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6.3.2013 B7-0080/397 

Pakeitimas  397 
Luis Manuel Capoulas Santos, Marina Yannakoudakis 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 
130 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 130a straipsnis 

 Žaliavinio cukraus importas rafinavimo 
tikslais: nuolatin÷ms rafinavimo įmon÷ms 
taikytinas išimtinis 6 m÷nesių laikotarpis 

 1. Iki 2019–2020-ųjų prekybos metų 
pabaigos nuolatin÷ms rafinavimo 
įmon÷ms užtikrinamas išimtinis 
2 500 000 tonų importo per prekybos 
metus paj÷gumas, išreikštas baltuoju 
cukrumi. 

 2. Vienintel÷ 2005 m. Portugalijoje 
veikusi cukrinių runkelių perdirbimo 
įmon÷ laikoma nuolatine rafinavimo 
įmone. 

 3. Rafinuoti skirto cukraus importo 
licencijos išduodamos tik nuolatin÷ms 
rafinavimo įmon÷ms, jei atitinkami 
kiekiai neviršija 1 dalyje nurodytų kiekių. 
Licencijas viena kitai gali perduoti tik 
nuolatin÷s rafinavimo įmon÷s, o licencijų 
galiojimo laikas baigiasi prekybos metų, 
kuriems jos buvo išduotos, pabaigoje. 

 Ši dalis taikoma pirmuosius šešis 
kiekvienų prekybos metų m÷nesius. 

 4. Atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti, kad 
importuotas rafinuoti skirtas cukrus būtų 
rafinuojamas pagal šio poskirsnio 
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nuostatas Komisijai turi būti suteikiami 
įgaliojimai pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, tvirtinant:  

 a) tam tikras 1 dalyje nurodytų importo 
procedūrų vykdymo apibr÷žtis; 

 b) sąlygas ir atitikties reikalavimus, kurių 
turi laikytis ūkio subjektas, kad gal÷tų 
pateikti prašymą importo licencijai gauti, 
įskaitant garantijos pateikimą; 

 c) skirtinų administracinių baudų 
taisykles. 

 5. Komisija, remdamasi įgyvendinimo 
aktais, gali priimti būtinas taisykles, 
susijusias su patvirtinamaisiais 
dokumentais, kurie turi būti pateikiami 
atsižvelgiant į importuotojams ir ypač į 
nuolatin÷ms rafinavimo įmon÷ms 
taikomus reikalavimus ir įpareigojimus. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrin÷jimo procedūrą. 

Or. en 

Pagrindimas 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 
proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 
legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 
a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 
to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 
supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 
structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 
industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 
hampering on the development of other EU sugar industries 
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6.3.2013 B7-0080/398 

Pakeitimas  398 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu 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 
II dalies II antraštin÷s dalies II skyriaus 3 skirsnio 1 poskirsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1 POSKIRSNIS 

 GAMYBOS APRIBOJIMO PIENO 
SEKTORIUJE SISTEMA 

 103a straipsnis 

 1. Šiame skirsnyje vartojamų terminų 
apibr÷žtys: 

 a) pienas – iš vienos ar keleto karvių 
primelžta produkcija; 

 b) kiti pieno produktai – bet kokie pieno 
produktai, išskyrus pieną, visų pirma 
nugriebtas pienas, grietin÷l÷, sviestas, 
jogurtas ir sūris; prireikus jie 
perskaičiuojami į pieno ekvivalentus, 
taikant koeficientus, kuriuos 
įgyvendinimo aktais turi nustatyti 
Komisija; 

 c) gamintojas – ūkininkas, kurio ūkis yra 
valstyb÷s nar÷s geografin÷je teritorijoje, ir 
kuris gamina arba parduoda pieną arba 
ketina tai padaryti netolimoje ateityje; 

 d) valda: kaip apibr÷žta ES reglamento 
d÷l tiesioginių išmokų 4 straipsnyje; 

 e) supirk÷jas – įmon÷ arba grup÷, kuri 
superka pieną iš gamintojų, tam kad: 
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 – jis būtų surenkamas, pakuojamas, 
laikomas, atšaldomas ar perdirbamas, 
įskaitant ir pagal sutartį, 

 – jį parduotų vienai ar daugiau įmonių, 
apdorojančių arba perdirbančių pieną ar 
kitus pieno produktus; 

 f) pristatymas – pristatymas pieno, kurį be 
jokių kitų pieno produktų gamintojas 
pristato supirk÷jui nepaisant, ar jį veža 
pats gamintojas, supirk÷jas, tokius 
produktus gaminanti ar apdorojanti 
įmon÷ ar trečioji šalis; 

 g) tiesioginis pardavimas – bet koks 
pardavimas ar perdavimas, kai gamintojas 
pieną parduoda ar perduoda tiesiai 
vartotojui, taip pat bet kuris gamintojo 
vykdomas kitų pieno produktų 
pardavimas ar perdavimas; 

 h) pardavimas – pieno pristatymas arba 
pieno ar kitų pieno produktų tiesioginis 
pardavimas; 

 i) individuali kvota – gamintojo kvota bet 
kurio dvylikos m÷nesių laikotarpio 
balandžio 1 d.; 

 j) nacionalin÷ kvota – kiekvienai valstybei 
narei nustatyta ir 103b straipsnyje 
nurodyta kvota; 

 k) turima kvota – kvota, kurią gamintojas 
turi dvylikos m÷nesių laikotarpio, už kurį 
skaičiuojamas pertekliaus mokestis, kovo 
31 d., atsižvelgus į visą šiame reglamente 
numatytą perdavimą, pardavimą, 
perskaičiavimą ir laikinai pakeistą 
paskirstymą, kurie buvo vykdomi per tą 
dvylikos m÷nesių laikotarpį. 

