
 

AM\929548LT.doc  PE503.601v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

6.3.2013 B7-0080/474 

Pakeitimas  474 
Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0080/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l bendro žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimo 
(Vieno BRO reglamentas) prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) siekiant užtikrinti mažoms ir 
vidutinio dydžio žem÷s ūkio ir 
gyvulininkyst÷s valdoms padorias pajamas 
pagal bendros žem÷s ūkio politikos 
nustatytus tikslus, Komisija tur÷tų 
užtikrinti, kad gamintojų kainos 
nenukristų žemiau Komisijos nustatyto 
lygio, kurį ji tur÷tų nustatyti prekybos 
metams ir gamybos kiekiams, 
apskaičiuotiems vidutiniškai žem÷s ūkio 
valdai. D÷l jų tur÷tų būti konsultuojamasi 
su profsąjungų organizacijomis, kad 
ūkininkams mokamos kainos tikrai 
dengtų gamybos kainų pokyčius ir 
kiekvienai žem÷s ūkio valdai užtikrintų 
padorius atlyginimus už darbą ūkyje. Šiuo 
tikslu Komisija tur÷tų patvirtinti 
reikiamas priemones, kuriomis būtų 
įgyvendinamos nuostatos d÷l valstyb÷s ir 
privataus sand÷liavimo, jei pasteb÷tas 
nenormalus bazinių kainų kritimas, ir 
parengti suderintus importo kalendorius, 
jei d÷l importo daromas neigiamas 
poveikis kainoms kiekvienoje Sąjungos 
šalyje; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/475 

Pakeitimas  475 
Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0080/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l bendro žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimo 
(Vieno BRO reglamentas) prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
14 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) atsižvelgiant į tvarką, kuri taikyta 
laikantis ankstesnio bendro rinkų 
organizavimo principų ir įgytą patirtį, 
prireikus kiekviename sektoriuje 
intervencijos sistemą tur÷tų būti galima 
taikyti tam tikrais metų laikotarpiais, 
kuriais ji tur÷tų būti taikoma nuolat arba 
pradedama taikyti atsižvelgiant į rinkos 
kainas; 

(14) atsižvelgiant į tvarką, kuri taikyta 
laikantis ankstesnio bendro rinkų 
organizavimo principų ir įgytą patirtį, 
prireikus kiekviename sektoriuje 
intervencijos sistemą tur÷tų būti galima 
taikyti tam tikrais metų laikotarpiais, 
kuriais ji tur÷tų būti taikoma nuolat arba 
pradedama taikyti atsižvelgiant į rinkos 
kainas; šia sistema tur÷tų būti siekiama 
Sąjungoje išlaikyti bazinę minimalią 
nustatytų produkcijos apimčių kainą; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/476 

Pakeitimas  476 
Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0080/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l bendro žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimo 
(Vieno BRO reglamentas) prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
33 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) vaisių ir daržovių produkcija yra 
neprognozuojama, o produktai greitai 
genda. Net nedidelis perteklius gali labai 
sutrikdyti rinką. Tod÷l reik÷tų nustatyti 
krizių valdymo priemones, kurios ir toliau 
tur÷tų būti įtraukiamos į veiklos 
programas; 

(33) vaisių ir daržovių produkcija yra 
neprognozuojama, o produktai greitai 
genda. Net nedidelis perteklius gali labai 
sutrikdyti rinką. Tod÷l reik÷tų nustatyti 
krizių valdymo priemones, pvz., produktų 
pašalinimą iš rinkos ir importo tarp 
valstybių narių grafiką, kurios ir toliau 
tur÷tų būti įtraukiamos į veiklos 
programas; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/477 

Pakeitimas  477 
Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0080/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l bendro žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimo 
(Vieno BRO reglamentas) prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
83 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (83a) kvotų sistema kaip rinkos 
reguliavimo priemon÷ tur÷tų būti išlaikyta 
ir patobulinta; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/478 

Pakeitimas  478 
Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0080/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l bendro žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimo 
(Vieno BRO reglamentas) prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
91 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(91) siekiant užtikrinti racionalią gamybos 
pl÷trą, o kartu ir deramą pieno sektoriaus 
ūkininkų gyvenimo lygį, tur÷tų būti 
padidinta jų galia derybose su perdirbimo 
įmon÷mis, kad prid÷tin÷ vert÷ tiekimo 
grandin÷je būtų tinkamiau paskirstyta. 
Tod÷l siekiant įgyvendinti šiuos BŽŪP 
tikslus, pagal Sutarties 42 straipsnį ir 43 
straipsnio 2 dalį tur÷tų būti priimta 
nuostata, kad gamintojų organizacijos, 
kurias sudaro pieno sektoriaus ūkininkai ar 
jų asociacijos, gal÷tų su pienin÷mis der÷tis 
d÷l visai jų narių produkcijai ar jos daliai 
taikytinų sutarčių sąlygų, įskaitant kainas. 
Siekiant išsaugoti veiksmingą 
konkurenciją pieno rinkoje, šiai galimybei 
tur÷tų būti taikomi tinkami kiekybiniai 
apribojimai; 

