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6.3.2013 B7-0080/448 

Pakeitimas  448 
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 
140 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

140 straipsnis Išbraukta. 

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal 

nagrin÷jimo procedūrą 

 

Komisija įgyvendinimo aktais priima šiam 

skirsniui taikyti būtinas priemones, visų 

pirma susijusias su: 

 

a) eksportuotinų kiekių, kurie nebuvo 

paskirstyti ar panaudoti, perskirstymu; 

 

b) 133 straipsnio 1 dalies b punkte 

nurodytais produktais. 

 

Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 

162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 

nagrin÷jimo procedūrą. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/449 

Pakeitimas  449 
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 
141 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

141 straipsnis Išbraukta. 

Kiti įgyvendinimo įgaliojimai  

Komisija įgyvendinimo aktais gali 

nustatyti koeficientus, skirtus eksporto 

grąžinamosioms išmokoms koreguoti 

laikantis taisyklių, priimtų pagal 139 

straipsnio 6 dalį. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/450 

Pakeitimas  450 
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 
144 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 taikomas 

Sutarties 101–106 straipsnių taikymo 

išimtims, numatytoms šiame reglamente. 

Galimos išimtys, susijusios su žem÷s ūkio 

įmonių susitarimais, taikomos laikantis 

Sutarties 101 straipsnio 3 dalyje nustatytų 

sąlygų. 

Or. en 

Pagrindimas 

(Konkurencijos politikoje įprasta, kad pačios įmon÷s atlieka sudaromų susitarimų teis÷tumo 
vertinimą. Tokio vertinimo, kurį atlieka pačios įmon÷s, išsami tvarka nustatyta Reglamente 
Nr. 1/2003. Ši vertinimo tvarka turi privalumą: sumažinamas Komisijos darbo krūvis. 
Siūlome taikyti tokią pačią tvarką tarpšakinių organizacijų susitarimams (žr. mūsų 
145 straipsnio pakeitimą). 
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6.3.2013 B7-0080/451 

Pakeitimas  451 
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 
144 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Pasikonsultavusi su valstyb÷mis 

nar÷mis ir išklausiusi atitinkamų įmonių 

arba įmonių asociacijų ir bet kurių kitų, 

jos manymu, tinkamų fizinių ar juridinių 

asmenų nuomonę, Komisija turi išimtinę 

teisę, su sąlyga, kad jos sprendimus gali 

peržiūr÷ti Teisingumo Teismas, 

įgyvendinimo aktais priimamu sprendimu, 

kuris paskelbiamas, nustatyti, kurie 

susitarimai, sprendimai ir veiksmai 

atitinka 1 dalyje nurodytas sąlygas. 

Išbraukta. 

Komisija priima tokį sprendimą savo 

iniciatyva arba valstyb÷s nar÷s 

kompetentingos institucijos arba 

suinteresuotosios įmon÷s ar įmonių 

asociacijos prašymu. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/452 

Pakeitimas  452 
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 
144 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Skelbiant 2 dalies pirmoje pastraipoje 

nurodytą sprendimą, nurodomi šalių 

pavadinimai ir sprendimo esm÷. Skelbiant 

sprendimą, atsižvelgiama į teis÷tą įmonių 

interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/453 

Pakeitimas  453 
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 
145 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Sutarties 101 straipsnio 1 dalis 

netaikoma pagal šio reglamento 108 

straipsnį pripažintų tarpšakinių 

organizacijų susitarimams, sprendimams ir 

suderintiems veiksmams, kai jų tikslas – 

vykdyti šio reglamento 108 straipsnio 1 

dalies c punkte nurodytą veiklą, o jeigu tai 

alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių ir 

tabako sektorių pripažintos tarpšakin÷s 

organizacijos, – vykdyti šio reglamento 

108 straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą. 

