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6.3.2013 B7-0080/485 

Pakeitimas  485 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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) vienas iš pagrindinių bendros žem÷s 
ūkio politikos tikslų tur÷tų būti užtikrinti 
valstybių narių apsirūpinimo maistu 
saugumą ir savarankiškumą, o tam 
reikalingos gamybos reguliavimo ir 
paskirstymo priemon÷s, leisiančios 
įvairioms šalims ir regionams pl÷toti savo 
gamybą tokiu būdu, kad jos gal÷tų, kiek 
tai įmanoma, patenkinti savo poreikius; 

Or. pt 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/486 

Pakeitimas  486 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils,   
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 
12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) bendra žem÷s ūkio politika tur÷tų 
apimti įvairias priemones ir 
mechanizmus, užtikrinančius sąžiningas 
kainas gamintojams ir teikiančius 
ūkininkams reikiamas pajamas gamybos 
tęstinumui ir reguliariam aprūpinimui 
maistu užtikrinti; 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/487 

Pakeitimas  487 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
40 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (40a) gaivalinių ar žmogaus sukeltų 
nelaimių atveju įvairių valstybių narių 
ūkininkai turi būti apdrausti pagal viešojo 
žem÷s ūkio draudimo sistemą, kuri jiems 
ir jų samdomiems žem÷s ūkio 
darbuotojams užtikrintų tinkamo lygio 
apsaugą; 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/488 

Pakeitimas  488 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides  
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) labai svarbu, kad dabartinis 
reglamentas įtvirtintų nuostatas, pagal 
kurias valstyb÷s nar÷s gal÷tų susigrąžinti 
cukrinių runkelių gamybos kvotas cukrui 
rafinuoti, ypač tai taikoma kvotas 
praradusioms šalims, kurios dabar 
visiškai priklausomos nuo žaliavų importo 
cukraus perdirbimo sektoriui, ir užtikrintų 
lygiateisę prieigą prie žaliavų cukraus 
gamybai; 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/489 

Pakeitimas  489 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  
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 
90 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (90a) kai kuriose valstyb÷se nar÷se 
prid÷tin÷ vert÷ labai nelygiai padalyta 
maisto tiekimo grandinei, o mažos 
gamintojams mokamos kainos yra 
nuolatin÷ problema. Siekiant gamintojų 
naudai pagerinti gamintojų kainas ir kad 
prid÷tin÷ vert÷ būtų sąžiningai ir tinkamai 
padalyta visai maisto tiekimo grandinei, 
valstyb÷s nar÷s tur÷tų tur÷ti galimybę 
priimti intervencijos priemones, 
pavyzdžiui, nustatyti didžiausias maržas 
kiekvienam grandin÷s subjektui; 

Or. pt 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/490 

Pakeitimas  490 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
145 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (145a) pastaraisiais metais visoje 
Sąjungoje  dešimtys tūkstančių pieno 
gamintojų buvo priversti nutraukti 
gamybą d÷l itin žemų gamintojams 
mokamų kainų, kurios nekompensuoja 
gamybos sąnaudų. Dabartin÷ pieno 
sektoriaus pad÷tis yra neatsiejamai 
susijusi su kainų liberalizavimu ir 
gamybos kvotų did÷jimu prieš numatomą 
jų panaikinimą; 

Or. pt 



 

AM\929636LT.doc  PE503.601v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/491 

Pakeitimas  491 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
149 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(149) reglamente nustatytos priemon÷s, 

susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir 

pieno produktų sektoriuose, yra pagrįstos 

atsižvelgiant į dabartines pieno rinkos 

ekonomines aplinkybes ir tiekimo 

grandin÷s struktūrą. Tačiau, kad tos 

priemon÷s padarytų visą galimą poveikį, 

jos tur÷tų būti pakankamai ilgos trukm÷s 

(taikomos prieš pieno kvotų panaikinimą 
ir po jo). Tačiau, atsižvelgiant į jų platų 
pobūdį, jos vis d÷lto tur÷tų būti laikinos ir 

persvarstomos. Komisija tur÷tų priimti 

pieno rinkos pokyčių ataskaitas, kuriose 

visų pirma būtų aptariamos galimos 

ūkininkams skirtos paskatos sudaryti 

bendros gamybos susitarimus; ataskaitos 

turi būti pateiktos iki atitinkamai 2014 m. 

birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d., 

(149) reglamente nustatytos priemon÷s, 

susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir 

pieno produktų sektoriuose, yra pagrįstos 

atsižvelgiant į dabartines pieno rinkos 

ekonomines aplinkybes ir tiekimo 

grandin÷s struktūrą. Tačiau, kad tos 

priemon÷s padarytų visą galimą poveikį, 

jos tur÷tų būti pakankamai ilgos trukm÷s. 

Tačiau, atsižvelgiant į jų platų pobūdį, jos 

vis d÷lto tur÷tų būti laikinos ir 

persvarstomos. Komisija tur÷tų priimti 

pieno rinkos pokyčių ataskaitas, kuriose 

visų pirma būtų aptariamos galimos 

ūkininkams skirtos paskatos sudaryti 

bendros gamybos susitarimus; ataskaitos 

turi būti pateiktos iki atitinkamai 2014 m. 

birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d., 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/492 

Pakeitimas  492 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
I a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 I ANTRAŠTINö DALIS 

 Gamybos reguliavimas 

 I SKYRIUS 

 Reguliavimo ir gamybos paskirstymo 
elementai 

 7a straipsnis 

 Pieno sektoriuje taikomos kvotos 

 1. Esama pieno gamybos kvotų sistema 
lieka galioti po 2015 m. Kvotos kuo 
greičiau koreguojamos pagal kiekvienos 
valstyb÷s nar÷s poreikius ir jos santykinį 
įrengtų gamybos paj÷gumų lygį. 

 2. Komisija reikiamu metu pateikia 
pasiūlymą d÷l [Europos Parlamento ir 
Tarybos] reglamento d÷l nacionalinių 
pieno kvotų, įtraukdama 1 dalyje 
numatytas korekcijas, kad reglamentas 
įsigaliotų 2014 m. liepos 1 d. 

 7b straipsnis 

 Vynmedžių sodinimo teis÷s 

 1. Esama vyno sektoriaus sodinimo teisių 
sistema lieka galioti po 2015 m. 
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 2. Komisija įvertina, ar reikia dabartin÷s 
sistemos korekcijų ir pakeitimų, ir 
reikiamu laiku pateikia pasiūlymą d÷l 
[Europos Parlamento ir Tarybos] 
reglamento, kuriuo numatoma nustatyti 
specialias sistemas regionams, kuriuose 
vynuogininkyst÷ yra pagrindin÷ veikla, 
siekiant užtikrinti unikalių šių regionų 
vyno gamybos ypatybių išsaugojimą, kad 
reglamentas įsigaliotų nuo 2014 m. liepos 
1 d. 

 7c straipsnis 

 Cukraus sektoriuje taikomos kvotos 

 1. Esama cukraus sektoriaus sistema lieka 
galioti po 2015 m. Kvotos kuo greičiau 
koreguojamos pagal kiekvienos valstyb÷s 
nar÷s santykinį įrengtų ir (arba) galimų 
gamybos paj÷gumų lygį. 

 2. Komisija reikiamu metu pateikia 
pasiūlymą d÷l [Europos Parlamento ir 
Tarybos] reglamento d÷l nacionalinių 
cukraus sektoriaus kvotų, įtraukdama 
1 dalyje numatytas korekcijas, kad 
reglamentas įsigaliotų 2014 m. liepos 1 d. 

 7d straipsnis 

 Kiti sektoriai 

 1. Ne v÷liau kaip 2014 m. liepos 1 d. 
Komisija pateikia kituose sektoriuose 
taikomų reguliavimo ir gamybos 
paskirstymo priemonių nutraukimo 
poveikio įvairiose valstyb÷se nar÷se 
tyrimą. 

