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6.3.2013 B7-0080/377 

Pakeitimas  377 
James Nicholson 
ECR 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 
52 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(52) prekybos standartams tur÷tų būti 
nustatytos horizontalaus pobūdžio 
nuostatos; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/378 

Pakeitimas  378 
James Nicholson 
ECR 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 
55 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(55) prekybos standartai tur÷tų būti 
taikomi visiems Sąjungoje 
parduodamiems žem÷s ūkio produktams; 

Išbraukta. 

Or. en 



 

AM\929553LT.doc  PE503.601v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/379 

Pakeitimas  379 
James Nicholson 
ECR 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 
59 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(59) siekiant atsižvelgti į vartotojų 

lūkesčius ir pad÷ti gerinti žem÷s ūkio 

produktų gamybos ir prekybos ekonomines 

sąlygas, taip pat šių produktų kokybę ir 

prisitaikyti prie nuolatos kintančių rinkos 

sąlygų bei naujų vartotojų poreikių, taip pat 

atsižvelgti į atitinkamų tarptautinių 

standartų pokyčius bei techninę pažangą ir 

nekurti kliūčių produktų naujov÷ms, 

Komisija tur÷tų būti įgaliota pagal Sutarties 

290 straipsnį priimti tam tikrus teis÷s aktus, 

kuriais nustatomi tam tikruose sektoriuose 
arba tam tikriems produktams visais 
prekybos etapais taikomi prekybos 
standartai, leidžiama nukrypti nuo tokių 

standartų ar numatomos jų taikymo 

išimtys, taip pat būtinais atvejais keičiamos 

apibr÷žtys ir prekiniai pavadinimai, 

leidžiama nuo jų nukrypti arba numatomos 

jų taikymo išimtys; 

(59) siekiant atsižvelgti į vartotojų 

lūkesčius ir pad÷ti gerinti žem÷s ūkio 

produktų gamybos ir prekybos ekonomines 

sąlygas, taip pat šių produktų kokybę ir 

prisitaikyti prie nuolatos kintančių rinkos 

sąlygų bei naujų vartotojų poreikių, taip pat 

atsižvelgti į atitinkamų tarptautinių 

standartų pokyčius bei techninę pažangą ir 

nekurti kliūčių produktų naujov÷ms, 

Komisija tur÷tų būti įgaliota pagal Sutarties 

290 straipsnį priimti tam tikrus teis÷s aktus, 

kuriais leidžiama nukrypti nuo tokių 

standartų ar numatomos jų taikymo 

išimtys, taip pat būtinais atvejais keičiamos 

apibr÷žtys ir prekiniai pavadinimai, 

leidžiama nuo jų nukrypti arba numatomos 

jų taikymo išimtys; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/380 

Pakeitimas  380 
James Nicholson 
ECR 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 
33 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

33 straipsnis Išbraukta. 

Nacionalin÷ finansin÷ pagalba  

1. Valstybių narių regionuose, kuriuose 
vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijų steigimosi lygis yra itin 
mažas, Komisija, laikydamasi 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrin÷jimo 
procedūros, įgyvendinimo aktais gali leisti 
deramai pagrįstą prašymą pateikusioms 
valstyb÷ms nar÷ms išmok÷ti gamintojų 
organizacijoms nacionalinę finansinę 
pagalbą, kuri negali būti didesn÷ kaip 
80 % 30 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytų finansinių įnašų. Ši pagalba 
papildo iš veiklos fondo teikiamą pagalbą. 

