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6.3.2013 B7-0080/437 

Pakeitimas  437 
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 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

110 straipsnis Išbraukta. 

Taisyklių taikymo išpl÷timas  

1. Tais atvejais, kai valstyb÷s nar÷s 

konkrečioje ekonomin÷je zonoje ar zonose 

veikianti pripažinta gamintojų 

organizacija, pripažinta gamintojų 

organizacijų asociacija arba pripažinta 

tarpšakin÷ organizacija yra laikoma 

atstovaujančia tam tikro produkto 

gamybai, prekybai juo arba jo 

perdirbimui, atitinkama valstyb÷ nar÷ tos 

organizacijos prašymu gali ribotam 

laikotarpiui nustatyti, kad kai kurie 

susitarimai, sprendimai ar suderinti 

veiksmai, d÷l kurių susitarta toje 

organizacijoje, būtų privalomi kitiems toje 

ekonomin÷je zonoje ar zonose atskirai ar 

grup÷mis veikiantiems ūkio subjektams, 

kurie tai organizacijai ar asociacijai 

nepriklauso. 

 

2. Ekonomin÷ zona – tai geografin÷ zona, 

kurią sudaro gretimi arba kaimyniniai 

gamybos regionai, kuriuose gamybos ir 

prekybos sąlygos yra vienodos. 

 

3. Organizacija arba asociacija laikoma 

atstovaujančia, jei valstyb÷s nar÷s 

atitinkamoje ekonomin÷je zonoje arba 

 



 

AM\929552LT.doc  PE503.601v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

ekonomin÷se zonose: 

a) jai tenkanti atitinkamo (-ų) produkto (-

ų) gamybos, prekybos juo (jais) arba jo 

(jų) perdirbimo dalis yra: 

 

i) bent 60 % – vaisių ir daržovių 

sektoriaus gamintojų organizacijų atveju 

arba 

 

ii) bent du trečdaliai kitais atvejais ir   

b) gamintojų organizacijų atveju ji apima 

daugiau kaip 50 % atitinkamų gamintojų. 

 

Jei jos taisyklių taikymo išpl÷timo kitiems 

ūkio subjektams prašyme nurodyta 

daugiau kaip viena ekonomin÷ zona, 

organizacija arba asociacija įrodo bent 

minimaliai atstovaujanti, kaip apibr÷žta 

šios dalies pirmoje pastraipoje, kiekvienai 

iš ją sudarančių šakų kiekvienoje iš tų 

ekonominių zonų. 

 

4. Taisykl÷mis, kurių taikymą išpl÷sti 

kitiems ūkio subjektams gali būti 

paprašyta, kaip numatyta 1 dalyje, turi 

būti siekiama vieno iš šių tikslų: 

 

a) teikti duomenis apie gamybą ir rinką;  

b) taikyti griežtesnes gamybos taisykles 

negu Sąjungoje nustatytosios ar 

nacionalin÷s taisykl÷s; 

 

c) sudaryti Sąjungos taisykles 

atitinkančias tipines sutartis; 

 

d) taikyti prekybos taisykles;  

e) taikyti aplinkos apsaugos taisykles;  

f) taikyti priemones, kuriomis siekiama 

skatinti naudoti produktų potencialą ir jį 

išnaudoti; 

 

g) taikyti priemones, kuriomis siekiama 

apsaugoti ekologinį ūkininkavimą, taip 

pat kilm÷s vietos nuorodas, kokyb÷s 

ženklus ir geografines nuorodas; 

 

h) vykdyti mokslinius tyrimus, siekiant 

padidinti produktų vertę, visų pirma 

taikant naujus, visuomen÷s sveikatai 

nepavojingus naudojimo būdus; 
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i) vykdyti produktų kokyb÷s gerinimo 

tyrimus; 

 

j) vykdyti mokslinius tyrimus, visų pirma 

susijusius su tokiais auginimo metodais, 

kuriuos taikant galima sunaudoti mažiau 

augalų apsaugos arba gyvūnų sveikatos 

apsaugos produktų ir kuriais užtikrinama 

dirvožemio bei aplinkos apsauga; 

 

k) nustatyti būtinąją kokybę ir pakuot÷ms 

bei pateikimui taikomus būtinuosius 

standartus; 

 

l) naudoti sertifikuotą s÷klą ir vykdyti 

produktų kokyb÷s steb÷seną. 

 

Tomis taisykl÷mis neturi būti kenkiama 

kitiems atitinkamos valstyb÷s nar÷s ar 

Sąjungos ūkio subjektams, jos negali 

tur÷ti 145 straipsnio 4 dalyje nurodyto 

poveikio, arba būti kitaip nesuderinamos 

su galiojančiomis Sąjungos arba 

nacionalin÷mis taisykl÷mis. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Nepriimtina, kad taisykl÷s būtų taikomos ir ne nariams. Tai prieštarauja laisvos ekonomikos 

principui. 
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6.3.2013 B7-0080/438 

Pakeitimas  438 
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 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 

Pagrindimas 

Kadangi prieštaraujame taisyklių taikymui ne nariams, taip pat prieštaraujame nuostatoms, 

pagal kurias ne narius galima priversti finansiškai prisid÷ti prie išlaidų, susijusių su tam 
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tikromis priemon÷mis, kurių ÷m÷si organizacijos, kurioms jie nepriklauso. 
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6.3.2013 B7-0080/439 

Pakeitimas  439 
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 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

112 straipsnis 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. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/440 

Pakeitimas  440 
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 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

113 straipsnis Išbraukta. 

