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6.3.2013 B7-0080/485 

Grozījums Nr.  485 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin 

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(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 

 (1.a) Vienam no galvenajiem kopējās 
lauksaimniecības politikas mērėiem 
vajadzētu būt dalībvalstīs garantēt 
nodrošinātību ar pārtiku un suverenitāti 
pārtikas jomā, kas nozīmē, ka ir 
vajadzīgas ražošanas regulējuma un 
sadales sistēmas, kas Ĝautu dažādām 
valstīm un reăioniem attīstīt savu 
ražošanu tā, lai pēc iespējas apmierinātu 
savas vajadzības. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/486 

Grozījums Nr.  486 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils,   

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12.a) Kopējā lauksaimniecības politikā 
būtu jāparedz sistēmas un mehānismi, lai 
garantētu adekvātas ražotāju cenas un 
lauksaimnieku ienākumus, tādējādi 
nodrošinot ražošanas nepārtrauktību un 
regulāru pārtikas piegādi. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/487 

Grozījums Nr.  487 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

40.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (40.a) Gan dabas, gan cilvēka izraisītas 
katastrofas gadījumā dažādu dalībvalstu 
lauksaimniekiem būtu jāatlīdzina 
zaudējumi no lauksaimniecības valsts 
apdrošināšanas sistēmas, kas tiem un to 
algotajiem lauksaimniecības darbiniekiem 
garantētu taisnīgu aizsardzības līmeni. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/488 

Grozījums Nr.  488 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(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 

 (83.a) Pašreizējā regulā būtu jāaizsargā 
tas, cik nozīmīgas ir dalībvalstu iespējas 
atgūt cukura rafinēšanai paredzētās biešu 
audzēšanas kvotas, jo sevišėi to valstu 
gadījumā, kas tās ir zaudējušas un 
patlaban pārstrādes rūpniecībā ir pilnīgi 
atkarīgas no izejvielu importa, un regulā 
būtu jānodrošina arī taisnīgas tiesības 
iegūt cukura ražošanas izejvielas. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/489 

Grozījums Nr.  489 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

90.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (90 bis) Vairākās dalībvalstīs ir 
novērojama Ĝoti nevienmērīga pievienotās 
vērtības sadale pārtikas piegādes ėēdē un 
ražotājiem samaksātās zemās cenas 
problēmas nemitīga aktualitāte. Lai 
uzlabotu ražošanas cenas par labu 
ražotājiem, tādējādi sekmējot taisnīgu un 
atbilstošu pievienotās vērtības sadali visā 
piegādes ėēdē, dalībvalstīm būtu jāĜauj 
noteikt intervences pasākumus, 
piemēram, paredzot katra ėēdes 
dalībnieka maksimālo peĜĦas daĜu. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/490 

Grozījums Nr.  490 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

145.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (145.a) Pēdējos gados desmitiem 
tūkstošiem piena ražotāju visā ES ir bijuši 
spiesti izbeigt ražošanu, jo ražotājam 
samaksātā cena nav pietiekama un nesedz 
ražošanas izmaksas. Pašreizējais piena 
nozares stāvoklis ir nesaraujami saistīts ar 
cenu liberalizāciju tajā un ražošanas 
kvotu pieaugumu, Ħemot vērā to gaidāmo 
atcelšanu. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/491 

Grozījums Nr.  491 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

149. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(149) Attiecībā uz līgumattiecībām piena 
un piena produktu nozarē šajā regulā 
noteiktos pasākumus pamato pašreizējie 
ekonomiskie apstākĜi piena produktu tirgū 
un piegādes ėēdes struktūra. Tāpēc tie būtu 
jāpiemēro pietiekami ilgi (gan pirms, gan 
pēc piena kvotu atcelšanas), lai tie būtu 
pilnībā efektīvi. Tomēr, Ħemot vērā šo 
pasākumu plašo mērogu, tiem tomēr 
vajadzētu būt pagaidu pasākumiem, kurus 
pārskata. Komisijai būtu jāsagatavo 
attiecīgi līdz 2014. gada 30. jūnijam un 
2018. gada 31. decembrim iesniedzami 
ziĦojumi par piena tirgus attīstību, jo īpaši 
norādot iespējamos stimulus, lai 
lauksaimniekus rosinātu slēgt kopīgas 
ražošanas nolīgumus, 