 

2. Valstybių narių regionuose, kuriuose 
gamintojų organizacijos, gamintojų 
organizacijų asociacijos ir gamintojų 
grup÷s, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 
[...] d÷l paramos kaimo pl÷trai, teikiamos 
Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai 
(EŽŪFKP) l÷šomis, 28 straipsnyje, 
parduoda mažiau kaip 15 % vaisių ir 
daržovių produkcijos vert÷s ir kuriuose 
vaisių ir daržovių produkcija sudaro bent 
15 % jų bendros žem÷s ūkio produkcijos, 
suinteresuotos valstyb÷s nar÷s prašymu 
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Sąjunga gali kompensuoti 1 dalyje 
nurodytą nacionalinę finansinę pagalbą. 
Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nuspręsti d÷l tokio kompensavimo. Tie 
įgyvendinimo aktai priimamai pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrin÷jimo 
procedūrą. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/381 

Pakeitimas  381 
James Nicholson 
ECR 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 II skyriaus 5 a skirsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a skirsnis 

 Pagalba apynių sektoriui 

 54a straipsnis 

 Pagalba gamintojų organizacijoms 

 1. Sąjunga padengia apynių sektoriaus 
gamintojų organizacijoms, pripažintoms 
pagal 106 straipsnį, skiriamas išmokas, 
skirtas 106 straipsnio c punkto i, ii arba iii 
papunkčiuose nurodytiems tikslams 
finansuoti. 

 2. Valstybių narių, skiriančių išmokas 1 
dalyje numatytoms gamintojų 
organizacijoms, sąrašas ir jų nacionalin÷s 
viršutin÷s Sąjungos finansavimo ribos 
nustatytos XYZ priede. 

 3. Valstyb÷s nar÷s gali nuspręsti skirti 1 
dalyje numatytas išmokas ne v÷liau kaip 
prieš tokių išmokų pirmuosius skyrimo 
metus einančių metų rugpjūčio 1 d. Šioms 
išmokoms finansuoti valstyb÷s nar÷s 
panaudoja ne daugiau kaip 0,5 proc.  
Reglamento (ES) Nr. ... /... [DPR] II 
priede nustatytų savo nacionalinių 
viršutinių ribų. 

 4. Valstyb÷s nar÷s praneša apie savo 3 
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dalyje  nurodytą sprendimą ne v÷liau kaip 
toje dalyje nurodytą datą. 

 54b straipsnis 

 Įgaliojimų suteikimas 

 Siekiant užtikrinti, kad pagalba būtų 
skiriama 106 straipsnyje nurodytiems 
tikslams finansuoti, ir atsižvelgti į 54a 
straipsnio 3 dalyje nurodytus valstybių 
narių sprendimus, Komisijai pagal 160 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus d÷l: 

 a) paraiškų gauti pagalbą, įskaitant su 
terminais ir lydimaisiais dokumentais 
susijusias taisykles; 

 b) teis÷s gauti pagalbą, įskaitant taisykles, 
susijusias su pagalbos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiais apynių plotais 
ir kiekvienai gamintojų organizacijai 
išmok÷tinų sumų apskaičiavimu; 

 c) sankcijų, taikomų nepagrįstų išmokų 
atvejais; 

 d) [...] priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų peržiūra. 

 54c straipsnis 

 Įgyvendinimo įgaliojimai 

 Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos būtinos su šiuo 
skirsniu susijusias priemon÷s d÷l: 

 a) pagalbos mok÷jimo; 

 b) patikrų ir tikrinimų. 

 Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrin÷jimo procedūrą. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/382 

Pakeitimas  382 
James Nicholson 
ECR 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 I skyriaus 1 skirsnio 2 poskirsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Bendrasis prekybos standartas Išbraukta. 

Atitiktis bendrajam prekybos standartui  

1. Šiame reglamente produktas laikomas 
atitinkančiu bendrąjį prekybos standartą, 
jei jis yra geros ir tinkamos prekin÷s 
kokyb÷s. 

 

2. Jei 3 poskirsnyje ir Tarybos direktyvose 
2000/36/EB28, 2001/112/EB29, 
2001/113/EB30, 2001/114/EB31, 
2001/110/EB32 ir 2001/111/EB33 nurodyti 
prekybos standartai nenustatyti, žem÷s 
ūkio produktai, paruošti parduoti arba 
paskirstyti galutiniam vartotojui vykdant 
mažmeninę prekybą, kaip apibr÷žta 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 
straipsnio 7 punkte, gali būti parduodami 
tik jei jie atitinka bendrąjį prekybos 
standartą. 

