Grozījums Nr.  465 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling un citi 

 

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 

 Kvotas cukura nozarē 

 1. Cukuram, izoglikozei un insulīna 
sīrupam kvotu sistēmu piemēro 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 B7-0080/466 

Grozījums Nr.  466 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling un citi 

 

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.c pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 101.c 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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/467 

Grozījums Nr.  467 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling un citi 

 

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.a pants 

 Ievedmuitas apturēšana cukura nozarē 

 SaskaĦā ar 101.da pantā izklāstīto 
mehānismu un līdz 2017.-2018. gada 
tirdzniecības gada beigām Komisija ar 
īstenošanas aktiem var pilnībā vai daĜēji 
apturēt ievedmuitas uzlikšanu konkrētiem 
turpmāk minēto produktu apjomiem, lai 
nodrošinātu piegādi, kas vajadzīga 
Eiropas 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. 

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/468 

Grozījums Nr.  468 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling un citi 

 

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 (jauns) 

 

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 piemērotiem pasākumiem 
pašreizējās kvotu sistēmas piemērošanas 
izbeigšanai, 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; 

 
(ba) 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 B7-0080/469 

Grozījums Nr.  469 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling un citi 

 

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 2014./2015. cukura 
tirdzniecības gada beigām 2015. gada 
1. oktobrī. 

Taču 7. un 16. pantu piemēro tikai pēc 
2018. gada 1. oktobra, kad beidzies 
2017./2018. cukura tirdzniecības gads. 

Or. en 

 

 


