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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.3.2013 B7-0080/474 

Grozījums Nr.  474 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju 
(Regula par vienotu TKO) un piešėirt attiecīgu mandātu 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Lai sasniegtu kopējā 
lauksaimniecības politikā noteiktos 
mērėus par pienācīgu ienākumu 
nodrošināšanu maziem un vidējiem 
lauksaimniekiem, Komisijai būtu jāpanāk, 
ka ražošanas cenas nav zemākas par 
līmeni, ko tā nosaka gadam un 
produkcijas daudzumiem vidējai 
saimniecībai. Šie lēmumi būtu jāpieĦem, 
apspriežoties ar profesionālām un 
arodbiedrību organizācijām, lai 
lauksaimniekiem maksātās cenas 
patiešām segtu ražošanas cenu izmaiĦas 
un nodrošinātu pienācīgu atlīdzību par 
darbu katrā saimniecībā. Šajā nolūkā 
Komisijai būtu jāizveido instrumenti, kas 
nepieciešami, lai īstenotu noteikumus par 
publisko un privāto uzglabāšanu, kad ir 
konstatēts ārkārtējs pamatcenu kritums, 
un jāievieš sarunās apstiprināti importa 
kalendāri, kad imports negatīvi ietekmē 
cenas visās Savienības valstīs. 

Or. fr 

 
6.3.2013 B7-0080/475 

Grozījums Nr.  475 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju 
(Regula par vienotu TKO) un piešėirt attiecīgu mandātu 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Atbilstīgi katras attiecīgās nozares 
vajadzībām, Ħemot vērā iepriekšējās TKO 
īstenošanas praksi un pieredzi, intervences 
sistēmai vajadzētu būt pieejamai noteiktos 
gada laikposmos, un šajos laikposmos tai 
vajadzētu būt pieejamai pastāvīgi, vai arī tā 
būtu jāuzsāk atkarībā no tirgus cenām. 

(14) Atbilstīgi katras attiecīgās nozares 
vajadzībām, Ħemot vērā iepriekšējās TKO 
īstenošanas praksi un pieredzi, intervences 
sistēmai vajadzētu būt pieejamai noteiktos 
gada laikposmos, un šajos laikposmos tai 
vajadzētu būt pieejamai pastāvīgi, vai arī tā 
būtu jāuzsāk atkarībā no tirgus cenām. Tās 
mērėim vajadzētu būt Savienībā saglabāt 
minimālo pamatcenu par noteiktiem 
produkcijas daudzumiem. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/476 

Grozījums Nr.  476 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju 
(Regula par vienotu TKO) un piešėirt attiecīgu mandātu 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) AugĜu un dārzeĦu ražošana nav 
prognozējama, un šie produkti ātri bojājas. 
Pat nelieli pārpalikumi var radīt 
ievērojamus tirgus traucējumus. Tāpēc 
būtu jāparedz krīzes pārvarēšanas 
pasākumi, un šie pasākumi arī turpmāk 
būtu jāiekĜauj darbības programmās. 

(33) AugĜu un dārzeĦu ražošana nav 
prognozējama, un šie produkti ātri bojājas. 
Pat nelieli pārpalikumi var radīt 
ievērojamus tirgus traucējumus. Tāpēc 
būtu jāparedz krīzes pārvarēšanas 
pasākumi, piemēram, produktu izĦemšana 
no tirgus vai dalībvalstu importa 
kalendāri, un šie pasākumi arī turpmāk 
būtu jāiekĜauj darbības programmās. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/477 

Grozījums Nr.  477 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju 
(Regula par vienotu TKO) un piešėirt attiecīgu mandātu 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

83.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (83a) Kvotu sistēma kā tirgus regulēšanas 
instruments būtu jāsaglabā un jāuzlabo. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/478 

Grozījums Nr.  478 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju 
(Regula par vienotu TKO) un piešėirt attiecīgu mandātu 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

91. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(91) Lai nodrošinātu ražošanas racionālu 
attīstību un tādējādi pietiekami augstu 
dzīves līmeni piena lopkopjiem, būtu 
jāpastiprina viĦu spēja aizstāvēt savas 
intereses sarunās ar pārstrādātājiem, un tas 
nodrošinātu taisnīgāku pievienotās vērtības 
sadali visā piegādes ėēdē. Tāpēc un lai 
īstenotu šos KLP mērėus, būtu jāpieĦem 
noteikums saskaĦā ar Līguma 42. pantu un 
43. panta 2. punktu, lai ražotāju 
organizācijām, kuras veido piena lopkopji, 
vai to apvienībām Ĝautu ar piena pārstrādes 
uzĦēmumu apspriest līguma noteikumus, 
tostarp cenu, attiecībā uz tās biedru 
produkciju vai produkcijas daĜu. Lai 
saglabātu efektīvu konkurenci piena 
produktu tirgū, būtu jānosaka, ka šai 
iespējai piemēro attiecīgus kvantitatīvus 
limitus. 