(149) Attiecībā uz līgumattiecībām piena 
un piena produktu nozarē šajā regulā 
noteiktos pasākumus pamato pašreizējie 
ekonomiskie apstākĜi piena produktu tirgū 
un piegādes ėēdes struktūra. Tāpēc tie būtu 
jāpiemēro pietiekami ilgi, lai tie būtu 
pilnībā efektīvi. Tomēr, Ħemot vērā šo 
pasākumu plašo mērogu, tiem tomēr 
vajadzētu būt pagaidu pasākumiem, kurus 
pārskata. Komisijai būtu jāsagatavo 
attiecīgi līdz 2014. gada 30. jūnijam un 
2018. gada 31. decembrim iesniedzami 
ziĦojumi par piena tirgus attīstību, jo īpaši 
norādot iespējamos stimulus, lai 
lauksaimniekus rosinātu slēgt kopīgas 
ražošanas nolīgumus, 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/492 

Grozījums Nr.  492 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

Ia daĜa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 PIRMĀ SADAěA 

 Ražošanas regulējums 

 I NODAěA 

 Ražošanas regulējuma un sadalījuma 
faktori 

 7.a pants 

 Piena nozares kvotas 

 1. Spēkā esošā piena produkcijas kvotu 
sistēma ir jāpiemēro arī pēc 2015. gada. 
Kvotas pēc iespējas ātrāk pielāgo katras 
dalībvalsts vajadzībām un to uzstādītās 
ražošanas jaudas relatīvajiem līmeĦiem. 

 2. Komisija iesniedz [Eiropas Parlamenta 
un Padomes] regulas priekšlikumu par 
dalībvalstu piena kvotām, kurā būtu 
veikta 1. punktā minētā pielāgošana, un 
dara to savlaicīgi, lai regula varētu stāties 
spēkā 2014. gada 1. jūlijā. 

 7.b pants 

 Vīnogulāju stādīšanas tiesības 

 1. Vīnkopības nozarē spēkā esošā 
stādīšanas tiesību sistēma ir jāpiemēro arī 
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pēc 2015. gada. 

 2. Komisija izvērtē iespējamo korekciju un 
pielāgojumu nepieciešamību, Ħemot vērā 
pašreiz spēkā esošo kārtību, un iesniedz 
priekšlikumu [Eiropas Parlamenta un 
Padomes] regulai, ar ko izveido īpašu 
kārtību reăioniem, kuros vīnkopība ir 
galvenā nozare, lai nodrošinātu tikai šiem 
reăioniem raksturīgo vīna nozares iezīmju 
saglabāšanu, un dara to savlaicīgi nolūkā 
panākt regulas stāšanos spēkā 2014. gada 
1. jūlijā. 

 7.c pants 

 Cukura nozares kvotas 

 1. Spēkā esošā cukura nozares kvotu 
sistēma ir jāpiemēro arī pēc 2015. gada. 
Kvotas pēc iespējas ātrāk pielāgo katras 
dalībvalsts vajadzībām un to uzstādītās 
un/vai iespējamās ražošanas jaudas 
relatīvajiem līmeĦiem. 

 2. Komisija iesniedz [Eiropas Parlamenta 
un Padomes] regulas priekšlikumu par 
dalībvalstu cukura nozares kvotām, kurā 
būtu veikta 1. punktā minētā pielāgošana, 
un dara to savlaicīgi, lai regula varētu 
stāties spēkā 2014. gada 1. jūlijā. 

 7.d pants 

 Citas nozares 

 1. Vēlākais līdz 2014. gada 1. jūlijam 
Komisija iesniedz ietekmes pētījumu par 
tādu ražošanas regulējuma un sadales 
instrumentu izbeigšanu, kas ir īstenoti 
dažādu dalībvalstu citās nozarēs. 

 2. Pamatojoties uz 1. punktā minētā 
pētījuma konstatējumiem, Komisija 
savlaicīgi iesniedz priekšlikumus, ar 
kuriem izveido kvotu kārtību citās 
nozarēs, ja tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu ražošanas vienmērīgu 
izplatību dalībvalstīs, Ħemot vērā 
dalībvalstu individuālās iespējas un 
potenciālu, nolūkā paredzēt atšėirīgas 
attīstības iespēju dalībvalstīm, kurām 
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attiecīgajās nozarēs ir vislielākie deficīti. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/493 

Grozījums Nr.  493 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

-1. pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. pants 

 Valsts izvēle 

 1. Ja dalībvalsts lauksaimniecības un 
pārtikas produktu ražošanas bilancē ir 
liels un pastāvīgs deficīts, tā var piemērot 
valsts izvēles principu, izstrādājot un 
piemērojot valsts produkcijas tirdzniecības 
obligāto kvotu sistēmu, saskaĦā ar kuru 
imports tikai papildinātu valsts 
produkciju. 

