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6.3.2013 B7-0080/361 

Pakeitimas  361 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm ir kiti 
 

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 
115 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(115) siekiant atsižvelgti į praktines 

situacijas, pateisinančias visišką arba 

dalinę atitiktį eksporto grąžinamųjų 

išmokų skyrimo reikalavimams, ir pad÷ti 

ūkio subjektams įveikti laikotarpį nuo 

eksporto grąžinamosios išmokos paraiškos 

pateikimo iki galutinio grąžinamosios 

išmokos mok÷jimo, Komisija tur÷tų būti 

įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 

priimti tam tikrus teis÷s aktus, kuriais 

nustatomos priemon÷s, susijusios su kita 

grąžinamosios išmokos mok÷jimo data; 

eksporto grąžinamosios išmokos 

mok÷jimo pasekm÷mis, kai licencijoje 

nurodytas produkto kodas arba paskirties 

vieta neatitinka tikrojo produkto arba 

paskirties vietos; išankstiniu eksporto 

grąžinamųjų išmokų mok÷jimu, įskaitant 

užstato pateikimo ir grąžinimo sąlygas; 

patikromis ir įrodymais, kai kyla abejonių 

d÷l tikrosios produktų paskirties vietos, 

įskaitant galimybę reimportuoti į 

Sąjungos muitų teritoriją; paskirties 

vietomis, kurioms taikoma eksporto iš 

Sąjungos tvarka, ir paskirties vietų, 

atitinkančių eksporto grąžinamųjų 

išmokų skyrimo reikalavimus, įtraukimu į 

Sąjungos muitų teritoriją. 

Išbraukta. 



 

AM\929557LT.doc  PE503.601v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

Or. en 

Pagrindimas 

Eksporto subsidijos iškraipo tarptautines rinkas ir užkrauna nepagrįstą naštą trečiųjų šalių 

gamintojams, kurių daugelis yra iš besivystančių šalių. Komitetas siūlo nustatyti nulinį šių 

subsidijų lygį, tačiau jas būtų galima v÷l prad÷ti skirti išskirtin÷mis kriz÷s sąlygomis. ES turi 

laikytis savo įsipareigojimo, numatyto 2005 m. PPO ministrų deklaracijoje, iki 2013 m. 

palaipsniui panaikinti visas eksporto grąžinamąsias išmokas. Kitokiu atveju mes prarasime 

piliečių pasitik÷jimą. 
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6.3.2013 B7-0080/362 

Pakeitimas  362 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm ir kiti 
 

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 
116 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(116) siekiant užtikrinti, kad produktai, už 

kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios 

išmokos, būtų eksportuojami iš Sąjungos 

muitų teritorijos ir nebūtų į šią teritoriją 

grąžinami, taip pat siekiant kuo labiau 

sumažinti ūkio subjektų įrodymų, kad 

produktai, už kuriuos skiriamos 

diferencijuotos grąžinamosios išmokos, 

pasiek÷ paskirties šalį, rengimo ir teikimo 

administracinę naštą, Komisija tur÷tų būti 

įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 

priimti tam tikrus teis÷s aktus, kuriais 

priimamos priemon÷s, susijusios su 

terminu, iki kurio produktai turi būti 

išvežti iš Sąjungos muitų teritorijos, 

įskaitant laikino pakartotino įvežimo 

terminą; perdirbimu, kuris gali būti tuo 

laikotarpiu taikomas produktams, už 

kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios 

išmokos; įrodymu, kad produktai, už 

kuriuos skiriamos diferencijuotos 

grąžinamosios išmokos, pasiek÷ paskirties 

vietą; grąžinamųjų išmokų ribin÷mis 

vert÷mis ir sąlygomis, kuriomis 

eksportuotojai gali būti atleisti nuo 

reikalavimo pateikti tokį įrodymą ir 

įrodymo, kad produktai, už kuriuos 

skiriamos diferencijuotos grąžinamosios 

Išbraukta. 
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išmokos, pasiek÷ paskirties vietą, 

tvirtinimo, kurį atlieka nepriklausomos 

trečiosios šalys, sąlygomis; 

Or. en 

Pagrindimas 

Eksporto subsidijos iškraipo tarptautines rinkas ir užkrauna nepagrįstą naštą trečiųjų šalių 

gamintojams, kurių daugelis yra iš besivystančių šalių. Komitetas siūlo nustatyti nulinį šių 

subsidijų lygį, tačiau jas būtų galima v÷l prad÷ti skirti išskirtin÷mis kriz÷s sąlygomis. ES turi 

laikytis savo įsipareigojimo, numatyto 2005 m. PPO ministrų deklaracijoje, iki 2013 m. 

