
 

AM\929541LT.doc  PE503.601v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

6.3.2013 B7-0080/417 

Pakeitimas  417 
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 
117 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(117) siekiant atsižvelgti į įvairių sektorių 
ypatumus, Komisija tur÷tų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam 
tikrus teis÷s aktus, kuriais nustatomi ūkio 
subjektams ir produktams, už kuriuos gali 
būti skiriamos eksporto grąžinamosios 
išmokos, taikytini specialieji reikalavimai 
ir sąlygos, visų pirma apibr÷žiami 
produktai ir jų savyb÷s, taip pat nustatomi 
eksporto grąžinamosioms išmokoms 
apskaičiuoti taikomi koeficientai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/418 

Pakeitimas  418 
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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Komisija deleguotaisiais aktais 
reguliariais laiko tarpais patvirtina 
referencines kainas, nurodytas 1 dalyje. 
Įvairioms produktų grup÷ms gali būti 
nustatomi skirtingi laiko tarpai ir 
atsižvelgiama į kiekvienos produktų 
grup÷s kintamumo modelius. 

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

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitime nurodomi nuolatiniai kainų keitimai (tai reiškia, kad ūkininkai gal÷s geriau nusp÷ti 
pad÷tį). Kainas keičia Komisija (ne EP ir Taryba), o tai užtikrina, kad jos keičiamos d÷l 
techninių, bet ne d÷l politinių priežasčių. Tačiau EP ir Taryba gali nustatyti kriterijus, 
kuriuos keisdama kainas taiko Komisija. 
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6.3.2013 B7-0080/419 

Pakeitimas  419 
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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) šio straipsnio tikslais Europos 
Parlamentas ir Taryba pagal Sutarties 43 
straipsnio 2 dalį patvirtina kriterijų, 
kuriuos Komisija taikys, keisdama 
referencines kainas, sąrašą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitime nurodomi nuolatiniai kainų keitimai (tai reiškia, kad ūkininkai gal÷s geriau nusp÷ti 
pad÷tį). Kainas keičia Komisija (ne EP ir Taryba), o tai užtikrina, kad jos keičiamos d÷l 
techninių, bet ne d÷l politinių priežasčių. Tačiau EP ir Taryba gali nustatyti kriterijus, 
kuriuos keisdama kainas taiko Komisija. 
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6.3.2013 B7-0080/420 

Pakeitimas  420 
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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Šio straipsnio tikslais Europos 
Parlamentas ir Taryba pagal Sutarties 43 
straipsnio 2 dalį patvirtina kriterijų, 
kuriuos Komisija taikys, keisdama 
referencines kainas, sąrašą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitime nurodomi nuolatiniai kainų keitimai (tai reiškia, kad ūkininkai gal÷s geriau nusp÷ti 
pad÷tį). Kainas keičia Komisija (ne EP ir Taryba), o tai užtikrina, kad jos keičiamos d÷l 
techninių, bet ne d÷l politinių priežasčių. Tačiau EP ir Taryba gali nustatyti kriterijus, 
kuriuos keisdama kainas taiko Komisija. 
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6.3.2013 B7-0080/421 

Pakeitimas  421 
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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
17 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1. Kai tai būtina siekiant rinkos 

skaidrumo, Komisija įgaliojama pagal 160 

straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad 

nustatytų sąlygas, kuriomis ji gali nuspręsti 

skirti paramą privačiam 16 straipsnyje 

išvardytų produktų sand÷liavimui, 

atsižvelgdama į atitinkamų produktų 

vidutines užregistruotas Sąjungos rinkos 

kainas ir referencines kainas arba į poreikį 

reaguoti į ypač sud÷tingą pad÷tį rinkoje 

arba ekonominius sektoriaus pokyčius 

vienoje ar keliose valstyb÷se nar÷se. 

1. Kai tai būtina siekiant rinkos skaidrumo, 

Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį 

priimti deleguotuosius aktus, kad nustatytų 

sąlygas, kuriomis ji gali nuspręsti skirti 

paramą privačiam 16 straipsnyje išvardytų 

produktų sand÷liavimui, atsižvelgdama į 

atitinkamų produktų vidutines 

užregistruotas Sąjungos rinkos kainas ir 

referencines kainas arba į poreikį reaguoti į 

ypač sud÷tingą pad÷tį rinkoje arba 

ekonominius sektoriaus pokyčius vienoje 

ar keliose valstyb÷se nar÷se. Komisija 
įgaliojama pagal 160 straipsnį ir 
atsižvelgdama į išvardytus elementus 
priimti deleguotuosius aktus, kad 
nustatytų metinį referencinių kainų 
indeksą pagal kurį būtų skiriama parama 
privačiam sand÷liavimui. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pasiūlymu užtikrinama, kad būtų nustatyti aiškūs kriterijai, susiję su sąlygomis, kai galima 
užtikrinti paramą privačiam sand÷liavimui. 
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6.3.2013 B7-0080/422 

Pakeitimas  422 
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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
31 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus 
ir atsižvelgdama į gamybos sąnaudas, 
nustato didžiausias pagalbos sumas už 2 
dalyje nurodytą produktų pašalinimą iš 
rinkos, neprinokusio derliaus nu÷mimą ir 
derliaus nenu÷mimą ir nuolat šias sumas 
atnaujina. 

