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6.3.2013 B7-0080/390 

Pakeitimas  390 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 

Britta Reimers 
savo 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 
109 straipsnis 
 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

109 straipsnis Išbraukta. 

Ūkio subjektų organizacijos  

Šio reglamento taikymo tikslais alyvuogių 
aliejaus ir valgomųjų alyvuogių 
sektoriaus ūkio subjektų organizacijas 
sudaro pripažintos gamintojų 
organizacijos, pripažintos tarpšakin÷s 
organizacijos arba pripažintos kitų ūkio 
subjektų organizacijos arba jų asociacijos. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/391 

Pakeitimas  391 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 

Britta Reimers 
savo 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 
110 straipsnis 
 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[...] Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/392 

Pakeitimas  392 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 

Britta Reimers 
savo 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 
111 straipsnis 
 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

111 straipsnis Išbraukta. 

Ne narių finansiniai įnašai  

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakin÷s 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 110 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisykl÷s, atitinka 
asmenų, kurių veikla susijusi su 
atitinkamais produktais, bendrą 
ekonominį interesą, pripažinimą suteikusi 
valstyb÷ nar÷ gali nuspręsti, kad tai 
organizacijai nepriklausantys, bet iš tos 
veiklos naudos gaunantys pavieniai 
asmenys ar grup÷s mok÷tų organizacijai 
visus jos narių mokamus finansinius 
įnašus arba jų dalį, jei tokie įnašai yra 
skirti vykdant tą veiklą tiesiogiai patirtoms 
išlaidoms padengti. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/393 

Pakeitimas  393 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 

Britta Reimers 
savo 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 
2 dalies 2 antraštin÷s dalies 3 skyriaus 3 skirsnis 
 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pasiūlos pritaikymas Išbraukta. 

Lengviau pritaikyti pasiūlą prie rinkos 
poreikių padedančios priemon÷s 

 

Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–108 
straipsniuose nurodytas organizacijas 
imtis veiksmų, kurie pad÷tų lengviau 
pritaikyti pasiūlą prie rinkos poreikių, 
išskyrus veiksmus, susijusius su 
pašalinimu iš rinkos, Komisija įgaliojama 
pagal 160 straipsnį priimti su gyvų 
augalų, galvijienos, kiaulienos, avienos ir 
ožkienos, kiaušinių ir paukštienos 
sektoriais susijusius deleguotuosius aktus 
d÷l priemonių, kuriomis: 

 

a) gerinama kokyb÷;  

b) skatinama geriau organizuoti gamybą, 
perdirbimą ir prekybą; 

 

c) sudaromos palankesn÷s sąlygos 
registruoti rinkos kainų tendencijas; 

 

d) leidžiama sudaryti trumpalaikes ir 
ilgalaikes prognozes remiantis taikomais 
gamybos būdais. 
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Bendrosios vyno rinkos veikimui 
patobulinti ir stabilizuoti skirtos prekybos 
taisykl÷s. 

 

Siekdamos patobulinti ir stabilizuoti vyno, 
įskaitant vynuoges, misą ir iš jų 
pagamintą vyną, bendrosios rinkos 
veikimą, šiuos produktus gaminančios 
valstyb÷s nar÷s gali nustatyti pasiūlą 
reguliuojančias prekybos taisykles, visų 
pirma įgyvendindamos pagal 108 straipsnį 
pripažintų tarpšakinių organizacijų 
priimtus sprendimus. 

 

Tokios taisykl÷s turi būti proporcingos 
siekiamam tikslui ir neturi: 

 

a) būti susijusios su jokiu sandoriu po 
pirmojo atitinkamo produkto pateikimo 
rinkai; 

 

b) leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, 
kai kainos nustatomos orientaciniais ar 
rekomendaciniais tikslais; 

 

c) uždrausti naudotis pertekline vynuogių 
derliaus dalimi, kuria įprastai būtų 
galima naudotis; 

 

d) sudaryti sąlygų atsisakyti išduoti vyno 
apyvartai ir prekybai reikalingą 
nacionalinį ir Sąjungos sertifikatus, kai 
tokia prekyba atitinka min÷tas taisykles. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/394 

Pakeitimas  394 
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 
130 a straipsnis (naujas) 
 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 130a straipsnis 
 

 Importo muitų taikymo sustabdymas 
cukraus sektoriuje 

 1. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus visiškai arba iš dalies sustabdydama 
importo muitų taikymą tam tikriems toliau 
išvardytų produktų kiekiams, kad būtų 
užtikrintas Europos cukraus rinkai 
reikalingas tiekimas: 

 a) cukraus, klasifikuojamo pagal KN 
kodą 1701; 

 b) izogliukoz÷s, klasifikuojamos pagal KN 
kodus 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 
ir 1702 90 30. 

 Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrin÷jimo procedūrą. 

 2. Kasmet iki lapkričio 30 d. Komisija 
parengia numatomo cukranendrių 
cukraus importo į Sąjungos kiekio 
prognozę tais prekybos metais. Ši 
prognoz÷ yra grindžiama cukranendrių 
cukraus importo pagal ES ir 
cukranendrių cukrų eksportuojančių 



 

AM\929592LT.doc  PE503.601v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

šalių prekybos susitarimus sąmata. 

 3. Tuo atveju, kai prognoz÷ pagal 2 dalį 
yra mažesn÷ negu 3,5 mln. tonų, Komisija 
pagal 1  dalį priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomas cukranendrių cukraus 
importas lygus kiekiui, kuriuo prognoz÷ 
yra mažesn÷ nei negu 3,5 mln. tonų. Visi 
šie papildomi importo kiekiai 
organizuojami taip, kad būtų palaikoma 
pirmenyb÷, teikiama toms cukranendrių 
cukrų į Sąjungą eksportuojančioms 
šalims, kurių eksportui taikoma nulin÷ 
muito norma. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/395 

Pakeitimas  395 
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 
154 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 

veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 

ar kritimo vidaus ar išor÷s rinkose ar kitų 
rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 

sutrikdymo pavojų, Komisija įgaliojama 

pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 

atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 

laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 

sudarytuose susitarimuose nustatytų 

įpareigojimų. 

Paisant antros pastraipos ir atsižvelgiant į 
poreikį efektyviai ir veiksmingai reaguoti į 

didelį rimto rinkos sutrikdymo pavojų, 

kylantį d÷l veiksnių, d÷l kurių gali 
smarkiai išaugti ar išauga arba krinta 

kainos vidaus ar išor÷s rinkose, Komisija 

įgaliojama pagal Sutarties 160 straipsnį 

priimti deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 

atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 

laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 

sudarytuose susitarimuose nustatytų 

įpareigojimų, jei visos kitos priemon÷s, 
numatytos šiame reglamente, n÷ra 
pakankamos. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/396 

Pakeitimas  396 
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 
XYX Priedas (naujas) 
 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 XYZ PRIEDAS 

 54a straipsnyje, numatytos nacionalin÷s 
viršutin÷s ribos 

 Vokietija 2 277 000 

 Lenkija 300 000 

Or. en 

 

 

 