1. Sutarties 101 straipsnio 1 dalis 

netaikoma pagal šio reglamento 108 

straipsnį pripažintų tarpšakinių 

organizacijų susitarimams, sprendimams ir 

suderintiems veiksmams, kai jų tikslas – 

vykdyti šio reglamento 108 straipsnio 1 

dalies c punkte nurodytą veiklą, o jeigu tai 

alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių 

sektorių pripažintos tarpšakin÷s 

organizacijos, – vykdyti šio reglamento 

108 straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/454 

Pakeitimas  454 
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 
145 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. 144 straipsnio 2 dalies nuostatos 

taikomos pagal šio reglamento 108 

straipsnį pripažintų tarpšakinių 

organizacijų susitarimams, sprendimams 

ir suderintiems veiksmams. 

Or. en 

Pagrindimas 

(Konkurencijos politikoje įprasta, kad pačios įmon÷s atlieka sudaromų susitarimų teis÷tumo 
vertinimą. Tokio vertinimo, kurį atlieka pačios įmon÷s, išsami tvarka nustatyta Reglamente 
Nr. 1/2003. Ši vertinimo tvarka turi privalumą: sumažinamas Komisijos darbo krūvis.) 
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6.3.2013 B7-0080/455 

Pakeitimas  455 
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 
158 straipsnio pirmos pastraipos a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kas trejus metus po 2013 m. – su 

bitininkyst÷s sektoriumi susijusių 

priemonių, nustatytų 52–54 straipsniuose, 

įgyvendinimo ataskaitą; 

a) kas trejus metus po šio reglamento 

įsigaliojimo: 

 i) d÷l su žem÷s ūkio sektoriumi susijusių 

priemonių, nustatytų 52–54 straipsniuose, 

įgyvendinimo; 

 ii) d÷l žem÷s ūkio ir žem÷s ūkio gaminių 

sektoriaus konkurencijos taisyklių 

taikymo visose valstyb÷se nar÷se, ypatingą 

d÷mesį teikiant išimtims, nurodomoms 

144 ir 145 straipsniuose bei galimiems 

nacionalinių ir Europos konkurencijos 

įstatymų interpretavimo ir taikymo 

skirtumams, kartu pateikiant atitinkamus 

pasiūlymus; 

 iii) d÷l veiksmų, kurių buvo imtasi 

siekiant apsaugoti kilm÷s vietos ir 

geografines nuorodas nuo 

piktnaudžiavimo jomis trečiosiose šalyse; 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/456 

Pakeitimas  456 
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 
158 straipsnio pirmos pastraipos b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) iki 2014 m. birželio 30 d. ir iki 2018 m. 

gruodžio 31 d. – pieno ir pieno produktų 

sektoriaus rinkos pad÷ties raidos, visų 

pirma 104–107 ir 145 straipsnių taikymo 

tame sektoriuje ataskaitą, kurioje visų 

pirma nurodomos galimos ūkininkams 

skirtos paskatos sudaryti bendros gamybos 

susitarimus, taip pat pateikiami atitinkami 

pasiūlymai. 

b) iki 2014 m. birželio 30 d. ir iki 2018 m. 

gruodžio 31 d. – pieno ir pieno produktų 

sektoriaus rinkos pad÷ties raidos, visų 

pirma 104a, 105a, 105b ir 157a straipsnių 

taikymo tame sektoriuje ataskaitą, kurioje 

visų pirma įvertinamas poveikis pieno 

gamintojams ir pieno gamybai 

nepalankiuose ūkininkauti regionuose 

siejant jį su bendru tikslu – palaikyti 

gamybą tokiuose regionuose ir nurodomos 

galimos ūkininkams skirtos paskatos 

sudaryti bendros gamybos susitarimus, taip 

pat pateikiami atitinkami pasiūlymai; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/457 