palaipsniui panaikinti visas eksporto grąžinamąsias išmokas. Kitokiu atveju mes prarasime 

piliečių pasitik÷jimą. 
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6.3.2013 B7-0080/363 

Pakeitimas  363 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm ir kiti 
 

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 
117 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(117) siekiant atsižvelgti į įvairių sektorių 

ypatumus, Komisija tur÷tų būti įgaliota 

pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam 

tikrus teis÷s aktus, kuriais nustatomi ūkio 

subjektams ir produktams, už kuriuos gali 

būti skiriamos eksporto grąžinamosios 

išmokos, taikytini specialieji reikalavimai 

ir sąlygos, visų pirma apibr÷žiami 

produktai ir jų savyb÷s, taip pat nustatomi 

eksporto grąžinamosioms išmokoms 

apskaičiuoti taikomi koeficientai; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Eksporto subsidijos iškraipo tarptautines rinkas ir užkrauna nepagrįstą naštą trečiųjų šalių 

gamintojams, kurių daugelis yra iš besivystančių šalių. Komitetas siūlo nustatyti nulinį šių 

subsidijų lygį, tačiau jas būtų galima v÷l prad÷ti skirti išskirtin÷mis kriz÷s sąlygomis. ES turi 

laikytis savo įsipareigojimo, numatyto 2005 m. PPO ministrų deklaracijoje, iki 2013 m. 

palaipsniui panaikinti visas eksporto grąžinamąsias išmokas. Kitokiu atveju mes prarasime 

piliečių pasitik÷jimą. 
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6.3.2013 B7-0080/364 

Pakeitimas  364 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm ir kiti 
 

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 
133 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Article 133 Išbraukta. 

Scope  

1. Kiek būtina siekiant sudaryti sąlygas 

eksportuoti produktus pagal pasaulin÷s 

rinkos įkainius ar kainas ir laikantis 

pagal Sutarties 218 straipsnį sudarytais 

susitarimais nustatytų ribų, tokių 

produktų pasaulin÷s rinkos įkainių ar 

kainų ir kainų Sąjungoje skirtumas gali 

būti padengiamas eksporto 

grąžinamosiomis išmokomis: 

 

a) už toliau nurodytų sektorių produktus, 

kurie turi būti eksportuojami toliau jų 

neperdirbus: 

 

i) grūdų;  

ii) ryžių;  

iii) cukraus, kai eksportuojami I priedo 

III dalies b–d ir g punktuose nurodyti 

produktai; 

 

iv) galvijienai;  

v) pieno ir pieno produktų;  

vi) kiaulienos;  

vii) kiaušinių;  
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viii) paukštienos;  

b) už šios dalies a punkto i–iii, v ir vii 

papunkčiuose išvardytus produktus, kurie 

turi būti eksportuojami kaip perdirbtos 

prek÷s pagal 2009 m. lapkričio 30 d. 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1216/2009, 

nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam 

tikroms iš perdirbtų žem÷s ūkio produktų 

pagamintoms prek÷ms , ir kaip I priedo X 

dalies b punkte išvardyti produktai, 

kuriuose yra cukraus. 

 

2. Eksporto grąžinamosios išmokos už 

produktus, kurie eksportuojami kaip 

perdirbtos prek÷s, negali būti didesn÷s nei 

tos, kurios taikomos tokiems patiems 

produktams, eksportuojamiems toliau jų 

neperdirbus. 

 

3. Komisija įgyvendinimo aktais priima 

šiam straipsniui taikyti būtinas priemones. 

Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 

162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 

nagrin÷jimo procedūrą. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Eksporto subsidijos iškraipo tarptautines rinkas ir užkrauna nepagrįstą naštą trečiųjų šalių 

gamintojams, kurių daugelis yra iš besivystančių šalių. Komitetas siūlo nustatyti nulinį šių 

subsidijų lygį, tačiau jas būtų galima v÷l prad÷ti skirti išskirtin÷mis kriz÷s sąlygomis. ES turi 

laikytis savo įsipareigojimo, numatyto 2005 m. PPO ministrų deklaracijoje, iki 2013 m. 

palaipsniui panaikinti visas eksporto grąžinamąsias išmokas. Kitokiu atveju mes prarasime 

piliečių pasitik÷jimą. 
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6.3.2013 B7-0080/365 

Pakeitimas  365 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm ir kiti 
 

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 
134 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

134 straipsnis Išbraukta. 

