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6.3.2013 B7-0080/407 

Pakeitimas  407 
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 
107 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(107) nuostatomis d÷l eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir 
pasaulin÷je rinkoje skirtumu ir neviršija 
Sąjungos įsipareigojimais PPO nustatytų 
ribų, skyrimo tur÷tų būti užtikrinamas 
Sąjungos dalyvavimas tarptautin÷je 
prekyboje tam tikrais produktais, kuriems 
taikomas šis reglamentas. 
Subsidijuojamam eksportui tur÷tų būti 
taikomi vert÷s ir kiekio apribojimai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/408 

Pakeitimas  408 
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 
108 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(108) vert÷s apribojimų laikymasis tur÷tų 
būti užtikrinamas tuo metu, kai 
nustatomos eksporto grąžinamosios 
išmokos, stebint mok÷jimus pagal 
taisykles, susijusias su Europos žem÷s 
ūkio garantijų fondu. Steb÷senai 
palengvinti eksporto grąžinamosios 
išmokos gali būti privaloma tvarka 
nustatomos iš anksto ir numatoma 
galimyb÷ diferencijuotų grąžinamųjų 
išmokų atveju pakeisti paskirties vietą tam 
tikroje geografin÷je vietov÷je, kuriai 
taikoma bendra eksporto grąžinamosios 
išmokos norma. Jeigu paskirties vieta 
pakeičiama, tur÷tų būti mokama faktinei 
paskirties vietai taikoma eksporto 
grąžinamoji išmoka, kuri neviršija iš 
anksto nustatytai paskirties vietai 
taikomos sumos; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/409 

Pakeitimas  409 
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 
109 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(109) kiekio apribojimų laikymąsi tur÷tų 
užtikrinti patikima ir veiksminga 
steb÷senos sistema. Šiuo tikslu eksporto 
grąžinamosios išmokos tur÷tų būti 
skiriamos, jeigu yra išduota eksporto 
licencija. Eksporto grąžinamosios 
išmokos tur÷tų būti skiriamos neviršijant 
nustatytų ribų, atsižvelgiant į konkretų 
kiekvieno atitinkamo produkto atvejį. Šios 
taisykl÷s išimtis tur÷tų būti leidžiama 
taikyti tik Sutarties I priede 
neišvardytiems perdirbtiems produktams, 
kuriems netaikomi kiekio apribojimai. 
Reik÷tų numatyti nuo valdymo taisyklių 
griežto laikymosi leidžiančią nukrypti 
nuostatą, taikytiną, kai n÷ra tik÷tina, jog 
eksportuojamas kiekis, už kurį skiriamos 
eksporto grąžinamosios išmokos, viršys 
nustatytą kiekį; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/410 

Pakeitimas  410 
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 
110 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(110) tur÷tų būti numatyta, kad eksporto 
grąžinamosios išmokos už gyvus galvijus 
skiriamos ir mokamos tik jei laikomasi 
Sąjungos teis÷s aktų d÷l gyvūnų gerov÷s ir 
visų pirma d÷l vežamų gyvūnų apsaugos 
nuostatų; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/411 

Pakeitimas  411 
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 
111 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(111) siekiant užtikrinti, kad žem÷s ūkio 
produktų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, eksportuotojams būtų 
suteiktos vienodos galimyb÷s gauti 
eksporto grąžinamąsias išmokas, Komisija 
tur÷tų būti įgaliota pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti tam tikrus teis÷s aktus, 
reglamentuojančius tam tikrų žem÷s ūkio 
produktų taisyklių taikymą produktams, 
eksportuojamiems kaip perdirbtos prek÷s; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/412 

Pakeitimas  412 
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 
112 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(112) siekiant 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 

tur÷tų būti įgaliota pagal Sutarties 290 

straipsnį priimti tam tikrus teis÷s aktus, 

susijusius su gyvūnų gerov÷s reikalavimų 

laikymusi už Sąjungos muitų teritorijos 

ribų, įskaitant galimybę kreiptis į 

nepriklausomas trečiąsias šalis; 

(112) siekiant paskatinti eksportuotojus 

laikytis gyvūnų gerov÷s sąlygų, Komisija 

tur÷tų būti įgaliota pagal Sutarties 290 

straipsnį priimti tam tikrus teis÷s aktus, 

susijusius su gyvūnų gerov÷s reikalavimų 

laikymusi už Sąjungos muitų teritorijos 

ribų, įskaitant galimybę kreiptis į 

nepriklausomas trečiąsias šalis; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/413 

Pakeitimas  413 
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 
113 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(113) siekiant užtikrinti, kad konkursuose 
dalyvaujantys ūkio subjektai vykdytų savo 
įpareigojimus, Komisija tur÷tų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teis÷s aktus, kuriais 
nustatomas pirminis reikalavimas grąžinti 
su licencijoms susijusius užstatus už 
konkurso tvarka skiriamas eksporto 
grąžinamąsias išmokas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/414 

Pakeitimas  414 
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 
114 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(114) siekiant kuo labiau sumažinti ūkio 
subjektų ir valdžios institucijų 
administracinę naštą, Komisija tur÷tų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teis÷s aktus, kuriais 
nustatomos ribin÷s vert÷s, kurių neviršijus 
nebūtų privaloma laikytis įpareigojimo 
išduoti arba pateikti eksporto licenciją; 
kuriais nustatomos paskirties vietos arba 
operacijos, kurių atveju gali būti 
pateisinamas atleidimas nuo įpareigojimo 
pateikti eksporto licenciją, ir kuriais 
leidžiama pateisinamais atvejais eksporto 
licencijas išduoti ex post; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/415 

Pakeitimas  415 
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 
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. 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/416 

Pakeitimas  416 
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 
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 

 

 

 