Pakeitimas  457 
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 
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) iki 2014 m. gruodžio 31 d.: 

 i) d÷l galimyb÷s kiaulienai, avienai ir 

ožkienai taikyti specialias prekybos 

taisykles pabr÷žiant susijusias nuostatas, 

kurias Komisija siūlo priimti 

deleguotaisiais aktais; 

 ii) d÷l paprastesnių prekybos standartų, 

pritaikytų vietos gyvūnų ir augalų rūšims, 

kurias naudoja ir veisia smulkūs 

gamintojai, nustatymo kartu su 

atitinkamais pasiūlymais, kuriais 

siekiama išspręsti tiems gamintojams 

kylančius sunkumus laikantis Sąjungos 

prekybos standartų; 

 iii) d÷l žem÷s ūkio ir žem÷s ūkio produktų 

sektoriaus konkurencingumo ir tvarumo, 

iki 2019 m. gruodžio 31 d. pateikiant 

antrąją ataskaitą; 

 iv) d÷l pad÷ties rinkoje raidos ir cukraus 

sektoriaus tiekimo grandin÷s veikimo, iki 

2016 m. liepos 1 d. pateikiant ataskaitą d÷l 

cukraus sektoriaus rinkos pad÷ties raidos, 

ypatingą d÷mesį skiriant atitinkamoms 

dabartin÷s kvotų sistemos panaikinimo 

priemon÷ms, ir d÷l sektoriaus ateities po 

2018 m., ypatingą d÷mesį skiriant 
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būtinybei užtikrinti sąžiningą sutarčių 

sistemą ir cukraus kainų deklaravimo 

sistemą, kartu pateikiant atitinkamus 

pasiūlymus; 

 v) d÷l supaprastintos neprivalomų 

nustatytų terminų jautienos ir veršienos 

sektoriuje sistemos, ypatingą d÷mesį 

skiriant dabartinei savanoriško 

ženklinimo sistemai bei atitinkamiems 

terminams, susijusiems su veisimu, 

gamyba ir maistu, kurie jautienos ir 

veršienos sektoriui gal÷tų suteikti 

papildomos vert÷s, kartu pateikiant 

atitinkamus pasiūlymus; 

 vi) ne v÷liau kaip po ketverių metų nuo 

šio reglamento įsigaliojimo – d÷l žem÷s 

ūkio rinkos valdymo priemonių veikimo ir 

veiksmingumo bei jų atitikimo paskirčiai 

naujomis tarptautin÷mis aplinkyb÷mis, 

ypatingą d÷mesį skiriant jų der÷jimui su 

tikslais, nustatytais Sutarties 39 

straipsnyje, kartu pateikiant atitinkamus 

pasiūlymus. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/458 

Pakeitimas  458 
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 
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) II dalies I antraštin÷ dalis, 248, 260–262 

straipsniai ir III priedo II dalis – iki 2014–

2015 cukraus prekybos metų pabaigos 

2015 m. rugs÷jo 30 d.; 

a) II dalies I antraštin÷ dalis, 248, 260–262 

straipsniai ir III priedo II dalis – iki 2017–

2018 cukraus prekybos metų pabaigos 

2018 m. rugs÷jo 30 d.; 

Or. en 

Pagrindimas 

(Kvotų sistemos pratęsimas trejiems metams suteikia šiam sektoriui galimybę kvotas 
panaikinti palaipsniui. Pratęsti reik÷tų tik dvejiems metams siekiant padidinti cukraus 
sektoriaus konkurencingumą.) 
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6.3.2013 B7-0080/459 

Pakeitimas  459 
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 
165 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tačiau 7, 16 ir 101 straipsnių bei III 

priedo nuostatos, susijusios su cukraus 

sektoriumi, taikomos tik po 2014–2015 

cukraus prekybos metų pabaigos 2015 m. 

spalio 1 d. 

Tačiau 7 ir 16 straipsnių nuostatos 

taikomos tik po 2017–2018 cukraus 

prekybos metų pabaigos 2018 m. spalio 

1 d. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/460 

Pakeitimas  460 
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 
165 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pieno ir pieno produktų sektoriui 104 ir 

105 straipsniai taikomi iki 2020 m. birželio 

30 d. 

Pieno ir pieno produktų sektoriui 104a, 

105, 105b ir 157a straipsniai taikomi iki 

2020 m. birželio 30 d. 

Or. en 

 