 

3. Produktas laikomas atitinkančiu 
bendrąjį prekybos standartą, jei 
produktas, kuriuo ketinama prekiauti, 
atitinka taikytiną standartą, kurį prireikus 
priima kuri nors iš V priede nurodytų 
tarptautinių organizacijų. 

 

Deleguotieji įgaliojimai  
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Atsižvelgiant į poreikį reaguoti į pad÷ties 
rinkoje pokyčius ir į kiekvieno sektoriaus 
ypatumus, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais priimami, keičiami su 56 
straipsnio 1 dalyje nurodytu bendruoju 
prekybos standartu susiję reikalavimai ir 
56 straipsnio 3 dalyje nurodytos su 
atitiktimi susijusios taisykl÷s arba 
nukrypstama nuo šių reikalavimų ir 
taisyklių. 

 

____________ 
28

 OL L 197, 200 8 3, p. 19. 
29

 OL L 10, 2002 1 12, p. 58. 
30

 OL L 10, 2002 1 12, p. 67. 
31

 OL L 15, 2002 1 17, p. 19. 
32

 OL L 10, 2002 1 12, p. 47. 
33

 OL L 10, 2002 1 12, p. 53. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/383 

Pakeitimas  383 
James Nicholson 
ECR 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 
58 straipsnio pirma pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Prekybos standartai gali būti taikomi 
vienam ar daugiau šių produktų ir (arba) 
sektorių: 

 a) alyvuogių aliejui ir valgomosioms 
alyvuog÷ms, kai tai susiję su I priedo VII 
dalies a punkte nurodytais produktais; 

 b) vaisiams ir daržov÷ms; 

 c) perdirbtiems vaisiams ir daržov÷ms; 

 d) bananams; 

 e) gyviems augalams; 

 f) kiaušiniams; 

 g) paukštienai; 

 h) žmon÷ms vartoti skirtiems tepiesiems 
riebalams; 

 i) apyniams. 

Produktais, kuriems nustatyti konkretiems 

sektoriams arba produktams skirti 

prekybos standartai, Sąjungoje gali būti 

prekiaujama tik laikantis tokių standartų. 

Produktais, kuriems nustatyti konkretiems 

sektoriams arba produktams skirti 

prekybos standartai, Sąjungoje gali būti 

prekiaujama tik tuo atveju, jeigu jie 
atitinka tuos standartus. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/384 

Pakeitimas  384 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 

Britta Reimers 
 

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 
106 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Gamintojų organizacijos Gamintojų organizacijos 

Gavusios prašymą valstyb÷s nar÷s 

pripažįsta gamintojų organizacijas: 
Gavusios prašymą valstyb÷s nar÷s 

pripažįsta vaisių ir daržovių sektoriaus 
gamintojų organizacijas ir, gavusios 
prašymą, gali pripažinti visų kitų sektorių 
gamintojų organizacijas: 

a) kurias sudaro bet kurio iš 1 straipsnio 2 

dalyje nurodytų sektorių gamintojai; 
a) kurias sudaro ir kontroliuoja 
konkretaus sektoriaus iš nurodytųjų 

1 straipsnio 2 dalyje ūkininkai; 

b) kurios yra įsteigtos pačių gamintojų 

iniciatyva; 

b) kurios yra įsteigtos pačių ūkininkų 

iniciatyva; 

c) kurios siekia konkretaus tikslo, galinčio 

apimti bent vieną iš toliau nurodytų tikslų: 
c) kurios siekia konkretaus tikslo, galinčio 

apimti bent vieną iš toliau nurodytų tikslų: 

i) užtikrinti, kad gamyba būtų planuojama 

ir pritaikoma prie paklausos, ypač kokyb÷s 

ir kiekio atžvilgiu; 