 2. 1 dalies e punkte pateiktoje apibr÷žtyje 
supirk÷ju taip pat laikoma bet kuri 
supirk÷jų grup÷ toje pačioje geografin÷je 
teritorijoje, kuri vykdo administravimo ir 
apskaitos operacijas, būtinas pertekliaus 
mokesčiui mok÷ti jų narių vardu. Taikant 
šios pastraipos pirmąjį sakinį, Graikija 
laikoma viena geografine teritorija ir 
oficialia įstaiga ji gali laikyti pirmiau 
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min÷tą supirk÷jų grupę. 

 3. Komisija, laikydamasi 1 dalies f punkte 
pateiktos pristatymo sąvokos apibr÷žties, 
deleguotu aktu gali pakoreguoti 
tiesioginio pardavimo sąvokos apibr÷žtį, 
siekdama visų pirma užtikrinti, kad 
jokiam parduodamo pieno ar kitų 
parduodamų pieno produktų kiekiui 
nebūtų daroma išimtis iš kvotų sistemos. 

 103b straipsnis 

 Nacionalin÷s kvotos 

 1. Nacionalin÷s pieno ir kitų pieno 
produktų, kuriais prekiaujama iš eil÷s 
penkis dvylikos m÷nesių trukm÷s 
laikotarpius, prasidedančius 2015 m. 
balandžio 1 d. (toliau – dvylikos m÷nesių 
laikotarpiai), gamybos kvotos nustatomos 
[IVa] priede. 

 2. 1 dalyje nurodytos kvotos padalijamos 
gamintojams pagal 103c straipsnį, 
atskiriant pristatymą nuo tiesioginio 
pardavimo. Nacionalinių kvotų 
perviršijimą nustato kiekviena valstyb÷ 
nar÷ atskirai pagal šią dalį, perviršijimo 
atvejus suskirstydama į pristatymo ir 
tiesioginio pardavimo atvejus. 

 3. (IVa) priede nurodytos nacionalin÷s 
kvotos nustatomos nepažeidžiant galimo 
jų peržiūr÷jimo atsižvelgiant į bendrą 
pad÷tį rinkoje ir konkrečias sąlygas tam 
tikrose valstyb÷se nar÷se. 

 4. Bulgarijai, Čekijai, Estijai, Kiprui, 
Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, 
Lenkijai, Rumunijai, Slov÷nijai ir 
Slovakijai nacionalin÷s kvotos apima viso 
pieno arba pieno ekvivalento kiekį, kuris 
pristatytas pirk÷jui arba tiesiogiai jam 
parduotas, nepriklausomai nuo to, ar 
pienas pagamintas arba parduotas pagal 
tose šalyse taikomą pereinamojo 
laikotarpio priemonę. 

 5. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
taisykles, būtinas siekiant vienodai taikyti 
šį straipsnį valstyb÷se nar÷se. Šiose 
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taisykl÷se nustatomos procedūros, 
pranešimo ir techniniai kriterijai. 

 103c straipsnis 

 Individualios kvotos 

 1. Gamintojo individuali kvota arba 
kvotos 2015 m. balandžio 1 d. lygios jam 
skirtam individualiam nustatytajam 
kiekiui arba kiekiams 2015 m. kovo 31 d., 
nepažeidžiant kvotų perdavimo, 
pardavimo ir perskaičiavimo, kuris 
įsigalioja 2015 m. balandžio 1 d. 

 2. Gamintojai gali tur÷ti vieną arba dvi 
individualias kvotas, vieną – pristatymui, 
kitą – tiesioginiam pardavimui. Gamintojo 
kiekius iš vieno kvotos rūšies į kitą gali 
perkelti tik valstyb÷s nar÷s kompetentinga 
institucija, gamintojui pateikus tinkamai 
pagrįstą prašymą. 

 3. Jei gamintojas turi dviejų rūšių kvotas, 
jo bet kurio mok÷tino pertekliaus 
mokesčio dalis apskaičiuojama atskirai 
pagal kiekvieną kvotos rūšį. 

 4. Siekdama suteikti kompensaciją 
Suomijos „SLOM“ gamintojams, 
Komisija Suomijai nustatytos 
nacionalin÷s kvotos dalį, skirtą 105l 
straipsnyje nurodytam pristatymui, 
įgyvendinimo aktais gali padidinti ne 
daugiau kaip iki 200 000 tonų. Šis 
rezervas, kuris turi būti paskirtas laikantis 
Bendrijos teis÷s aktų, turi būti 
naudojamas išskirtinai gamintojams, 
kurių teis÷ v÷l imtis gamybos buvo 
paveikta šalies stojimo į ES. 

 5. Individualios kiekvieno atitinkamo 
dvylikos m÷nesio laikotarpio kvotos 
prireikus gali būti keičiamos taip, kad 
kiekvienos valstyb÷s nar÷s individualių 
kvotų, skirtų pristatymui ir tiesioginiam 
pardavimui, suma neviršytų atitinkamos 
nacionalin÷s kvotos dalies, pakoreguotos 
pagal 103e straipsnį, atsižvelgiant į bet 
kurį sumažinimą, kuris buvo atliktas 
skiriant kvotą į nacionalinį rezervą, kaip 
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numatyta 103g straipsnyje. 

