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6.3.2013 B7-0080/461 

Pakeitimas  461 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling ir kiti 
 

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 
84a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (84a) siekiant sudaryti sąlygas runkelių 
augintojams visiškai prisitaikyti prie 
radikalios cukraus sektoriuje įgyvendintos 
2006 m. reformos ir toliau stengtis 
išlaikyti konkurencingumą, kaip jie tai 
dar÷ nuo reformos pradžios, dabartinę 
kvotų sistemą reik÷tų taikyti iki 2017-
2018 prekybos metų pabaigos. Tod÷l 
Komisijai reik÷tų leisti skirstyti gamybos 
kvotas valstyb÷ms nar÷ms, 2006 m. 
atsisakiusioms visų savo kvotų; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/462 

Pakeitimas  462 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling ir kiti 
 

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 
84b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (84b) atsižvelgiant į tai, kad kvotų sistema 
galutinai bus panaikinta 2018 m., 
Komisija iki 2018 m. liepos 1 d. 
Parlamentui ir Tarybai tur÷tų pateikti 
ataskaitą apie tinkamas procedūras, 
susijusias su dabartinių kvotų susitarimų 
nutraukimu ir d÷l sektoriaus ateities 
2018 m. panaikinus kvotas, kartu su kitais 
pasiūlymais, kurie reikalingi siekiant 
paruošti visą sektorių laikotarpiui po 
2018 m. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija taip pat tur÷tų pateikti ataskaitą 
apie tiekimo grandin÷s Sąjungos cukraus 
sektoriuje veikimą; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/463 

Pakeitimas  463 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling ir kiti 
 

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 
100a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  100a straipsnis 

 Taikymo trukm÷ 

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/464 

Pakeitimas  464 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling ir kiti 
 

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 
101a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  101a 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. 
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4. Cukrinių runkelių, kurių kiekis atitinka 
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 
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6.3.2013 B7-0080/465 

Pakeitimas  465 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling ir kiti 
 

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 
101b straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  101b 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 cukraus 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 B7-0080/466 

Pakeitimas  466 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling ir kiti 
 

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 
101c straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  101c straipsnis 

 Gamybos grąžinamoji 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 taikant 
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. 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/467 

Pakeitimas  467 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling ir kiti 
 

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 
130a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  130a straipsnis 

 Importo muitų taikymo sustabdymas 
cukraus sektoriuje 

 Komisija, laikydamasi 101da straipsnyje 
nurodyto mechanizmo, iki 2017-2018 m. 
prekybos metų pabaigos gali priimti 
įgyvendinimo aktus visiškai arba iš dalies 
sustabdydama importo muitų taikymą tam 
tikriems toliau išvardytų produktų 
kiekiams, kad būtų užtikrintas Europos 
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. 

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/468 

Pakeitimas  468 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling ir kiti 
 

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 1 dalies b a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  ba) Iki 2014 m. gruodžio 31 d.: 

 
i) apie galimybę kiaulienai, avienai ir 
ožkienai taikyti specialias prekybos 
taisykles pabr÷žiant susijusias nuostatas, 
kurias Komisija siūlo priimti remiantis 
deleguotaisiais aktais; 

 
ii) apie paprastesnių prekybos standartų 
įvedimą, kurie būtų taikomi vietos gyvūnų 
ir augalų rūšims, kurias naudoja ir veisia 
smulkūs gamintojai, kartu su visais 
tinkamais pasiūlymais, kuriais siekiama 
išspręsti tiems gamintojams kylančius 
sunkumus laikantis Sąjungos prekybos 
standartų; 

 
iii) apie žem÷s ūkio ir žem÷s ūkio 
produktų sektoriaus konkurencingumą ir 
tvarumą, iki 2019 m. gruodžio 31 d. 
pateikiant antrąją ataskaitą; 

 
iv) apie pad÷ties rinkoje raidą ir cukraus 
sektoriaus tiekimo grandin÷s veikimą, iki 
2016 m. liepos 1 d. pateikiant ataskaitą 
apie cukraus sektoriaus rinkos pad÷ties 
raidą, ypatingą d÷mesį teikiant 
atitinkamoms dabartin÷s kvotų sistemos 
panaikinimo priemon÷ms ir sektoriaus 
ateičiai po 2018 m., kurioje ypatingas 
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d÷mesys skiriamas būtinybei užtikrinti 
sąžiningą sutarčių sistemą ir cukraus 
kainų deklaravimo sistemą, kartu 
pateikiant atitinkamus pasiūlymus; 

 
v) apie supaprastintą neprivalomų 
nustatytų terminų jautienos ir veršienos 
sektoriuje sistemą, ypatingą d÷mesį 
teikiant 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; 

 
ba) ne v÷liau kaip ketveri metai po šio 
reglamento įsigaliojimo pateikiama 
ataskaita apie žem÷s ūkio rinkos valdymo 
priemonių veikimą ir jų veiksmingumą bei 
apie jų tinkamumą naujomis tarptautinio 
masto aplinkyb÷mis, ypatingą d÷mesį 
skiriant jų der÷jimui su tikslais, 
nustatytais Sutarties 39 straipsnyje, kartu 
pateikiant kitus atitinkamus pasiūlymus. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/469 

Pakeitimas  469 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling ir kiti 
 

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 

 

 

 