(91) Lai nodrošinātu ražošanas racionālu 
attīstību un tādējādi pietiekami augstu 
dzīves līmeni piena lopkopjiem, būtu 
jāpastiprina viĦu spēja aizstāvēt savas 
intereses sarunās ar pārstrādātājiem, un tas 
nodrošinātu taisnīgāku pievienotās vērtības 
sadali visā piegādes ėēdē. Tāpēc un lai 
īstenotu šos KLP mērėus, būtu jāpieĦem 
noteikums saskaĦā ar Līguma 42. pantu un 
43. panta 2. punktu, lai ražotāju 
organizācijām, kuras veido piena lopkopji, 
vai to apvienībām Ĝautu ar piena pārstrādes 
uzĦēmumu apspriest līguma noteikumus, 
tostarp cenas — kam tomēr nevajadzētu 
būt tik zemām, ka nevarētu segt ražošanas 
izmaksas un pienācīgu atlīdzību 
lauksaimniekiem par darbu —, attiecībā 
uz tās biedru produkciju vai produkcijas 
daĜu. Šajā nolūkā būtu jāizveido Eiropas 
Piena birojs, kurš pastāvīgi uzraudzītu 
saražoto daudzumu cenu tendences un 
kura mērėis būtu panākt produkcijas 
pamatcenas ievērošanu. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/479 

Grozījums Nr.  479 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju 
(Regula par vienotu TKO) un piešėirt attiecīgu mandātu 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

105. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(105) Muitas nodokĜu sistēma Ĝauj iztikt 
bez visiem citiem aizsardzības 
pasākumiem pie Savienības ārējām 
robežām. Ārkārtējos apstākĜos iekšējā 
tirgus un nodokĜu mehānisms var izrādīties 
nepiemērots. Lai Savienības tirgu neatstātu 
neaizsargātu pret iespējamiem 
traucējumiem, Savienībai šādos gadījumos 
būtu jāspēj bez kavēšanās veikt visus 
vajadzīgos pasākumus. Šādiem 
pasākumiem vajadzētu būt saskaĦā ar 
Savienības starptautiskajām saistībām. 

(105) Muitas nodokĜu sistēma Ĝauj iztikt 
bez visiem citiem aizsardzības 
pasākumiem pie Savienības ārējām 
robežām. Ārkārtējos apstākĜos iekšējā 
tirgus un nodokĜu mehānisms var izrādīties 
nepiemērots. Lai Savienības tirgu neatstātu 
neaizsargātu pret iespējamiem 
traucējumiem, Savienībai šādos gadījumos 
būtu jāspēj bez kavēšanās veikt visus 
vajadzīgos pasākumus. Šādiem 
pasākumiem vajadzētu būt saskaĦā ar 
Savienības starptautiskajām saistībām, 
vienlaikus garantējot tās 
uztursuverenitāti. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/480 

Grozījums Nr.  480 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju 
(Regula par vienotu TKO) un piešėirt attiecīgu mandātu 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

107. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(107) Iespējai piešėirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 
un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieĦemtajām saistībām, būtu jāpalīdz 
nodrošināt Savienības dalība dažu šajā 
regulā minēto produktu starptautiskajā 
tirdzniecībā. Veicot subsidētu eksportu, 
būtu jāievēro vērtības un daudzuma limiti. 

(107) Iespējai piešėirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 
un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieĦemtajām saistībām, būtu jāpalīdz 
nodrošināt Savienības dalība dažu šajā 
regulā minēto produktu starptautiskajā 
tirdzniecībā. Veicot subsidētu eksportu, 
būtu jāievēro vērtības un daudzuma limiti 
un nedrīkstētu apdraudēt 
lauksaimniecības nozares un ekonomikas 
attīstību jaunattīstības valstīs. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/481 

Grozījums Nr.  481 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju 
(Regula par vienotu TKO) un piešėirt attiecīgu mandātu 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

132. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(132) Būtu jāparedz īpaši intervences 
pasākumi, lai efektīvi un lietpratīgi reaăētu 
uz tirgus traucējumu draudiem. Būtu 
jānosaka šo pasākumu darbības joma. 

(132) Būtu jāparedz īpaši intervences 
pasākumi, lai efektīvi un lietpratīgi reaăētu 
uz tirgus traucējumu draudiem. Būtu 
jānosaka šo pasākumu darbības joma. Būtu 
jāievieš drošības klauzulas mehānismi, lai 
novērstu traucējumus tirgū. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/482 

Grozījums Nr.  482 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju 
(Regula par vienotu TKO) un piešėirt attiecīgu mandātu 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

146.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (146a) Piena kvotas, cukura kvotas un 
vīnogulāju stādīšanas tiesības ir tirgus 
regulēšanas rīki, kas var palīdzēt sasniegt 
KLP mērėus attiecībā uz pienācīgu dzīves 
līmeni lauksaimniecībā nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/483 

Grozījums Nr.  483 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju 
(Regula par vienotu TKO) un piešėirt attiecīgu mandātu 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
160. pantu pieĦemt deleăētos aktus, lai 
noteiktu pasākumus, kas minēti šā panta 
2.–9. punktā. 

1. Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
160. pantu pieĦemt deleăētos aktus, lai 
noteiktu pasākumus, kas minēti šā panta 
2.–9. punktā. Tā nodrošina minimālās 
cenas ievērošanu Savienībā konkrētiem 
saimniecības produkcijas daudzumiem, 
kuri katrā dalībvalstī ir noteikti tā, lai šīs 
produkcijas cenas segtu pieaugošās 
ražošanas izmaksas un dotu iespēju 
pienācīgi atalgot lauksaimnieku ăimeĦu 
darbu, tādējādi nodrošinot 
lauksaimniecībā strādājošiem pienācīgu, 
KLP mērėiem atbilstīgu dzīves līmeni. 

Or. fr 

 
 
 