 103d straipsnis 

 Kvotų iš nacionalinio rezervo 
paskirstymas 

 Valstyb÷s nar÷s priima taisykles, pagal 
kurias gamintojams būtų skiriama visa 
arba dalis kvotos iš nacionalinio rezervo, 
numatyto 103g straipsnyje, remiantis 
objektyviais kriterijais, apie kuriuos turi 
būti pranešta Komisijai. 

 103e straipsnis 

 Kvotų administravimas 

 1. Komisija 103v straipsnyje numatytais 
įgyvendinimo aktais pakoreguoja 
kiekvienos valstyb÷s nar÷s kiekvieno 
atitinkamo laikotarpio nacionalinių kvotų 
suskirstymą į „pristatymą“ ir „tiesioginį 
pardavimą“ prieš baigiantis tokiam 
laikotarpiui, atsižvelgdama į gamintojų 
pageidavimus d÷l individualių kvotų 
pristatymui ir tiesioginiam pardavimui 
suskirstymo. 

 2. Valstyb÷s nar÷s kiekvienais metais iki 
dienos, kurią turi nustatyti Komisija, 
laikydamosi taisyklių, kurias 
įgyvendinimo aktu pagal 162 straipsnį turi 
nustatyti Komisija, pateikia informaciją, 
būtiną: 

 a) šio straipsnio 1 dalyje nurodytam 
koregavimui atlikti; 

 b) pertekliaus mokesčiui, kurį turi 
sumok÷ti kiekviena valstyb÷ nar÷, 
apskaičiuoti. 

 103f straipsnis 

 Riebumas 

 1. Kiekvienam gamintojui nustatomas 
nustatytasis pieno riebumas, taikytinas 
tam gamintojui paskirtai individualiai 
kvotai, skirtai pristatymui. 

 2. Kvotų, kurios pagal 105c straipsnio 1 
dalį gamintojams paskirtos 2015 m. kovo 
31 d., nustatytasis pieno riebumas, 
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nurodytas 1 dalyje, yra tą dieną tai kvotai 
taikomas nustatytasis pieno riebumas. 

 3. Nustatytasis pieno riebumas keičiamas 
atliekant 103c straipsnio 2 dalyje 
nurodytą perskaičiavimą ir įsigyjant, 
perduodant ar laikinai perduodant kvotas 
pagal taisykles, kurias įgyvendinimo aktu 
pagal 103v straipsnio b punktą turi 
nustatyti Komisija. 

 4. Naujiems gamintojams, kuriems 
individuali pristatymo kvota buvo skirta 
tik iš nacionalinio rezervo, riebumas 
nustatomas pagal taisykles, kurias 
įgyvendinimo aktu pagal 103v straipsnio 
b punktą turi nustatyti Komisija. 

 5. Individualus nustatytasis pieno 
riebumas, nurodytas 1 dalyje, yra 
prireikus koreguojamas įsigaliojus šiam 
reglamentui ir, jei būtina, v÷liau 
kiekvieno dvylikos m÷nesių laikotarpio 
pradžioje, kad kiekvienos valstyb÷s nar÷s 
individualaus faktinio pieno riebumo 
svertinis vidurkis neviršytų daugiau kaip 
0,1 g/kg nustatytojo pieno riebumo, 
nurodyto [VIa] priede. 

 103g straipsnis 

 Nacionalinis rezervas 

 1. Kiekviena valstyb÷ nar÷ sudaro 
nacionalinį rezervą kaip nacionalinių 
kvotų, nustatytų [IVa] priede, dalį, visų 
pirma kad gal÷tų atlikti 103b straipsnyje 
numatytus paskirstymus. Nacionalinis 
rezervas prireikus papildomas atšaukiant 
tam tikrus kiekius, kaip numatyta 103h 
straipsnyje, išlaikant dalį perduotų kiekių, 
kaip numatyta 103n straipsnyje, arba 
tolygiai mažinant visas individualias 
kvotas. Tokių kvotų pirmin÷ paskirtis 
lieka tokia pati, t. y. pristatymas arba 
tiesioginis pardavimas. 

 2. Bet kuri valstybei narei paskirtos 
papildomos kvotos automatiškai patenka į 
nacionalinį rezervą ir priskiriamos 
pristatymui bei tiesioginiam pardavimui, 
atsižvelgiant į iš anksto numatomus 
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poreikius. 

 3. Į nacionalinį rezervą skiriamoms 
kvotoms nustatytasis pieno riebumas 
nenurodomas. 

 103h straipsnis 

 Veiklos nevykdymo atvejai 

 1. Jei individualias kvotas turintis fizinis 
ar juridinis asmuo dvylikos m÷nesių 
laikotarpiu neatitinka 103a straipsnio c 
punkte minimų sąlygų, jo kvotos kiekiai 
grąžinami į nacionalinį rezervą ne v÷liau 
kaip iki kitų kalendorinių metų balandžio 
1 d., išskyrus atvejus, kai toks asmuo ne 
v÷liau tos datos dar kartą tampa 
gamintoju, kaip apibr÷žta 103b straipsnio 
c punkte. 

 Jei tas asmuo iš naujo tampa gamintoju 
ne v÷liau kaip iki antrojo dvylikos 
m÷nesių laikotarpio pabaigos, visa 
individuali kvota, paimta iš to asmens, ar 
jos dalis grąžinama tam asmeniui ne 
v÷liau kaip iki balandžio 1 d. po 
atitinkamos paraiškos pateikimo datos. 