 2. Remdamasi 1 dalyje nurodyto tyrimo 
rezultatais, Komisija reikiamu laiku 
pateikia pasiūlymų d÷l kvotų sistemų 
nustatymo kituose sektoriuose, jei to 
reikia siekiant užtikrinti tolygų gamybos 
paskirstymą įvairiose valstyb÷se nar÷se,  
atsižvelgdama į jų individualias galimybes 
ir potencialą, kad būtų sudarytos sąlygos 
diferencijuotam valstybių narių, turinčių 
daugiausia trūkumų atitinkamuose 
sektoriuose, vystymuisi. 
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Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/493 

Pakeitimas  493 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1 straipsnis 

 Nacionalin÷s lengvatos 

 1. Jeigu valstyb÷je nar÷je nuolat 
fiksuojamas didelis žem÷s ūkio maisto 
produktų balanso deficitas, ji gali 
patvirtinti nacionalin÷s lengvatos principą 
ir nustatyti bei taikyti privalomų 
nacionalinių produktų prekybos kvotų 
sistemą, kad importuojami produktai 
gal÷tų papildyti nacionalinę gamybą. 

 2. 1 dalyje numatytas principas 
nebetaikomas pra÷jus trejiems metams iš 
eil÷s arba šešeriems metams su 
pertrūkiais, per kuriuos užfiksuojama, 
kad nacionalin÷ žem÷s ūkio maisto 
produktų gamyba augo ir deficitas 
atitinkamai maž÷jo. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/494 

Pakeitimas  494 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
3 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Įgyvendinant šį reglamentą mažiau 
išsivysčiusiais regionais laikomi 
Reglamento (ES) [COM(2011)615], kuriuo 

nustatomos Europos regionin÷s pl÷tros 

fondui, Europos socialiniam fondui, 

Sanglaudos fondui, Europos žem÷s ūkio 

fondui kaimo pl÷trai ir Europos jūros 

reikalų ir žuvininkyst÷s fondui, kurių 

veiklos gair÷s pateiktos Bendroje 

strategin÷je programoje, bendros nuostatos 

ir Europos regionin÷s pl÷tros fondui, 

Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos 

fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir 

panaikinamas Reglamentas (EB) 

Nr. 1083/2006, 82 straipsnio 2 dalies a 

punkte apibr÷žti regionai. 

4. Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibr÷žtys: 

 a) mažiau išsivystę regionai – Reglamento 

(ES) [COM(2011)615], kuriuo nustatomos 

Europos regionin÷s pl÷tros fondui, Europos 

socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 

Europos žem÷s ūkio fondui kaimo pl÷trai ir 

Europos jūros reikalų ir žuvininkyst÷s 

fondui, kurių veiklos gair÷s pateiktos 

Bendroje strategin÷je programoje, bendros 

nuostatos ir Europos regionin÷s pl÷tros 

fondui, Europos socialiniam fondui ir 

Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios 



 

AM\929636LT.doc  PE503.601v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas 

(EB) Nr. 1083/2006, 82 straipsnio 2 dalies 

a punkte apibr÷žti regionai; 

 b) ekstremalūs klimato reiškiniai – oro 
sąlygos, kurias galima prilyginti 
gaivalin÷ms nelaim÷ms, pavyzdžiui,  
stiprus v÷jas, šalna, kruša, apled÷jimas, 
lietus arba sausra, kurios sunaikina 
daugiau kaip 30 % vidutin÷s metin÷s 
konkretaus ūkininko produkcijos arba 
tokia dalimi ją sumažina. Vidutin÷ metin÷ 
produkcija apskaičiuojama pagal 
pra÷jusių trejų metų produkciją arba 
pagal pra÷jusių penkerių metų laikotarpio 
vidutinę trejų metų produkciją, atmetant 
geriausius ir prasčiausius rezultatus; 

 c) vietos produktai – produktai, pagaminti 
vietov÷je, kuri yra ne toliau kaip už 
150 km nuo vietos, kurioje jie yra 
vartojami. 