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

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu sustiprinamas produktų pašalinimo iš rinkos veiksmingumas. 
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6.3.2013 B7-0080/423 

Pakeitimas  423 
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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
36 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a) didžiausia pagalbos suma už produktų 
pašalinimą iš rinkos, neprinokusio 
derliaus nu÷mimą arba derliaus 
nenu÷mimą; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/424 

Pakeitimas  424 
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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
100 straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 100 a straipsnis 

 
Trukm÷ 

 Išskyrus 101 straipsnio 1, 2b, 2d ir 
2e dalis ir 101a straipsnį, šis skirsnis 
taikomas iki 2017–2018 prekybos metų 
pabaigos. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/425 

Pakeitimas  425 
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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
101 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 101 a straipsnis 

 Laikinasis rinkos valdymo mechanizmas 

 Siekiant išlaikyti pusiausvyrą rinkoje, iki 
kvotų sistemos taikymo pabaigos bus 
taikomas laikinasis rinkos valdymo 
mechanizmas, pagal kurį bus savaime 
taikomos šios priemon÷s: 

 – importo muitų taikymo sustabdymas, 
kaip apibr÷žta 130b straipsnyje, taip pat 

 ––––     nekvotinio cukraus tiekimas rinkai, kaip 
apibr÷žta 101l straipsnio 1 dalies 
e punkte. Jei turima, tiekiamas kiekis, 
palyginamas su kiekiu, skirtu sustabdžius 
importo muitų taikymą, ir neimamas joks 
mokestis. 

 Laikinasis rinkos valdymo mechanizmas 
savaime pradedamas taikyti tada, kai tik 
Europos Komisijos duomenys apie 
žaliavinį cukrų pasiekia lygį, žemesnį nei 
3,5 mln. tonų per prekybos metus. Šie 
vertinimai pradedami kiekvienais 
prekybos metais, ne v÷liau kaip spalio 
30 d. 

 Iki 2014 m. kovo 1 d. Europos Komisija 
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deleguotaisiais aktais, priimamais pagal 
101 straipsnio 1b dalį, nustato visas šiam 
straipsniui įgyvendinti reikalingas 
nuostatas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Cukraus gamybos kvotomis ES gamyba ribojama iki 13,3 mln. tonų baltojo cukraus, o 
suvartojama apie 16,8 mln. tonų. Jei lengvatinis importas neatvyksta, kaip planuota, turi būti 
leidžiama tiekti daugiau cukraus iš kitų šaltinių, kad ES rinkoje neatsirastų deficito. Siekiant, 
kad n÷ vienas veiklos vykdytojas grandin÷je nebūtų diskriminuojamas, jiems (ne tik tiek÷jams) 
turi būti sudaromos panašios galimyb÷s pasinaudoti šiuo laikinuoju rinkos valdymo 
mechanizmu. 
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6.3.2013 B7-0080/426 

Pakeitimas  426 
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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
101 b straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 101b straipsnis 

 
Mažiausia runkelių kaina 

 1. Iki 2017–2018 prekybos metų pabaigos 
mažiausia kvotinių runkelių kaina yra 
26,29 EUR už toną. 

 2. 1 dalyje nurodyta mažiausia kaina 
taikoma III priedo B dalyje apibr÷žtos 
standartin÷s kokyb÷s cukriniams 
runkeliams. 

 3. Cukraus gamybos įmon÷s, perkančios į 
cukrų perdirbti tinkamus kvotinius 
runkelius, skirtus perdirbti į kvotinį 
cukrų, turi sumok÷ti bent mažiausią 
kainą, padidintą ar sumažintą 
atsižvelgiant į nukrypimus nuo 
standartin÷s kokyb÷s. 

 Jei tikroji cukrinių runkelių kokyb÷ 
skiriasi nuo standartin÷s kokyb÷s, kaina 
koreguojama ją padidinant arba 
sumažinant, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, vadovaujantis Komisijos 
deleguotaisiais aktais pagal 101p 
straipsnio 5 dalį nustatytomis taisykl÷mis. 

 4. Cukrinių runkelių, kurių kiekis atitinka 
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pramoninio cukraus arba cukraus 
pertekliaus kiekį, kuriam taikomas 101o 
straipsnyje numatytas pertekliaus 
mokestis, supirkimo kainą atitinkama 
cukraus gamybos įmon÷ koreguoja taip, 
kad ji būtų bent jau lygi mažiausiai 
kvotinių runkelių kainai. 

Or. en 

 

 

 