 2. Jei gamintojai neparduoda kiekio, kuris 
sudaro ne mažiau kaip 85 % jų 
individualios kvotos bent vienu dvylikos 
m÷nesių laikotarpiu, valstyb÷s nar÷s gali 
priimti sprendimą d÷l to, ar į nacionalinį 
rezervą turi būti grąžinta ir kokiomis 
sąlygomis turi būti grąžinta visa 
nepanaudota kvota ar jos dalis. 

 Valstyb÷s nar÷s gali nustatyti sąlygas, 
kuriomis kvota yra perskirstoma 
gamintojui, jei jis v÷l pradeda prekiauti. 

 3. 1 ir 2 dalys netaikomos force majeure 
atvejais ir tinkamai pagrįstais atvejais, 
kurie laikinai turi įtakos atitinkamų 
gamintojų gamybos paj÷gumui ir yra 
pripažinti kompetentingos institucijos. 

 103i straipsnis 

 Laikinas perk÷limas 

 1. Iki kiekvieno dvylikos m÷nesių 
laikotarpio pabaigos valstyb÷s nar÷s 
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susijusiam laikotarpiui leidžia perkelti 
dalį individualių kvotų, kurių neketina 
naudoti tokią teisę turintys gamintojai. 

 Valstyb÷s nar÷s gali reguliuoti perdavimo 
operacijas pagal gamintojų kategorijas 
arba atitinkamas pieno gamybos 
struktūras, gali jas apriboti iki supirk÷jo 
arba regionų lygmens, leisti užbaigti 
perdavimus 103h straipsnio 3 dalyje 
numatytais atvejais ir nustatyti, kokia 
apimtimi perdav÷jas gali kartoti 
perdavimo operacijas. 

 2. Bet kuri valstyb÷ nar÷ gali nuspręsti 
neįgyvendinti 1 dalies remdamasi vienu iš 
šių kriterijų arba jais abiem: 

 a) poreikiu palengvinti struktūrinius 
pokyčius ir pakeitimus; 

 b) svarbiausiais administraciniais 
poreikiais. 

 103j straipsnis 

 Kvotų perdavimas perduodant žemę 

 1. Individualios kvotos perduodamos 
kartu su parduodamu, išnuomojamu, 
perleidžiamu (pagal faktinį arba 
numatomą paveld÷jimą) ūkiu jį 
perimantiems gamintojams, ar kitais, 
panašias teisines pasekmes gamintojams 
turinčiais būdais, laikantis išsamių 
taisyklių, kurias turi nustatyti valstyb÷s 
nar÷s, atsižvelgdamos į pieno produktų 
gamybai naudojamą plotą ar kitus 
objektyvius kriterijus ir prireikus į bet 
kurį šalių susitarimą. Kvotų dalis, kuri, 
kai taikoma, neperduota su ūkiu, 
pridedama prie nacionalinio rezervo. 

 2. Jeigu kvotos perduotos arba 
perduodamos pagal 1 dalį ūkio nuomos 
pagrindu arba kitu pagrindu, susijusiu su 
panašiu teisiniu poveikiu, valstyb÷s nar÷s 
gali nuspręsti, remdamosi objektyviais 
kriterijais ir siekdamos užtikrinti, kad 
kvotos būtų skiriamos tik gamintojams, 
kad kvotos nebūtų perduodamos su ūkiu. 
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 3. Jeigu žem÷ perduodama valstybin÷ms 
institucijoms ir (arba) visuomen÷s 
interesams tenkinti arba jeigu perdavimas 
atliekamas ne žem÷s ūkio tikslais, 
valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad būtų 
imamasi būtinų priemonių siekiant 
apginti teis÷tus šalių interesus, visų 
pirma, kad tokią žemę perduodantys 
gamintojai nor÷dami gal÷tų tęsti pieno 
gamybą. 

 4. Jeigu šalys nesusitaria, nuomos, kuri 
turi baigtis, be galimyb÷s atnaujinti 
nuomą panašiomis sąlygomis, atveju arba 
panašų teisinį poveikį turinčių situacijų 
atvejais, min÷tos individualios kvotos 
perduodamos visos arba iš dalies jas 
perimančiam gamintojui, kaip nustatyta 
valstybių narių priimtose nuostatose, 
atsižvelgiant į teis÷tus šalių interesus. 

 103k straipsnis 

 Specialios perdavimo priemon÷s 

 1. Siekdamos s÷kmingai restruktūrizuoti 
pieno gamybą arba pagerinti aplinką, 
valstyb÷s nar÷s gali, remdamosi 
nusistatytomis išsamiomis taisykl÷mis, 
atsižvelgti į teis÷tus susijusių šalių 
interesus: 

 a) suteikti kompensaciją viena arba 
daugiau metinių dalių gamintojams, kurie 
ryžtasi ilgam laikui nutraukti visą arba 
dalį pieno gamybos ir atiduoti 
individualias kvotas, tokiu perduotas į 
nacionalinį rezervą; 

 b) remiantis objektyviais kriterijais 
nustatyti sąlygas, kuriomis gamintojai 
dvylikos m÷nesių laikotarpio pradžioje už 
mok÷jimą gali gauti kompetentingos 
institucijos arba tos institucijos paskirtos 
įstaigos kvotų, kurias kiti gamintojai 
galutinai atidav÷ pasibaigusio dvylikos 
m÷nesių laikotarpio pabaigoje už 
kompensaciją, sumok÷tą viena arba dviem 
dalimis, lygiomis pirmiau min÷tam 
mok÷jimui, perskirstymą; 
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 c) centralizuoti ir prižiūr÷ti kvotų be 
žem÷s perdavimą; 