Or. pt 



 

AM\929636LT.doc  PE503.601v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/495 

Pakeitimas  495 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
8 straipsnio pirmos pastraipos b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) privačių ūkio subjektų vykdomam 

produktų sand÷liavimui teikiama parama. 

b) viešųjų ir privačių ūkio subjektų 
vykdomam produktų sand÷liavimui 

teikiama parama. 

Or. pt 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/496 

Pakeitimas  496 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
II dalies 1 antraštin÷s dalies I skyriaus antraštin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstyb÷s intervencija ir parama privačiam 

sand÷liavimui 

Valstyb÷s intervencija ir parama viešajam 
ir privačiam sand÷liavimui 

Or. pt 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/497 

Pakeitimas  497 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  
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 
15 straipsnio pirmos pastraipos a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) būtų išvengta bet kokio rinkos 
sutrikimo, 

a) būtų sustiprintos valstybin÷s rinkos 
reguliavimo priemon÷s, 

Or. pt 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/498 

Pakeitimas  498 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
II dalies I antraštin÷s dalies I skyriaus 3 skirsnio antraštin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Parama privačiam sand÷liavimui Parama viešajam ir privačiam 

sand÷liavimui 

Or. pt 



 

AM\929636LT.doc  PE503.601v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/499 

Pakeitimas  499 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  
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 
II dalies I antraštin÷s dalies I skyriaus 3 a skirsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a skirsnis 

 TARPININKŲ MARŽOS 

 17a straipsnis 

 Didžiausios tarpininkų maržos 

 Siekdamos užtikrinti, kad prid÷tin÷ vert÷ 
būtų sąžiningai ir tinkamai padalyta visai 
maisto tiekimo grandinei, jeigu nustatyti 
dideli neproporcingi skirtumai, ir 
siekdamos pagerinti gamintojams 
mokamas kainas, valstyb÷s nar÷s gali 
priimti intervencijos priemones, taikomas  
tiekimo grandinei, pavyzdžiui, nustatyti 
didžiausias kiekvieno tarpininkaujančio 
grandin÷s subjekto maržas. 

Or. pt 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/500 

Pakeitimas  500 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
16 straipsnio pirmos pastraipos įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei laikomasi šiame skirsnyje nustatytų 

sąlygų ir kitų sąlygų bei reikalavimų, 

kuriuos pagal 17–19 straipsnius 

deleguotaisiais aktais ir (arba) 

įgyvendinimo aktais nustato Komisija, 

parama privačiam sand÷liavimui gali būti 

skiriama už šiuos produktus: 

Jei laikomasi šiame skirsnyje nustatytų 

sąlygų ir kitų sąlygų bei reikalavimų, 

kuriuos pagal 17–19 straipsnius 

deleguotaisiais aktais ir (arba) 

įgyvendinimo aktais nustato Komisija, 

parama viešajam ir (arba) privačiam 

sand÷liavimui gali būti skiriama už šiuos 

produktus: 

Or. pt 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/501 

Pakeitimas  501 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin Sabine Wils  
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 
21 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Rengdamos strategijas valstyb÷s nar÷s 

sudaro vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių 

bei daržovių ir bananų sektorių produktų, 

kurie tenkina atitinkamų jų programų 

reikalavimus, sąrašą. Tačiau į šį sąrašą 

neįtraukiami produktai, kurie buvo 

pašalinti iš sąrašo Komisijos 

deleguotaisiais aktais pagal 22 straipsnio 2 

dalies a punktą patvirtintomis 

priemon÷mis. Valstyb÷s nar÷s atrenka 

produktus remdamosi objektyviais 

kriterijais, įskaitant, pavyzdžiui, 

sezoniškumą, galimybę gauti tam tikrų 

produktų ar aplinkosaugos aspektus. 

