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6.3.2013 B7-0080/427 

Pakeitimas  427 
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 
101 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 101a straipsnis 

  Nekvotin÷ gamyba 

 
1. Prekybos metais viršijus 101h 
straipsnyje nurodytą kvotą pagamintas 
cukrus, izogliukoz÷ ar inulino sirupas gali 
būti: 

 
a) naudojami gaminant tam tikrus 
produktus, nurodytus 101m straipsnyje; 

 
b) perkeliami į kitų prekybos metų kvotinę 
produkciją pagal 101n straipsnį; 

 
c) naudojami taikant specialią tiekimo į 
atokiausius regionus tvarką pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
[reglamento [buvęs (EB) Nr. 247/2006] 
III skyrių]; 

 
d) eksportuojami neviršijant Komisijos 
įgyvendinimo aktais nustatytų kiekybinių 
apribojimų, laikantis pagal Sutarties 218 
straipsnį sudarytų susitarimų 
įsipareigojimų; arba 

 
e) savaime išleidžiami į vidaus rinką kaip 
kvotinis cukrus, kad pasiūla būtų 
koreguojama pagal paklausos pokyčius, 
kaip 101 straipsnio 1b dalyje aprašyto 
laikinojo rinkos valdymo mechanizmo 
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dalis. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/428 

Pakeitimas  428 
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 
Bendras žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamentas) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
101 b straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 101b straipsnis 

  Grąžinamoji gamybos išmoka 

 
1. Už I priedo III dalies b–e punktuose 
išvardytus cukraus sektoriaus produktus 
iki 2017–2018 prekybos metų pabaigos 
gali būti skiriama grąžinamoji gamybos 
išmoka, jeigu cukraus, importuoto 
cukraus, izogliukoz÷s ar inulino sirupo 
pertekliaus negalima įsigyti kaina, 
atitinkančia 101m straipsnio 2 dalies b ir 
c punktuose išvardytų produktų pasaulinę 
gamybos kainą. 

 
2. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomas 1 dalyje nurodytų 
grąžinamųjų gamybos išmokų dydis. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrin÷jimo 
procedūrą. 

 
3. Siekdama atsižvelgti į nekvotinio 
cukraus rinkos ypatumus Sąjungoje, 
Komisijai pagal 160 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos šiame skirsnyje 
nurodytų grąžinamųjų gamybos išmokų 
skyrimo sąlygos. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/429 

Pakeitimas  429 
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 
Bendras žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamentas) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
101 straipsnio 1 c dalis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 101c straipsnis 

  Cukraus sektoriuje taikomos kvotos 

 
1. Iki 2017–2018 m. prekybos metų 
pabaigos kvotų sistema bus taikoma 
cukrui, izogliukozei ir inulino sirupui. 

 
2. Jei taikant šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas kvotų sistemas gamintojas 
viršija nustatytą kvotą ir nepasinaudoja 
leistinais pertekliaus kiekiais, numatytais 
101l straipsnyje, už tokius kiekius 
mokamas pertekliaus mokestis, laikantis 
101l–101o straipsniuose nustatytų sąlygų. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/430 

Pakeitimas  430 
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 
Bendras žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamentas) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
106 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

Gavusios prašymą valstyb÷s nar÷s gali 
pripažinti gamintojų organizacijas: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/431 

Pakeitimas  431 
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 
Bendras žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamentas) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
106 straipsnio 1 dalies d punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) kurios neturi dominuojančios pad÷ties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
to reikia siekiant Sutarties 39 straipsnio 
tikslų. 

d) kurios nesiekia pašalinti konkurencijos. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pagal Sutarties 102 straipsnį draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia pad÷timi. Tačiau 

nebaudžiama už buvimą dominuojančioje pad÷tyje. Taigi draudimas gamintojų 

organizacijoms užimti dominuojančią pad÷tį būtų diskriminacija. Tod÷l siūloma vietoj 

ankstesn÷s formuluot÷s naudoti formuluotę „nesiekia pašalinti konkurencijos“. 
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6.3.2013 B7-0080/432 

Pakeitimas  432 
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 
Bendras žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamentas) 

(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 B7-0080/433 

Pakeitimas  433 
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 
Bendras žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamentas) 

(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 

Pagrindimas 

Valstyb÷s nar÷s tur÷tų gal÷ti nuspręsti pripažinti tarpšakinę organizaciją arba jos 

nepripažinti. Net jei tam tikri kriterijai patenkinti, jos netur÷tų prival÷ti šių organizacijų 

pripažinti. 
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6.3.2013 B7-0080/434 

Pakeitimas  434 
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 
Bendras žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamentas) 

(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 a a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  aa) kurios apima vieną ar kelis Sąjungos 
regionus ir taip atstovauja didelei daliai 
ekonomin÷s veiklos sektoriuje; 

 
(Nuostata, kad tarpšakin÷s organizacijos 

gali veikti daugiau negu viename Sąjungos 

regione, yra būtina siekiant suderinti Vieno 

BRO reglamentą su pieno sektoriaus teis÷s 

aktų paketu.) 

Or. en 

Pagrindimas 

Nuostata, kad tarpšakin÷s organizacijos gali veikti daugiau negu viename Sąjungos regione, 

yra būtina siekiant suderinti Vieno BRO reglamentą su pieno sektoriaus teis÷s aktų paketu. 
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6.3.2013 B7-0080/435 

Pakeitimas  435 
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 
Bendras žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamentas) 

(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 dalies įžangin÷ 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: 

2. Alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 

alyvuogių sektorių tarpšakinių organizacijų 

konkretus tikslas, nurodytas 1 dalies c 

punkte, taip pat gali apimti bent vieną šių 

tikslų: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/436 

Pakeitimas  436 
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 
Bendras žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamentas) 

(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 

Pagrindimas 

Netur÷tų būti taikomos ypatingos sąlygos tam tikriems sektoriams . 

 

 

 