 d) žem÷s perdavimo siekiant pagerinti 
aplinką atveju numatyti galimybę perduoti 
susijusias individualias kvotas gamintojui, 
kuris perduoda žemę, bet nori tęsti pieno 
gamybą; 

 e) remiantis objektyviais kriterijais 
nustatyti regionus arba surinkimo vietas, 
kuriose būtų leidžiama ilgam laikui 
perduoti kvotas neperduodant susijusios 
žem÷s, siekiant pagerinti pieno gamybos 
struktūrą; 

 f) gamintojui kreipusis į kompetentingą 
instituciją arba tos institucijos paskirtą 
įstaigą, leisti galutinai perduoti kvotas 
neperduodant susijusios žem÷s, arba 
atvirkščiai, siekiant pagerinti pieno 
gamybos struktūrą ūkyje arba pl÷sti 
gamybą. 

 2. 1 dalis gali būti įgyvendinta 
nacionaliniu lygmeniu, tinkamu teritorijų 
lygmeniu arba nurodytose surinkimo 
teritorijose. 

 103l straipsnis 

 Kvotų išlaikymas 

 1. Perdavimų, nurodytų103j ir 103k 
straipsniuose, atveju valstyb÷s nar÷s, 
remdamosi objektyviais kriterijais, dalį 
individualių kvotų gali palikti savo 
nacionaliniame rezerve. 

 2. Tais atvejais, jei kvotos buvo arba yra 
perduodamos pagal 103j ir 103k 
straipsnius kartu su atitinkama žeme arba 
be jos pagal kaimo nuomos sutartis arba 
kitas, panašių teisinių pasekmių 
priemones, valstyb÷s nar÷s, remdamosi 
objektyviais kriterijais ir siekdamos 
užtikrinti, kad kvotos būtų paskirtos 
išimtinai gamintojams, gali priimti 
sprendimą, ar atitinkamą perduotą 
referencinį kiekį grąžinti į nacionalinį 
rezervą, jei taip – kokiomis sąlygomis. 
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 103n straipsnis 

 Parama kvotoms įsigyti 

 N÷ viena valstybin÷ institucija negali 
skirti finansin÷s paramos, tiesiogiai 
susijusios su kvotų, kurios parduodamos, 
perduodamos arba paskirstomos pagal šią 
dalį, įsigijimu. 

 103m straipsnis 

 Pertekliaus mokestis 

 1. Pertekliaus mokestis mokamas už pieną 
ir kitus pieno produktus, parduotus 
viršijus nacionalinę kvotą. 

 Nustatomas 27,83 EUR už 100 kg pieno 
mokestis. 

 2. Valstyb÷s nar÷s Bendrijai atsakingos už 
pertekliaus mokestį, taikomą d÷l 
nacionalinių kvotų viršijimo, kuris 
nustatomas nacionaliniu lygmeniu 
atskirai pristatymui ir tiesioginiam 
pardavimui, pra÷jus susijusiam dvylikos 
m÷nesiui laikotarpiui spalio 16 d.–
lapkričio 30 d. valstyb÷s nar÷s į Europos 
žem÷s ūkio garantijų fondą sumoka 
99 % mokesčio sumos. 

 3. Jei 1 dalyje nurodytas pertekliaus 
mokestis nesumokamas iki nustatytos 
datos, Komisija, pasikonsultavusi su 
Žem÷s ūkio fondų komitetu, 
nesumok÷tam pertekliaus mokesčiui lygią 
sumą išskaito iš m÷nesinių išmokų, kaip 
apibr÷žta Horizontaliojo reglamento (EB) 
xx straipsnyje ir xx straipsnio x dalyje. 
Prieš priimdama sprendimą, Komisija 
įsp÷ja susijusią valstybę narę, kuri 
paskelbia savo nuomonę per savaitę. 
Horizontaliojo reglamento (EB) xx 
straipsnis netaikomas. 

 103o straipsnis 

 Gamintojų mokama pertekliaus mokesčio 
dalis 

 Visas perviršio mokestis paskirstomas 
pagal 103m ir 103s straipsnių nuostatas 
gamintojams, kurie viršijo bet kuriuos 



 

AM\929564LT.doc  PE503.601v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

nacionalin÷s kvotos tipus, minimus 
103b straipsnio 2 dalyje. 

 Nepažeidžiant 103p straipsnio ir 103s 
straipsnio 1 dalies, gamintojai įsipareigoja 
valstybei narei mok÷ti įnašą į pertekliaus 
mokestį, apskaičiuotą pagal 103e, 103f ir 
103p straipsnius, vien d÷l to, kad viršijo 
turimas kvotas. 

 103p straipsnis 

 Pristatymui taikomas pertekliaus mokestis 

 1. Siekiant sudaryti galutinę pertekliaus 
mokesčio ataskaitą, kiekvieno gamintojo 
pristatyti kiekiai yra didinami arba 
mažinami, kad būtų matomas faktinio 
pieno riebumo ir nustatytojo pieno 
riebumo skirtumas. 

 2. Po to, kai nepanaudota nacionalin÷s 
kvotos, skirtos pristatymui, dalis v÷l 
paskiriama arba nepaskiriama 
proporcingai kiekvienam gamintojui 
skirtų individualių kvotų skaičiui, arba 
remiantis valstybių narių nustatytais 
objektyviais kriterijais, valstyb÷ nar÷ 
priima sprendimą d÷l kiekvieno gamintojo 
mok÷tinos pertekliaus mokesčio dalies: 

 a) nacionaliniu lygiu – remiantis dydžiu, 
kuriuo buvo viršyta kiekvieno gamintojo 
kvota, arba 

 b) pirmiausia supirk÷jų, o v÷liau, 
prireikus, nacionaliniu lygmeniu. 