 2. Šī panta 1. punktā noteiktās kārtības 
piemērošana ir jāizbeidz, ja trīs gadus pēc 
kārtas vai sešu nesecīgu gadu laikposmā 
attiecīgās valsts lauksaimniecības un 
pārtikas produkcijas izaugsme ir bijusi 
pastāvīga un attiecīgi samazinājies ir 
deficīts. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/494 

Grozījums Nr.  494 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Šajā regulā “mazāk attīstīti reăioni” ir 
reăioni, kas definēti 82. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā Regulā (ES) 
Nr. [COM(2011)615], ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par Eiropas 
Reăionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 
uz kuriem attiecas vienotais stratēăiskais 
satvars, un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reăionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 
un atceĜ Regulu (EK) Nr. 1083/2006. 

4. Šajā regulā izmanto šādas definīcijas: 

 a) “mazāk attīstīti reăioni” ir reăioni, kas 
definēti 82. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
Regulā (ES) Nr. [COM(2011)615], ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par Eiropas 
Reăionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 
uz kuriem attiecas vienotais stratēăiskais 
satvars, un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reăionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 
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un atceĜ Regulu (EK) Nr. 1083/2006; 

 b) “nelabvēlīgi klimatiskie apstākĜi” ir 
laika apstākĜi, kurus var pielīdzināt dabas 
katastrofām, piemēram, spēcīgi vēji, sals, 
krusa, ledus, lietus vai sausums, kas 
iznīcina vai samazina par vairāk nekā 
30 % no vienas saimniecības vidējās gada 
produkcijas. Minēto saimniecības vidējo 
gada produkciju aprēėina, balstoties uz 
iepriekšējo trīs gadu periodu vai balstoties 
uz trīs gadu vidējo produkciju piecu 
iepriekšējo gadu periodā un izslēdzot 
augstāko un zemāko rādītāju; 

 c) “vietējie produkti” ir produkti, kas 
ražoti ne vairāk kā 150 km lielā attālumā 
no vietas, kur tos patērē. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/495 

Grozījums Nr.  495 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. daĜa – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) atbalstu, ko privātiem tirgus 
dalībniekiem piešėir par produktu 
uzglabāšanu. 

b) atbalstu, ko valsts un privātiem tirgus 
dalībniekiem piešėir par produktu 
uzglabāšanu. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/496 

Grozījums Nr.  496 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

II daĜa – I sadaĜa – I nodaĜa – Virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts intervence un privātās uzglabāšanas 
atbalsts 

Valsts intervence un valsts un privātās 
uzglabāšanas atbalsts 

Or. pt 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
6.3.2013 B7-0080/497 

Grozījums Nr.  497 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. daĜa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) nepieĜautu tirgus traucējumus; a) stiprināt valsts piemērotos tirgus 
regulēšanas instrumentus; 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/498 

Grozījums Nr.  498 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

II daĜa – I sadaĜa – I nodaĜa – 3. iedaĜa – Virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Privātās uzglabāšanas atbalsts Intervences krājumu un privātās 
uzglabāšanas atbalsts 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/499 

Grozījums Nr.  499 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

II daĜa – I sadaĜa – I nodaĜa – 3.a iedaĜa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a iedaĜa 

 STARPNIEKU PEěĥAS NORMAS 

 17.a pants 

 Starpnieku peĜĦas maksimālās normas 

 Lai gadījumos, kad konstatēta nopietna 
nevienlīdzība, nodrošinātu pievienotās 
vērtības taisnīgu un atbilstošu sadali visā 
pārtikas piegādes ėēdē nolūkā 
paaugstināt ražotāju cenas, dalībvalstis 
var noteikt intervences pasākumus, ko 
piemēro visā ėēdē, piemēram, katram 
starpposmam nosakot peĜĦas maksimālās 
normas. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/500 

Grozījums Nr.  500 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. daĜa – ievaddaĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ievērojot nosacījumus, kas minēti šajā 
iedaĜā, un prasības un nosacījumus, kas 
Komisijai jāpieĦem ar deleăētajiem un/vai 
īstenošanas aktiem atbilstīgi 17.–
19. pantam, var piešėirt atbalstu par šādu 
produktu privātu uzglabāšanu: 

Ievērojot nosacījumus, kas minēti šajā 
iedaĜā, un prasības un nosacījumus, kas 
Komisijai jāpieĦem ar deleăētajiem un/vai 
īstenošanas aktiem atbilstīgi 17.–
19. pantam, var piešėirt atbalstu par šādu 
produktu intervences krājumu un/vai 
privātu uzglabāšanu: 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/501 