Atsižvelgdamos į tai, valstyb÷s nar÷s gali 

teikti pirmenybę Sąjungos kilm÷s 

produktams. 

3. Rengdamos strategijas valstyb÷s nar÷s 

sudaro vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių 

bei daržovių ir bananų sektorių produktų, 

kurie tenkina atitinkamų jų programų 

reikalavimus, sąrašą. Tačiau į šį sąrašą 

neįtraukiami produktai, kurie buvo 

pašalinti iš sąrašo Komisijos 

deleguotaisiais aktais pagal 22 straipsnio 2 

dalies a punktą patvirtintomis 

priemon÷mis. Valstyb÷s nar÷s atrenka 

produktus remdamosi objektyviais 

kriterijais, įskaitant, pavyzdžiui, 

sezoniškumą, galimybę gauti tam tikrų 

produktų ar aplinkosaugos aspektus. 

Atsižvelgdamos į tai, valstyb÷s nar÷s gali 

teikti pirmenybę Sąjungos kilm÷s 

produktams ir vietoje pagamintiems 
produktams, taip skatindamos trumpąsias 
maisto tiekimo grandines. 

Or. pt 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/502 

Pakeitimas  502 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
49 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Alkoholis, gautas atliekant 1 dalyje 
nurodytą distiliavimą, už kurį skiriama 
parama, naudojamas tik pramon÷s ar 
energetikos tikslais, kad būtų išvengta 
konkurencijos iškraipymo. 

Išbraukta. 

Or. pt 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/503 

Pakeitimas  503 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
II dalies II antraštin÷s dalies III skyriaus 4 a skirsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a skirsnis 

 GALIMYBö VALSTYBEI NAREI 
VYKDYTI VALDYMĄ 

 116a straipsnis 

 Valdymo galimyb÷ 

 Atsižvelgiant į konkrečią pad÷tį 
kiekvienoje valstyb÷je nar÷je ir gamintojų 
bei ūkio subjektų organizacijų išsivystymo 
lygį, tais atvejais, kai gamintojų 
organizavimo lygis yra ypač žemas, pagal 
šį reglamentą gamintojų organizacijoms 
nustatytas užduotis gali vykdyti valstyb÷s 
nar÷s nacionalin÷s valdžios institucijos. 

Or. pt 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/504 

Pakeitimas  504 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
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 
V dalies -1 skyrius (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 I SKYRIUS 

 Rizikos ir krizių valdymas 

 1 skirsnis 

 Viešasis draudimas 

 153a straipsnis 

 Viešasis žem÷s ūkio draudimas 

 1. Sukuriama iš Sąjungos biudžeto 
finansuojama viešojo žem÷s ūkio 
draudimo sistema, siekiant užtikrinti 
minimalias pajamas ūkininkams, 
nukent÷jusiems nuo ekstremalių oro 
sąlygų arba kitų gaivalinių ar žmogaus 
sukeltų nelaimių, įskaitant miškų gaisrus, 
ligas ir epidemijas. Šiuo draudimu visiems 
visų valstybių narių ūkininkams ir jų 
samdomiems žem÷s ūkio darbuotojams 
suteikiama minimalaus lygio apsauga. 

 2. Viešasis žem÷s ūkio draudimas gali būti 
skirstomas į ūkių draudimą, pajamų 
draudimą, gyvulių draudimą ir 
kompensacijų fondus. 

 3. Šis draudimas neturi poveikio kitoms 
specialioms tam tikrų sektorių draudimo 
sistemoms, pvz., 47 straipsnyje numatytam 
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derliaus draudimui vyno sektoriuje. 

 Komisija reikiamu metu pateikia 
pasiūlymą d÷l [Europos Parlamento ir 
Tarybos] reglamento d÷l viešojo žem÷s 
ūkio draudimo, kad reglamentas įsigaliotų 
2014 m. liepos 1 d. 

Or. pt 

 

 

 