Eksporto grąžinamųjų išmokų 

paskirstymas 

 

Kiekiai, už kurių eksportą gali būti 

skiriama eksporto grąžinamoji išmoka, 

paskirstomi taikant metodą, kuris: 

 

a) geriausiai tinka atsižvelgiant į produkto 

pobūdį ir pad÷tį atitinkamoje rinkoje ir 

kurį taikant galima veiksmingiausiai 

panaudoti turimus išteklius, atsižvelgiant į 

Sąjungos eksporto veiksmingumą ir 

struktūrą bei jo poveikį rinkos 

pusiausvyrai, taip pat nediskriminuojant 

suinteresuotųjų ūkio subjektų, visų pirma 

stambių ir smulkių ūkio subjektų; 

 

b) d÷l savo administravimo reikalavimų 

ūkio subjektams yra mažiausiai 

sud÷tingas administruoti. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Eksporto subsidijos iškraipo tarptautines rinkas ir užkrauna nepagrįstą naštą trečiųjų šalių 

gamintojams, kurių daugelis yra iš besivystančių šalių. Komitetas siūlo nustatyti nulinį šių 

subsidijų lygį, tačiau jas būtų galima v÷l prad÷ti skirti išskirtin÷mis kriz÷s sąlygomis. ES turi 
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laikytis savo įsipareigojimo, numatyto 2005 m. PPO ministrų deklaracijoje, iki 2013 m. 

palaipsniui panaikinti visas eksporto grąžinamąsias išmokas. Kitokiu atveju mes prarasime 

piliečių pasitik÷jimą. 
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6.3.2013 B7-0080/366 

Pakeitimas  366 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm ir kiti 
 

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 
135 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

135 straipsnis Išbraukta. 

Eksporto grąžinamųjų išmokų nustatymas  

1. Tokios pačios eksporto grąžinamosios 

išmokos taikomos tokiems patiems 

produktams visoje Sąjungoje. Jos gali 

skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, 

ypač jei to reikia d÷l pasaulin÷je rinkoje 

susidariusios pad÷ties, tam tikrų rinkų 

konkrečių poreikių arba d÷l susitarimais, 

sudarytais pagal Sutarties 218 straipsnį, 

nustatytų įpareigojimų. 

 

2. Grąžinamųjų išmokų nustatymo 

priemones priima Taryba pagal Sutarties 

43 straipsnio 3 dalį. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Eksporto subsidijos iškraipo tarptautines rinkas ir užkrauna nepagrįstą naštą trečiųjų šalių 

gamintojams, kurių daugelis yra iš besivystančių šalių. Komitetas siūlo nustatyti nulinį šių 

subsidijų lygį, tačiau jas būtų galima v÷l prad÷ti skirti išskirtin÷mis kriz÷s sąlygomis. ES turi 

laikytis savo įsipareigojimo, numatyto 2005 m. PPO ministrų deklaracijoje, iki 2013 m. 

palaipsniui panaikinti visas eksporto grąžinamąsias išmokas. Kitokiu atveju mes prarasime 

piliečių pasitik÷jimą. 
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6.3.2013 B7-0080/367 

Pakeitimas  367 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm ir kiti 
 

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 
136 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

136 straipsnis Išbraukta. 

Eksporto grąžinamosios išmokos skyrimas  

1. Grąžinamosios išmokos už 

133 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytus 

produktus, eksportuojamus toliau jų 

neperdirbus, skiriamos tik pateikus 

paraišką ir eksporto licenciją. 

 

2. Už 133 straipsnio 1 dalies a punkte 

nurodytus produktus skiriamos 

grąžinamosios išmokos dydis yra toks, 

koks taikomas licencijos paraiškos 

pateikimo dieną, arba nustatomas 

atitinkamo konkurso tvarka, o jei 

skiriama diferencijuota grąžinamoji 

išmoka, grąžinamosios išmokos dydis yra 

toks, koks tą dieną taikomas: 

 

a) licencijoje nurodytai paskirties vietai 

arba 

 

b) faktinei paskirties vietai, jei pastaroji 

skiriasi nuo licencijoje nurodytos 

paskirties vietos – tokiu atveju taikoma 

suma neviršija sumos, taikomos 

licencijoje nurodytai paskirties vietai. 
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Komisija įgyvendinimo aktais gali imtis 

atitinkamų priemonių, kad nebūtų 

piktnaudžiaujama šios dalies nuostatų 

lankstumu. Tos priemon÷s visų pirma gali 

būti susijusios su paraiškų teikimo tvarka. 