Grozījums Nr.  501 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin Sabine Wils  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izstrādājot stratēăijas, dalībvalstis 
sagatavo sarakstu ar augĜiem un dārzeĦiem, 
pārstrādātiem augĜiem un dārzeĦiem un 
banānu nozares produktiem, par kuriem var 
pretendēt uz atbalstu saskaĦā ar to 
attiecīgajām programmām. Tomēr šajā 
sarakstā neiekĜauj produktus, kas ir izslēgti 
ar pasākumiem, kurus Komisija pieĦēmusi 
ar deleăētajiem aktiem atbilstīgi 22. panta 
2. punkta a) apakšpunktam. Dalībvalstis 
izvēlas produktus, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, kas var ietvert 
sezonalitāti, produktu pieejamību vai vides 
apsvērumus. Šajā sakarībā dalībvalstis var 
dot priekšroku Savienības izcelsmes 
produktiem. 

3. Izstrādājot stratēăijas, dalībvalstis 
sagatavo sarakstu ar augĜiem un dārzeĦiem, 
pārstrādātiem augĜiem un dārzeĦiem un 
banānu nozares produktiem, par kuriem var 
pretendēt uz atbalstu saskaĦā ar to 
attiecīgajām programmām. Tomēr šajā 
sarakstā neiekĜauj produktus, kas ir izslēgti 
ar pasākumiem, kurus Komisija pieĦēmusi 
ar deleăētajiem aktiem atbilstīgi 22. panta 
2. punkta a) apakšpunktam. Dalībvalstis 
izvēlas produktus, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, kas var ietvert 
sezonalitāti, produktu pieejamību vai vides 
apsvērumus. Šajā sakarībā dalībvalstis var 
dot priekšroku Savienības izcelsmes 
produktiem un vietējiem produktiem, 
tādējādi atbalstot īsas piegādes ėēdes. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/502 

Grozījums Nr.  502 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

49. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Lai nepieĜautu konkurences 
kropĜojumus, spirtu, kas iegūts 1. punktā 
minētajā destilācijā, par kuru piešėirts 
atbalsts, izmanto tikai rūpniecības vai 
enerăētikas vajadzībām. 

svītrots 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/503 

Grozījums Nr.  503 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

II daĜa – II sadaĜa – III nodaĜa – 4.a iedaĜa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a iedaĜa 

 DALĪBVALSTU PĀRVALDES IESPĒJA 

 116.a pants 

 Pārvaldes iespēja 

 ĥemot vērā katras dalībvalsts īpašo 
situāciju un ražotāju un tirgus dalībnieku 
organizācijas attīstības relatīvo līmeni, 
gadījumos, kad ražotāju organizācijas ir 
īpaši maz attīstītas, šajā regulā paredzētos 
ražotāju organizāciju pienākumus var 
pildīt attiecīgo dalībvalstu iestādes. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/504 

Grozījums Nr.  504 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

V daĜa – -I sadaĜa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 I NODAěA 

 Risku un krīžu pārvaldība 

 1. iedaĜa 

 Valsts apdrošināšana 

 153.a pants 

 Valsts apdrošināšana lauksaimniecībā 

 1. Lai lauksaimniekiem, kuri cieš 
nelabvēlīgu klimatisko apstākĜu dēĜ vai 
citu dabas vai cilvēku izraisītu katastrofu 
dēĜ, tostarp meža ugunsgrēku, slimību un 
kaitēkĜu invāzijas dēĜ, garantētu peĜĦas 
minimumu, izveido lauksaimniecības 
valsts apdrošināšanas shēmu, ko finansē 
no Savienības budžeta. Šī apdrošināšana 
nodrošina aizsardzības minimumu 
dalībvalstu visiem lauksaimniekiem un 
viĦu algotajiem lauksaimniecības 
darbiniekiem. 

 2. Lauksaimniecības valsts apdrošināšanu 
var iedalīt lauku saimniecību 
apdrošināšanā, ieĦēmumu zaudējuma 
apdrošināšanā, lauksaimniecības 
dzīvnieku apdrošināšanā un 
kompensācijas fondos. 
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 3. Šādas apdrošināšanas esamība 
neietekmē citu apdrošināšanas shēmu 
esamību konkrētās nozarēs, piemēram, 
vīna nozares ražas apdrošināšanu, kas 
minēta 47. pantā. 

 Komisija iesniedz priekšlikumu [Eiropas 
Parlamenta un Padomes] regulai par 
lauksaimniecības valsts apdrošināšanu un 
dara to savlaicīgi, lai regula varētu stāties 
spēkā 2014. gada 1. jūlijā. 

Or. pt 