 103q straipsnis 

 Pirk÷jų vaidmuo 

 1. Supirk÷jai atsako už įnašo iš gamintojų 
surinkimą, kuris iš pastarųjų renkamas 
kaip pertekliaus mokestis, ir jį sumoka 
valstyb÷s nar÷s kompetentingai institucijai 
iki Komisijos įgyvendinimo aktais pagal 
103v straipsnio d, f ir g punktus 
nustatytos datos, šių įnašų sumą 
išskaitant iš pieno kainos, mokamos už 
perviršį atsakingiems gamintojams, arba, 
jei tai nepadaroma, ją surenkant kitu 
tinkamu būdu. 
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 2. Jeigu vienas pirk÷jas visiškai arba iš 
dalies pakeičia vieną arba daugiau kitų 
pirk÷jų, atsižvelgiama į gamintojų turimas 
individualias kvotas likusiu dvylikos 
m÷nesių laikotarpiu, po to, kai 
nuskaičiuojamas jau pristatytas kiekis ir 
atsižvelgta į pieno riebumą. Ši dalis taip 
pat taikoma, jeigu gamintojas pereina nuo 
vieno pirk÷jo prie kito. 

 3. Jeigu per nurodytą laikotarpį 
gamintojo pristatyto pieno kiekis viršija jo 
turimas kvotas, susijusi valstyb÷ nar÷ gali 
nuspręsti, kad pirk÷jas nuskaičiuos dalį 
pieno kainos susijusiam gamintojui jį 
pristatant ir gamintojui mokant avansą, 
kaip nustatyta išsamiose valstyb÷s nar÷s 
taisykl÷se. Valstyb÷ nar÷ gali konkrečiai 
nustatyti pirk÷jams suteikti teisę avansą 
nuskaičiuoti tuo atveju, jeigu gamintojai 
pieną pristato keletui pirk÷jų. 

 103r straipsnis 

 Veiklos leidimas 

 Supirk÷jo statusą iš anksto patvirtina 
valstyb÷ nar÷ pagal kriterijus, kuriuos 
Komisija turi nustatyti deleguotaisiais 
aktais pagal 103u straipsnio f punktą ir 
laikydamasi procedūros, nustatytos 
įgyvendinimo aktais pagal 103v straipsnį. 

 103s straipsnis 

 Pertekliaus mokestis tiesioginiam 
pardavimui 

 1. Tiesioginio pardavimo atveju kiekvieno 
gamintojo mokama pertekliaus mokesčio 
dalis nustatoma valstyb÷s nar÷s 
sprendimu po to, kai nustatoma, ar 
nepanaudota nacionalin÷s kvotos dalis v÷l 
skiriama tiesioginiam pardavimui 
tinkamu teritoriniu arba nacionaliniu 
lygmeniu. 

 2. Valstyb÷s nar÷s nustato pagrindą 
gamintojo įnašui į pertekliaus mokestį 
apskaičiuoti pagal visą parduoto, 
perduoto arba pieno produktams, kurie 
buvo parduoti arba perduoti, gaminti 
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sunaudoto pieno kiekį, taikydamos 
kriterijus, Komisijos nustatytus 
deleguotaisiais aktais pagal 103u 
straipsnio b punktą. 

 3. Rengiant baigiamąją pertekliaus 
mokesčio ataskaitą neatsižvelgiama į 
riebalų kiekio taisymus. 

 4. Komisija įgyvendinimo aktais pagal 
103v straipsnio d ir f punktus nustato, 
kaip ir kada pertekliaus mokestis 
mokamas valstyb÷s nar÷s kompetentingai 
institucijai. 

 103t straipsnis 

 Permok÷tos arba nesumok÷tos sumos 

 1. Jeigu pristatymo arba tiesioginio 
pardavimo atveju nustatyta, kad 
pertekliaus mokestis turi būti mokamas, o 
iš gamintojų surenkama mokesčio dalis 
yra didesn÷ už tą mokestį, valstyb÷ nar÷ 
gali: 

 a) visą arba dalį perviršio panaudoti 
finansuoti priemones, minimas 103k 
straipsnio 1 dalies a punkte ir (arba) 

 b) iš dalies arba visiškai perskirstyti tą 
sumą gamintojams, kurie: 

 – kurie atitinka valstybių narių pagal 
objektyvius kriterijus nustatytas 
prioritetines kategorijas per laikotarpį, 
kurį Komisija turi nustatyti 
deleguotaisiais aktais pagal 103u 
straipsnio g punktą, 

 – yra patekę į ypatingą pad÷tį, kuri 
susidar÷ d÷l nacionalin÷s taisykl÷s, kuri 
n÷ra susijusi su pieno ir kitų pieno 
produktų kvotų sistema, sukurta pagal šį 
skyrių, taikymo. 

 2. Jeigu nustatyta, kad nereikia mok÷ti 
pertekliaus mokesčio, pirk÷jo arba 
valstyb÷s nar÷s surinktas avansas 
sugrąžinamas ne v÷liau kaip per dvylika 
m÷nesių. 