 

3. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad 

Sutarties I priede išvardytų produktų ir iš 

jų pagamintų perdirbtų produktų 

eksportuotojams būtų suteiktos vienodos 

galimyb÷s gauti eksporto grąžinamąsias 

išmokas, Komisija įgaliojama pagal šio 

reglamento 160 straipsnį priimti 

deleguotuosius aktus, kad šio reglamento 

133 straipsnio 1 dalies b punkte 

nurodytiems produktams būtų galima 

taikyti šio straipsnio 1 ir 2 dalis. 

 

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 

šiai daliai taikyti būtinas priemones. Tie 

įgyvendinimo aktai priimamai pagal 162 

straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrin÷jimo 

procedūrą. 

 

4. Grąžinamoji išmoka mokama pateikus 

įrodymus, kad: 

 

a) produktai išvežti iš Sąjungos muitų 

teritorijos vadovaujantis Muitin÷s kodekso 

161 straipsnyje nurodyta eksporto 

procedūra; 

 

b) kai skiriama diferencijuota grąžinamoji 

išmoka – produktai importuoti į 

licencijoje nurodytą paskirties vietą arba 

kitą paskirties vietą, kuriai nustatyta 

grąžinamoji išmoka, nepažeidžiant 

2 dalies b punkto. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Eksporto subsidijos iškraipo tarptautines rinkas ir užkrauna nepagrįstą naštą trečiųjų šalių 

gamintojams, kurių daugelis yra iš besivystančių šalių. Komitetas siūlo nustatyti nulinį šių 

subsidijų lygį, tačiau jas būtų galima v÷l prad÷ti skirti išskirtin÷mis kriz÷s sąlygomis. ES turi 

laikytis savo įsipareigojimo, numatyto 2005 m. PPO ministrų deklaracijoje, iki 2013 m. 
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palaipsniui panaikinti visas eksporto grąžinamąsias išmokas. Kitokiu atveju mes prarasime 

piliečių pasitik÷jimą. 
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6.3.2013 B7-0080/368 

Pakeitimas  368 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm ir kiti 
 

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 
137 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

137 straipsnis Išbraukta. 

Eksporto grąžinamosios išmokos už gyvus 

galvijus galvijienos sektoriuje 

 

1. Galvijienos sektoriaus produktų atveju 

grąžinamoji išmoka už gyvų galvijų 

eksportą skiriama ir išmokama tik jei 

laikomasi Sąjungos teis÷s aktais nustatytų 

gyvūnų gerov÷s reikalavimų ir, visų 

pirma, vežamų gyvūnų apsaugos 

reikalavimų. 

 

2. Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 

eksportuotojus laikytis gyvūnų gerov÷s 

sąlygų ir suteikti galimybę 

kompetentingoms institucijoms tikrinti, ar 

teisingai naudojamos eksporto 

grąžinamosios išmokos, kai tos išmokos 

skiriamos su sąlyga, kad laikomasi 

gyvūnų gerov÷s reikalavimų, Komisija 

įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 

deleguotuosius aktus, susijusius su 

gyvūnų gerov÷s reikalavimų laikymusi už 

Sąjungos muitų teritorijos ribų, įskaitant 

galimybę kreiptis į nepriklausomas 

trečiąsias šalis. 

 

3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 

priimti šiam straipsniui taikyti būtinas 
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priemones. Tie įgyvendinimo aktai 

priimamai pagal 162 straipsnio 2 dalyje 

nurodytą nagrin÷jimo procedūrą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Eksporto subsidijos iškraipo tarptautines rinkas ir užkrauna nepagrįstą naštą trečiųjų šalių 

gamintojams, kurių daugelis yra iš besivystančių šalių. Komitetas siūlo nustatyti nulinį šių 

subsidijų lygį, tačiau jas būtų galima v÷l prad÷ti skirti išskirtin÷mis kriz÷s sąlygomis. ES turi 

laikytis savo įsipareigojimo, numatyto 2005 m. PPO ministrų deklaracijoje, iki 2013 m. 

palaipsniui panaikinti visas eksporto grąžinamąsias išmokas. Kitokiu atveju mes prarasime 

piliečių pasitik÷jimą. 
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6.3.2013 B7-0080/369 

Pakeitimas  369 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm ir kiti 
 

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 
138 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

138 straipsnis Išbraukta. 

Eksporto apribojimai  

Pagal Sutarties 218 straipsnį sudarytuose 

susitarimuose nustatyti įpareigojimai d÷l 

kiekių vykdomi taikant eksporto 

licencijas, kurios išduodamos 

referenciniams laikotarpiams, kurie 

taikomi atitinkamiems produktams. 