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  
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apyvartai ir prekybai reikalingą 

nacionalinį ir Sąjungos sertifikatus, kai 

tokia prekyba atitinka min÷tas taisykles. 

Or. en 

Pagrindimas 

Prieštaraujame tam, kad kai kuriems sektoriams pagal vieną bendrą žem÷s ūkio rinkų 

organizavimą būtų taikomos specialios sąlygos. 
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6.3.2013 B7-0080/441 

Pakeitimas  441 
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 
118 straipsnio 1 dalies a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) žem÷s ūkio produktų, kurių importo ar 

eksporto licenciją reikia pateikti, sąrašas; 

a) ar, išimtiniais atvejais ir kai būtina 

siekiant veiksmingai valdyti atitinkamas 

rinkas, turi būti pareikiama tam tikrų 

žem÷s ūkio produktų importo ar eksporto 

licencija; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/442 

Pakeitimas  442 
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 
130 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jei baltojo cukraus kaina pasaulio rinkoje 

taptų didesn÷ nei Sąjungos orientacin÷ 

kaina šiam cukrui, Komisijai suteikiami 

įgaliojimai sustabdyti visų arba kai kurių 

įprastų muitų taikymą visų rūšių cukrui 

tokiam laikotarpiui, kuris, Komisijos 

nuomone, yra tinkamas, kad gal÷tų 

užtikrinti, jog Sąjungos rinka būtų 

pakankamai aprūpinta cukrumi. 

Or. en 

Pagrindimas 

Laikotarpiais, kai rinkos kainos aukštos, dabartinis rinkos organizavimas ir tvarka, kuri 

taikoma importui, n÷ra tinkami, kad būtų užtikrinta, jog Europos rinkos būtų tinkamai 

aprūpintos maisto produktais ir g÷rimais. 



 

AM\929552LT.doc  PE503.601v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/443 

Pakeitimas  443 
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 
130 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 130a straipsnis  

 Importo muitų taikymo sustabdymas 

cukraus sektoriuje 

 Komisija, laikydamasi atitinkamo 

mechanizmo, iki 2017-2018 m. prekybos 

cukrumi metų pabaigos gali priimti 

įgyvendinimo aktus visiškai arba iš dalies 

sustabdydama importo muitų taikymą tam 

tikriems toliau išvardytų produktų 

kiekiams, kad būtų užtikrintas Sąjungos 

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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/444 

Pakeitimas  444 
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 
3 dalies 6 skyriaus antraštin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Eksporto grąžinamosios išmokos Nuostatos d÷l eksporto 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/445 

Pakeitimas  445 
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 
134 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

134 straipsnis Išbraukta. 

Eksporto grąžinamųjų išmokų 

paskirstymas 

 

Kiekiai, už kurių eksportą gali būti 

skiriama eksporto grąžinamoji išmoka, 

paskirstomi taikant metodą, kuris: 

 

a) geriausiai tinka atsižvelgiant į produkto 

pobūdį ir pad÷tį atitinkamoje rinkoje ir 

kurį taikant galima veiksmingiausiai 

panaudoti turimus išteklius, atsižvelgiant į 

Sąjungos eksporto veiksmingumą ir 

struktūrą bei jo poveikį rinkos 

pusiausvyrai, taip pat nediskriminuojant 

suinteresuotųjų ūkio subjektų, visų pirma 

stambių ir smulkių ūkio subjektų; 

 

b) d÷l savo administravimo reikalavimų 

ūkio subjektams yra mažiausiai 

sud÷tingas administruoti. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/446 

Pakeitimas  446 
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 
135 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

135 straipsnis Išbraukta. 

Eksporto grąžinamųjų išmokų nustatymas  

1. Tokios pačios eksporto grąžinamosios 

išmokos taikomos tokiems patiems 

produktams visoje Sąjungoje. Jos gali 

skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, 

ypač jei to reikia d÷l pasaulin÷je rinkoje 

susidariusios pad÷ties, tam tikrų rinkų 

konkrečių poreikių arba d÷l susitarimais, 

sudarytais pagal Sutarties 218 straipsnį, 

nustatytų įpareigojimų. 

 

2. Grąžinamųjų išmokų nustatymo 

priemones priima Taryba pagal Sutarties 

43 straipsnio 3 dalį. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/447 

Pakeitimas  447 
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 
137 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

137 straipsnis Išbraukta. 

Eksporto grąžinamosios išmokos už gyvus 

galvijus galvijienos sektoriuje 

 

1. Galvijienos sektoriaus produktų atveju 

grąžinamoji išmoka už gyvų galvijų 

eksportą skiriama ir išmokama tik jei 

laikomasi Sąjungos teis÷s aktais nustatytų 

gyvūnų gerov÷s reikalavimų ir, visų 

pirma, vežamų gyvūnų apsaugos 

reikalavimų. 

 

2. Atsižvelgiant į poreikį 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 

įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 

deleguotuosius aktus, susijusius su 

gyvūnų gerov÷s reikalavimų laikymusi už 

Sąjungos muitų teritorijos ribų, įskaitant 

galimybę kreiptis į nepriklausomas 

trečiąsias šalis. 

 

3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 

priimti šiam straipsniui taikyti būtinas 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

priemones. Tie įgyvendinimo aktai 

priimamai pagal 162 straipsnio 2 dalyje 

nurodytą nagrin÷jimo procedūrą. 

Or. en 

 

 

 