 3. Jei supirk÷jas nevykdo įsipareigojimo 
surinkti gamintojų įnašą į mokestį pagal 
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103q straipsnį, valstyb÷ nar÷ gali surinkti 
nesumok÷tas sumas tiesiai iš gamintojo, 
netaikant jokių apribojimų d÷l sankcijų, 
kurias ji gali taikyti įsipareigojimų 
nevykdančiam supirk÷jui. 

 4. Jei gamintojas ar supirk÷jas nesilaiko 
mok÷jimo termino, Komisija 
įgyvendinimo aktu pagal 103v straipsnio e 
punktą turi nustatyti įsiskolinimo 
palūkanas, kurios mokamos valstybei 
narei. 

 103u straipsnis 

 Deleguotieji aktai 

 Siekdama užtikrinti s÷kmingą pieno kvotų 
sistemos įgyvendinimą, visų pirma 
veiksmingą individualių kvotų 
panaudojimą ir apskaičiavimą, taip pat 
mokesčio surinkimą ir panaudojimą, 
Komisija deleguotais teis÷s aktais nustato 
taisykles, susijusias su: 

 a) laikinu ir galutiniu kvotų 
perskaičiavimu; 

 b) nepanaudotų kvotų skyrimu; 

 c) riebumo koregavimo koeficiento 
viršutine riba; 

 d) gamintojų įpareigojimais vykdyti 
pristatymą patvirtintiems supirk÷jams; 

 e) valstybių narių vykdomu supirk÷jų 
patvirtinimu; 

 f) objektyviais papildomo mokesčio 
perskirstymo kriterijais; 

 g) bet kokiais tiesioginio pardavimo 
apibr÷žties pakeitimais, turint mintyje 
103a straipsnio f punkte nustatytą 
pristatymo apibr÷žtį. 

 103v straipsnis 

 Įgyvendinimo aktai 

 Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
kvotų sistemai taikyti būtinas taisykles, 
taip pat reglamentuojančias: 

 a) galutinį nacionalinių kvotų 
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perskaičiavimą ir suskirstymą į 
„pristatymą“ ir „tiesioginį pardavimą“; 

 b) individualiai kvotai taikomo riebumo 
koeficiento nustatymą ir riebumo 
koregavimą; 

 c) valstybių narių vykdomą pieno 
ekvivalento nustatymą; 

 d) mokesčio mok÷jimo procedūrą, 
terminus ir operacijas, papildomo 
mokesčio perskirstymą ir sumažinimą 
arba avansą, jei reikia laikytis terminų; 

 e) palūkanų už mok÷jimo v÷lavimą 
nustatymą ir tinkamą mokesčio 
apmokestinimą; 

 f) gamintojų informavimu apie naujas 
apibr÷žtis, individualias kvotas ir mokestį; 

 g) informavimą apie paraiškas ir 
susitarimus d÷l papildomo mokesčio pieno 
sektoriuje; 

 h) pristatymo ir tiesioginio pardavimo 
deklaracijų pavyzdžio rengimą; 

 i) deklaracijų rengimą, registrų tvarkymą 
ir informaciją, kurią turi pranešti 
gamintojai ir supirk÷jai; 

 j) pristatymo ir tiesioginio pardavimo 
patikras. 

Or. en 

Pagrindimas 

Milk producers have severely felt the consequences of what presumably was supposed to be a 
sof landing for the sector: a progressive slight increase of the milk quota for each member 
state, preparing the end of the system by 2015. It has been clear that the changes introduced 
are far from having had a neglectable effect over milk farms as some have been put out of 
business and others have been very often paying to sell their product, instead of making a 
living. These reasons constitute enough empirical evidence to justify the prolongation of the 
current quota system in order to allow for an appropriate regulation of the market of milk and 
milk products. 
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6.3.2013 B7-0080/399 

Pakeitimas  399 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu 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 
IV a priedas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 IVa PRIEDAS 

 Nacionalin÷s kvotos: kiekiai (tonomis) 
kiekvienai valstybei narei dvylikos 
m÷nesių laikotarpiui 

 Valstyb÷ nar÷  

 Belgija 3 602 114,910 

 Bulgarija 1 049 517,616 

 Čekija 2 935 144,857 

 Danija 4 847 909,473 

 Vokietija 30 318 928,750 

 Estija 692 926,049 

 Airija 5 784 422,236 

 Graikija  879 614,757 

 Ispanija 6 557 555,445 

 Prancūzija 26 371 231,277 

 Italija 11 288 542,866 

 Kipras 155 658,792 

 Latvija 781 132,698 

 Lietuva 1 827 638,981 

 Liuksemburgas 292 754,310 
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 Vengrija 2 133 404,521 

 Malta 52 205,729 

 Nyderlandai 12 050 492,655 

 Austrija 2 992 728,488 

 Lenkija  10 055 797,056 

 Portugalija 2 088 904,546 

 Rumunija 3 277 196,478 

 Slov÷nija 618 173,380 

 Slovakija 1 115 756,221 

 Suomija 2 619 044,220 

 Švedija3 594 029,658 

 Jungtin÷ Karalyst÷ 15 896 704,566 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/400 

Pakeitimas  400 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu 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 
VI a priedas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 VIa PRIEDAS 

 NUSTATYTASIS RIEBALŲ KIEKIS, 
NURODYTAS 103F STRAIPSNYJE 

 Valstyb÷ nar÷ g/kg 

 Belgija 36,91 

 Bulgarija 39,10 

 Čekija 42.10 

 Danija 43,68 

 Vokietija 40,11 

 Estija 43,10 

 Graikija 36,10 

 Ispanija 36,37 

 Prancūzija 39,48 

 Airija 35,81 

 Italija 36,88 

 Kipras  34,60 

 Latvija  40,70 

 Lietuva 39,90 

 Liuksemburgas 39,17 

 Vengrija 38,50 
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 Nyderlandai 42,36 