(91) siekiant užtikrinti racionalią gamybos 
pl÷trą, o kartu ir deramą pieno sektoriaus 
ūkininkų gyvenimo lygį, tur÷tų būti 
padidinta jų galia derybose su perdirbimo 
įmon÷mis, kad prid÷tin÷ vert÷ tiekimo 
grandin÷je būtų tinkamiau paskirstyta. 
Tod÷l siekiant įgyvendinti šiuos BŽŪP 
tikslus, pagal Sutarties 42 straipsnį ir 43 
straipsnio 2 dalį tur÷tų būti priimta 
nuostata, kad gamintojų organizacijos, 
kurias sudaro pieno sektoriaus ūkininkai ar 
jų asociacijos, gal÷tų su pienin÷mis der÷tis 
d÷l visai jų narių produkcijai ar jos daliai 
taikytinų sutarčių sąlygų, įskaitant kainas, 
tačiau jos netur÷tų būti per mažos, kad 
gal÷tų padengti gamybos sąnaudas ir 
užtikrintų padorų atlyginimą už ūkininkų 
darbą. Šiuo tikslu reik÷tų įsteigti Europos 
pieno tarnybą (angl. European Milk 
Office), kuri nuolat steb÷tų kainas ir 
gamybos kiekius ir nustatytų bazinę 
gamybos kainą; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/479 

Pakeitimas  479 
Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0080/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l bendro žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimo 
(Vieno BRO reglamentas) prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
105 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(105) muitų sistema suteikia galimybę 
atsisakyti visų kitų apsaugos priemonių 
prie Sąjungos išor÷s sienų. Vidaus rinka ir 
muitų mechanizmas išskirtin÷mis 
aplinkyb÷ms gal÷tų pasirodyti netinkami. 
Tokiais atvejais, kad Sąjungos rinka 
neliktų be apsaugos nuo galimų sutrikimų, 
Sąjungai tur÷tų būti suteikta galimyb÷ 
nedelsiant imtis visų būtinų priemonių. 
Tokios priemon÷s tur÷tų atitikti 
tarptautinius Sąjungos įsipareigojimus; 

(105) muitų sistema suteikia galimybę 
atsisakyti visų kitų apsaugos priemonių 
prie Sąjungos išor÷s sienų. Vidaus rinka ir 
muitų mechanizmas išskirtin÷mis 
aplinkyb÷ms gal÷tų pasirodyti netinkami. 
Tokiais atvejais, kad Sąjungos rinka 
neliktų be apsaugos nuo galimų sutrikimų, 
Sąjungai tur÷tų būti suteikta galimyb÷ 
nedelsiant imtis visų būtinų priemonių. 
Tokios priemon÷s tur÷tų atitikti 
tarptautinius Sąjungos įsipareigojimus, 
kartu užtikrinant, kad paisoma 
apsirūpinimo maistu savarankiškumo; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/480 

Pakeitimas  480 
Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0080/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l bendro žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimo 
(Vieno BRO reglamentas) prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
107 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(107) nuostatomis d÷l eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulin÷je 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo tur÷tų būti užtikrinamas Sąjungos 
dalyvavimas tarptautin÷je prekyboje tam 
tikrais produktais, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Subsidijuojamam eksportui 
tur÷tų būti taikomi vert÷s ir kiekio 
apribojimai; 

(107) nuostatomis d÷l eksporto į trečiąsias 
šalis grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulin÷je 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo tur÷tų būti užtikrinamas Sąjungos 
dalyvavimas tarptautin÷je prekyboje tam 
tikrais produktais, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Subsidijuojamam eksportui 
tur÷tų būti taikomi vert÷s ir kiekio 
apribojimai ir jis netur÷tų kenkti 
besivystančių šalių žem÷s ūkio sektorių ir 
ekonomikos vystymuisi; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/481 

Pakeitimas  481 
Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0080/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l bendro žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimo 
(Vieno BRO reglamentas) prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
132 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(132) siekiant efektyviai ir veiksmingai 
reaguoti į rinkos sutrikdymo pavojų, tur÷tų 
būti numatytos specialios intervencin÷s 
priemon÷s. Reik÷tų nustatyti tų priemonių 
taikymo sritį; 

(132) siekiant efektyviai ir veiksmingai 
reaguoti į rinkos sutrikdymo pavojų, tur÷tų 
būti numatytos specialios intervencin÷s 
priemon÷s. Reik÷tų nustatyti tų priemonių 
taikymo sritį. Apsaugos sąlygos tvarka 
tur÷tų būti nustatyta, siekiant išvengti 
rinkos sutrikdymų; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/482 

Pakeitimas  482 
Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0080/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l bendro žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimo 
(Vieno BRO reglamentas) prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
146 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (146a) Pieno kvotos, cukraus kvotos ir 
vynmedžių sodinimo teis÷s yra rinkos 
reguliavimo priemon÷s, kurios gali pad÷ti 
įgyvendinti BŽŪP tikslus, ūkininkų 
bendruomenei užtikrinančius deramus 
gyvenimo standartus; 

Or. fr 



 

AM\929548LT.doc  PE503.601v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
6.3.2013 B7-0080/483 

Pakeitimas  483 
Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0080/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l bendro žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimo 
(Vieno BRO reglamentas) prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
18 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
numatomos šio straipsnio 2–9 dalyse 
išvardytos priemon÷s. 

1. Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
numatomos šio straipsnio 2–9 dalyse 
išvardytos priemon÷s. Ji užtikrina, kad 
Sąjungoje būtų laikomasi mažiausių 
kainų tam tikriems gamybos kiekiams 
vienam ūkiui, kurias nustato kiekviena 
valstyb÷ nar÷ taip, kad šios gamybos 
sąnaudos apimtų augančias gamybos 
sąnaudas ir užtikrintų ūkininkų šeimoms 
padorų atlyginimą už jų darbą, taip 
užtikrinant tinkamą žem÷s ūkio 
darbuotojų gyvenimo lygį pagal BŽŪP 
tikslus. 

Or. fr 

 
 


