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Lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmas ***I 

Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulai par lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmām 

(COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD)) 

 

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2010)0733), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 43. panta 2. punktu un 

118. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi Parlamentam priekšlikumu 

(C7-0423/2010), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 5. maija atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2011. gada 12. maija atzinumu2, 

– ņemot vērā 2012. gada 25. jūnija vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt 

Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 

4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0266/2011), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. pieņem zināšanai Padomes paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai; 

3. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt 

vai aizstāt ar citu tekstu; 

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

parlamentiem. 

                                                 
1  OV C 218, 23.7.2011., 114. lpp. 
2  OV C 192, 1.7.2011., 28. lpp. 



 

P7_TC1-COD(2010)0353 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 13. septembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2012 par lauksaimniecības 

produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam 

tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1151/2012.) 



 

Normatīvās rezolūcijas pielikums 

 

Padomes paziņojums 

Padome ir pieņēmusi zināšanai, cik lielu nozīmi Eiropas Parlaments piešķir tam, lai ACVN un 

AĢIN siera ražošanas pārvaldības sistēmu attiecinātu arī uz citiem ACVN un AĢIN produktiem.  

Padome apņemas apspriest jautājumu par ACVN un AĢIN produktu piedāvājuma pārvaldību 

saistībā ar sarunām ar Eiropas Parlamentu par Komisijas KLP reformas priekšlikumu par vienoto 

TKO, kurā ietverti noteikumi attiecībā uz instrumentiem, kas paredzēti lauksaimniecības produktu 

piedāvājuma reglamentēšanai. 

 

 

 

 

 

 