 Austrija 40,30 

 Lenkija 39,00 

 Portugalija 37,30 

 Rumunija 38,50 

 Slov÷nija 41,30 

 Slovakija 37,10 

 Suomija 43,40 

 Švedija 43,40 

 Jungtin÷ Karalyst÷ 39,70 

Or. en 

Pagrindimas 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 
proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 
legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 
a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 
to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 
supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 
structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 
industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 
hampering on the development of other EU sugar industries. 
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6.3.2013 B7-0080/401 

Pakeitimas  401 
Britta Reimers 
ALDE frakcijos vardu 

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 
Article 12 – paragraph 2a (new) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Šiame straipsnyje Europos 
Parlamentas ir Taryba pagal Sutarties 43 
straipsnio 2 dalį patvirtina išsamų 
kriterijų, kurie būtini, kad rinkos pad÷čiai 
būtų taikoma valstyb÷s intervencija, 
sąrašą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad valstyb÷s intervencija pradedama taikyti objektyviau ir yra 
ūkininkams geriau nusp÷jama. Tačiau jame n÷ra nustatoma automatin÷ sistema. 
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6.3.2013 B7-0080/402 

Pakeitimas  402 
Britta Reimers 
ALDE 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 
82 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (82a) pagal Reglamentą (ES) 
Nr.1234/2007 cukraus kvotos turi nustoti 
galioti 2015 m. rugs÷jo 30 d. Siekiant 
užtikrinti sklandų sektoriaus per÷jimą 
prie kvotų galiojimo pabaigos, būtų 
prasminga pratęsti kvotų sistemos taikymą 
dar dvejiems metams; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kvotų sistemos pratęsimas dvejiems metams suteiks šiam sektoriui galimybę palaipsniui 
panaikinti kvotas. Pratęsti reik÷tų tik dvejiems metams siekiant padidinti cukraus sektoriaus 
konkurencingumą. 
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6.3.2013 B7-0080/403 

Pakeitimas  403 
Britta Reimers 
ALDE 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 
83 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (83a) Siekdama užtikrinti ES cukraus 
sektoriaus konkurencingumą ir tiekimo 
įvairovę, Komisija turi užtikrinti teisingą 
cukranendrių ir cukrinių runkelių 
cukraus gamintojų teisių ir prievolių 
pusiausvyrą. Tais atvejais, kai iš lengvatas 
gaunančių partnerių importuojama 
mažiau cukranendrių cukraus negu 
tik÷tasi, Komisija tur÷tų leisti importuoti 
papildomą kiekį taikant nulinę importo 
muito normą, siekiant užtikrinti 
pakankamą žaliavų kiekį ES cukraus 
rinkoje; 

Or. en 

Pagrindimas 

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels 
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6.3.2013 B7-0080/404 

Pakeitimas  404 
Britta Reimers 
ALDE 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 
84 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (84a) siekiant sudaryti sąlygas runkelių 
augintojams visiškai prisitaikyti prie 
radikalios cukraus sektoriuje įgyvendintos 
2006 m. reformos ir toliau stengtis 
išlaikyti konkurencingumą, kaip jie tai 
dar÷ nuo reformos pradžios, dabartinę 
kvotų sistemą reik÷tų taikyti iki 2017-
2018 prekybos metų pabaigos. Tod÷l 
Komisijai reik÷tų leisti skirstyti gamybos 
kvotas valstyb÷ms nar÷ms, 2006 m. 
atsisakiusioms visų savo kvotų; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/405 

Pakeitimas  405 
Britta Reimers 
ALDE 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 
84 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (84b) atsižvelgiant į tai, kad kvotų sistema 
galutinai bus panaikinta 2018 m., 
Komisija iki 2016 m. liepos 1 d. 
Parlamentui ir Tarybai tur÷tų pateikti 
ataskaitą apie tinkamas procedūras, 
susijusias su dabartinių cukraus kvotų 
susitarimų nutraukimu ir d÷l sektoriaus 
ateities 2018 m. panaikinus kvotas, kartu 
su kitais pasiūlymais, kurie reikalingi 
siekiant paruošti visą sektorių laikotarpiui 
po 2018 m. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija taip pat tur÷tų pateikti ataskaitą 
apie tiekimo grandin÷s Sąjungos cukraus 
sektoriuje veikimą; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/406 

Pakeitimas  406 
Britta Reimers 
ALDE 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 
94 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 

Sąjungos išor÷s sienų sistemą. Pagal šią 

prekybos sistemą tur÷tų būti numatyti 

importo muitai ir eksporto grąžinamosios 
išmokos, o ji pati iš esm÷s tur÷tų 
stabilizuoti Sąjungos rinką. Prekybos 

sistema tur÷tų būti grindžiama dvišaliuose 

susitarimuose numatytais įsipareigojimais 

ir įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių 

derybų d÷l prekybos Urugvajaus raunde; 

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 

Sąjungos išor÷s sienų sistemą. Pagal šią 

prekybos sistemą tur÷tų būti numatyti 

importo muitai. Prekybos sistema tur÷tų 

būti grindžiama dvišaliuose susitarimuose 

numatytais įsipareigojimais ir 

įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių 

derybų d÷l prekybos Urugvajaus raunde; 

Or. en 

 

 