i) užtikrinti, kad gamyba būtų planuojama 

ir pritaikoma prie paklausos, ypač kokyb÷s 

ir kiekio atžvilgiu; 

ii) koncentruoti pasiūlą ir pateikti savo 

narių pagamintus produktus rinkai; 
ii) koncentruoti pasiūlą ir pateikti savo 

narių pagamintus produktus rinkai; 

iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir 

stabilizuoti gamintojo kainas; 
iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir 

stabilizuoti gamintojo kainas; 

iv) atlikti tausių gamybos metodų ir rinkos 

pokyčių tyrimus; 
iv) atlikti tausių gamybos metodų ir rinkos 

pokyčių tyrimus; 

v) suteikti ir skatinti teikti techninę v) suteikti ir skatinti teikti techninę 
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pagalbą, kuri reikalinga norint taikyti 

aplinkai nekenksmingus auginimo ir 

gamybos metodus; 

pagalbą, kuri reikalinga norint taikyti 

aplinkai nekenksmingus auginimo ir 

gamybos metodus; 

 va) skatinti ir teikti techninę pagalbą, kuri 
reikalinga norint laikytis gamybos 
standartų, pagerinti produktų kokybę ir 
sukurti produktus, kurių būtų saugoma 
kilm÷s vietos nuoroda arba kuriems būtų 
suteikiamas nacionalinis kokyb÷s ženklas; 

vi) tvarkyti šalutinius produktus ir atliekas, 

visų pirma siekiant išsaugoti vandens, 

dirvožemio ir kraštovaizdžio kokybę, 

išsaugoti ar didinti biologinę įvairovę, ir 

vi) tvarkyti šalutinius produktus ir atliekas, 

visų pirma siekiant išsaugoti vandens, 

dirvožemio ir kraštovaizdžio kokybę, 

išsaugoti ar didinti biologinę įvairovę; 

vii) pad÷ti tausiai naudoti gamtinius 

išteklius ir švelninti klimato kaitą; 
vii) pad÷ti tausiai naudoti gamtinius 

išteklius ir švelninti klimato kaitą; 

 viia) rengti iniciatyvas reklamos ir 
rinkodaros srityje; 

 viib) rengti iniciatyvas, kuriomis 
skatinamos inovacijų priemon÷s, jų 
vykdomas privatus sand÷liavimas, 
perdirbimas ir reklama, taip pat 
organizuojamas reklaminis pardavimas; 

 viic) įgyvendinti krizių prevencijos ir 
krizių valdymo priemones; 

 viid) skatinti savo narius naudotis ateities 
sandorių rinkomis ir draudimo 
sistemomis, taip pat teikti būtiną techninę 
pagalbą; 

d) kurios neturi dominuojančios pad÷ties 

atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 

to reikia siekiant Sutarties 39 straipsnio 

tikslų. 

d) kurios neturi dominuojančios pad÷ties 

atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 

to reikia siekiant Sutarties 39 straipsnio 

tikslų. 

 da) kurios parduoda produktus, 
neįtrauktus į Sutarties I priedą, jei šių 
parduotų produktų, kuriems netaikomas 
I priedas, dalis neviršija 49 % bendro 
parduoto kiekio apimties ir d÷l to 
neatsisakoma oficialaus gamintojų 
organizacijos pripažintame žem÷s ūkio 
sektoriuje statuso. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/385 

Pakeitimas  385 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 

Britta Reimers 
 

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 
106 b straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 106b straipsnis 

 Gamintojų organizacijų pripažinimas 

 1. Valstyb÷s nar÷s gamintojų 
organizacijomis gali pripažinti visus d÷l 
šio pripažinimo besikreipiančius 
juridinius asmenis arba aiškiai apibr÷žtas 
juridinių asmenų dalis, jei: 

 a) jie atitinka 106 straipsnio pirmos dalies 
b ir c punktuose išd÷stytus reikalavimus; 

 b) savo veiklos srityje turi minimalų narių 
skaičių ir (arba) pagamina minimalią 
tinkamos parduoti produkcijos apimtį, 
kurią nustato atitinkama valstyb÷ nar÷; 

 c) pateikia pakankamai įrodymų, kad gali 
tinkamai vykdyti savo veiklą tiek b÷gant 
laikui, tiek veiksmingumo, žmogiškųjų 
išteklių, materialin÷s ir technin÷s 
paramos savo nariams, taip pat pasiūlos 
koncentracijos požiūriais; 

 d) yra patvirtinę įstatus, kurie atitinka šios 
dalies a, b ir c punktų nuostatas. 