 

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 

būtinus norint užtikrinti įpareigojimų d÷l 

kiekių vykdymą, įskaitant eksporto 

licencijų išdavimo sustabdymą arba 

ribojimą, kai tokie įsipareigoti kiekiai 

viršijami arba gali būti viršyti. Kai reikia 

laikytis PPO susitarime d÷l žem÷s ūkio 

nustatytų įpareigojimų, referencinio 

laikotarpio pabaiga eksporto licencijų 

galiojimui įtakos neturi. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Eksporto subsidijos iškraipo tarptautines rinkas ir užkrauna nepagrįstą naštą trečiųjų šalių 

gamintojams, kurių daugelis yra iš besivystančių šalių. Komitetas siūlo nustatyti nulinį šių 

subsidijų lygį, tačiau jas būtų galima v÷l prad÷ti skirti išskirtin÷mis kriz÷s sąlygomis. ES turi 
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laikytis savo įsipareigojimo, numatyto 2005 m. PPO ministrų deklaracijoje, iki 2013 m. 

palaipsniui panaikinti visas eksporto grąžinamąsias išmokas. Kitokiu atveju mes prarasime 

piliečių pasitik÷jimą. 
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6.3.2013 B7-0080/370 

Pakeitimas  370 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm ir kiti 
 

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 
139 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[...] Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Eksporto subsidijos iškraipo tarptautines rinkas ir užkrauna nepagrįstą naštą trečiųjų šalių 

gamintojams, kurių daugelis yra iš besivystančių šalių. Komitetas siūlo nustatyti nulinį šių 

subsidijų lygį, tačiau jas būtų galima v÷l prad÷ti skirti išskirtin÷mis kriz÷s sąlygomis. ES turi 

laikytis savo įsipareigojimo, numatyto 2005 m. PPO ministrų deklaracijoje, iki 2013 m. 

palaipsniui panaikinti visas eksporto grąžinamąsias išmokas. Kitokiu atveju mes prarasime 

piliečių pasitik÷jimą. 
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6.3.2013 B7-0080/371 

Pakeitimas  371 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm ir kiti 
 

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 
140 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

140 straipsnis Išbraukta. 

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal 

nagrin÷jimo procedūrą  

Komisija įgyvendinimo aktais priima šiam 

skirsniui taikyti būtinas priemones, visų 

pirma susijusias su: 

 

a) eksportuotinų kiekių, kurie nebuvo 

paskirstyti ar panaudoti, perskirstymu;  

b) 133 straipsnio 1 dalies b punkte 

nurodytais produktais.  

Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 

162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 

nagrin÷jimo procedūrą. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Eksporto subsidijos iškraipo tarptautines rinkas ir užkrauna nepagrįstą naštą trečiųjų šalių 

gamintojams, kurių daugelis yra iš besivystančių šalių. Komitetas siūlo nustatyti nulinį šių 

subsidijų lygį, tačiau jas būtų galima v÷l prad÷ti skirti išskirtin÷mis kriz÷s sąlygomis. ES turi 

laikytis savo įsipareigojimo, numatyto 2005 m. PPO ministrų deklaracijoje, iki 2013 m. 

palaipsniui panaikinti visas eksporto grąžinamąsias išmokas. Kitokiu atveju mes prarasime 

piliečių pasitik÷jimą. 
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6.3.2013 B7-0080/372 

Pakeitimas  372 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm ir kiti 
 

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 
141 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

141 straipsnis Išbraukta. 

Kiti įgyvendinimo įgaliojimai  

Komisija įgyvendinimo aktais gali 

nustatyti koeficientus, skirtus eksporto 

grąžinamosioms išmokoms koreguoti 

laikantis taisyklių, priimtų pagal 139 

straipsnio 6 dalį. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Eksporto subsidijos iškraipo tarptautines rinkas ir užkrauna nepagrįstą naštą trečiųjų šalių 

gamintojams, kurių daugelis yra iš besivystančių šalių. Komitetas siūlo nustatyti nulinį šių 

subsidijų lygį, tačiau jas būtų galima v÷l prad÷ti skirti išskirtin÷mis kriz÷s sąlygomis. ES turi 

laikytis savo įsipareigojimo, numatyto 2005 m. PPO ministrų deklaracijoje, iki 2013 m. 

palaipsniui panaikinti visas eksporto grąžinamąsias išmokas. Kitokiu atveju mes prarasime 

piliečių pasitik÷jimą. 

 

 


