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6.3.2013 B7-0080/373 

Pakeitimas  373 
Elisabeth Jeggle 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 

Taikymo sritis Taikymo sritis 

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:  

1. Kiek būtina siekiant sudaryti sąlygas 

eksportuoti produktus pagal pasaulin÷s 

rinkos įkainius ar kainas, kai vidaus rinkos 

sąlygos atitinka nurodytąsias 

154 straipsnio 1 dalyje, ir laikantis pagal 

Sutarties 218 straipsnį sudarytais 

susitarimais nustatytų ribų bei 

vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 

3 straipsnio 5 dalimi, 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:  

a) už toliau nurodytų sektorių produktus, 

kurie turi būti eksportuojami toliau jų 

neperdirbus:  

i) grūdų;  i) grūdų;  

ii) ryžių;  ii) ryžių;  

iii) cukraus, kai eksportuojami I priedo 

III dalies b–d ir g punktuose nurodyti 

produktai;  

iii) cukraus, kai eksportuojami I priedo 

III dalies b–d ir g punktuose nurodyti 

produktai;  

iv) galvijienai;  iv) galvijienai, išskyrus gyvus naminių 

galvijų rūšių galvijus, kurių KN kodas yra 

0102;  

v) pieno ir pieno produktų;  v) pieno ir pieno produktų;  
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vi) kiaulienos;  vi) kiaulienos, išskyrus gyvas namines 

kiaules, kurių KN kodas yra 0103;  

vii) kiaušinių;  vii) kiaušinių;  

viii) paukštienos;  

 

viii) paukštienos, išskyrus gyvus naminius 

paukščius, kurių KN kodas yra 0105;  

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.  

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

įskaitant produktus, eksportuojamus kaip 

prek÷s, kuriems netaikomas Sutarties 

I priedas, kaip nustatyta pagal 2010 m. 

birželio 29 d. Komisijos reglamentą (ES) 

Nr. 578/2010, 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.  

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.  

 2a. Nepažeidžiant 154 straipsnio 1 dalies 

ir 159 straipsnio taikymo sąlygų, 

grąžinamoji išmoka už 1 dalyje nurodytus 

produktus yra 0 EUR. 

3. Komisija įgyvendinimo aktais priima 

šiam straipsniui taikyti būtinas priemones. 

Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 

162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 

nagrin÷jimo procedūrą.  

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 
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6.3.2013 B7-0080/374 

Pakeitimas  374 
Elisabeth Jeggle 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 

 

 

 