 2. Valstyb÷s nar÷s gali nuspręsti, kad 
gamintojų organizacijos, pripažintos 
pagal nacionalinę teisę iki 2014 m. sausio 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

1 d. ir atitinkančios šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytas sąlygas, laikomos 
pripažintomis gamintojų organizacijomis 
pagal 106 straipsnį. 

 3. Gamintojų organizacijos, nacionalin÷s 
teis÷s pagrindu pripažintos iki 2014 m. 
sausio 1 d. ir neatitinkančios šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, gali 
iki 2015 m. sausio 1 d. tęsti savo veiklą 
pagal nacionalinę teisę. 

 4. Valstyb÷s nar÷s: 

 a) per keturis m÷nesius nuo paraiškos ir 
visų reikalingų patvirtinamųjų 
dokumentų pateikimo nusprendžia, ar 
pripažinti gamintojų organizaciją; ši 
paraiška pateikiama valstyb÷je nar÷je, 
kurioje yra organizacijos buvein÷; 

 b) intervalais, kuriuos jos nustato, atlieka 
patikrinimus, kad įsitikintų, jog 
pripažintos gamintojų organizacijos 
atitinka šio skyriaus nuostatas; 

 c) neatitikties ar netinkamo šiame skyriuje 
numatytų priemonių įgyvendinimo atveju 
toms organizacijoms ir asociacijoms 
skiria savo nustatytas taikytinas baudas ir 
prireikus sprendžia, ar pripažinimas 
netur÷tų būti panaikintas; 

 d) kartą per metus ne v÷liau kaip iki 
kovo 31 d. informuoja Komisiją apie visus 
ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu 
priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti 
suteikti ar panaikinti pripažinimą. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/386 

Pakeitimas  386 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 

Britta Reimers 
 

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 
107 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

107 straipsnis Išbraukta. 

Gamintojų organizacijų asociacijos  

Gavusios prašymą valstyb÷s nar÷s 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
gamintojų organizacijų asociacijas, 
kurios įsteigtos pripažintų gamintojų 
organizacijų iniciatyva. 

 

Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 114 
straipsnį, gamintojų organizacijų 
asociacijos gali vykdyti bet kokią 
gamintojų organizacijų veiklą ar 
funkcijas. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/387 

Pakeitimas  387 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 

Britta Reimers 
 

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 
108 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Gavusios prašymą valstyb÷s nar÷s 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 

dalyje išvardytų sektorių veikiančias 

tarpšakines organizacijas: 

1. Gavusios prašymą valstyb÷s nar÷s gali 
pripažinti bet kuriame iš 1 straipsnio 

2 dalyje išvardytų sektorių veikiančias 

tarpšakines organizacijas: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/388 

Pakeitimas  388 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 

Britta Reimers 
 

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 
108 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Alyvuogių aliejaus, valgomųjų 
alyvuogių ir tabako sektorių tarpšakinių 
organizacijų konkretus tikslas, nurodytas 
1 dalies c punkte, taip pat gali apimti bent 
vieną šių tikslų: 

Išbraukta. 

a) koncentruoti ir koordinuoti pasiūlą, 
taip pat prekiauti narių produkcija; 

 

b) pritaikyti kartu gamybą ir perdirbimą 
rinkos poreikiams ir tobulinti produktus; 

 

c) skatinti racionalizuoti ir tobulinti 
gamybą bei perdirbimą. 

 

Or. en 

 

 


