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Pakeitimas 110
Tomáš Zdechovský
Biudžeto kontrolės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m.
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, 
skatinti modernizavimą ir didinti tvarumą, 
įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir 
kaimo vietovių ekonominį, socialinį, 
aplinkos bei klimato tvarumą, ir padėti 
mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią 
paramos gavėjų administracinę naštą;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m.
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, 
skatinti modernizavimą ir didinti tvarumą, 
įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir 
kaimo vietovių ekonominį, socialinį, 
aplinkos bei klimato tvarumą (be kita ko, 
skiriant daugiau dėmesio žemės ūkiui ir 
miškininkystei), sumažinti maisto 
švaistymą, skatinti švietimą sveikos 
mitybos įpročių temomis ir padėti mažinti 
su Sąjungos teisės aktais susijusią paramos 
gavėjų administracinę naštą;

Or. en

Pakeitimas 111
Thomas Waitz, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
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bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m.
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, 
skatinti modernizavimą ir didinti tvarumą, 
įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir 
kaimo vietovių ekonominį, socialinį, 
aplinkos bei klimato tvarumą, ir padėti 
mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią 
paramos gavėjų administracinę naštą;

bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m.
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, 
atsižvelgiant į Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m. ir Paryžiaus 
klimato susitarimą skatinti modernizavimą 
ir didinti tvarumą, įskaitant žemės ūkio, 
miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, ES turi atsižvelgti į vystomojo bendradarbiavimo tikslus 
visoje atitinkamoje savo politikoje. Sudaryti palankesnes sąlygas mažiausiai išsivysčiusių 
šalių (MIŠ) žemės ūkio vystymuisi ir padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą yra 
labai svarbūs ES vystomojo bendradarbiavimo tikslai. BŽŪP ypač veikia prekybą žemės ūkio 
produktais. Laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo reikia atsižvelgti į 
galimą poveikį besivystančių šalių vietos žemės ūkio rinkoms ir vietos gamintojams, jį stebėti 
ir, jei įmanoma, jo išvengti.

Pakeitimas 112
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m.
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, 
skatinti modernizavimą ir didinti tvarumą,
įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir 
kaimo vietovių ekonominį, socialinį, 

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m.
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į perspektyvias ūkininkų pajamas 
sutelktą BŽŪP, skatinti modernizavimą ir 
didinti tvarumą, įskaitant žemės ūkio, 
miškininkystės ir kaimo vietovių 
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aplinkos bei klimato tvarumą, ir padėti 
mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią 
paramos gavėjų administracinę naštą;

ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

Or. en

Pakeitimas 113
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) didesnis pasirašytų prekybos 
sutarčių skaičius didina žemės ūkio 
produktų gamintojų konkurenciją 
pasaulio mastu ir atveria naujų 
perspektyvų. Norėdama išsaugoti 
sąžiningą konkurenciją ir užtikrinti 
tarptautinės prekybos abipusiškumą, 
Europos Sąjunga turi laikytis tokių pat 
gamybos standartų, kokie yra nustatyti 
Sąjungos gamintojams, visų pirma 
aplinkos ir sanitarijos srityse, ir taikyti 
abipusiškumo sąlygą;

Or. fr

Pakeitimas 114
Tomáš Zdechovský
Biudžeto kontrolės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
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Sąjungos tikslų ir labai sumažinti 
administracinę naštą. Veiklos rezultatų 
pasiekimu grindžiamoje BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

Sąjungos tikslų ir labai sumažinti 
administracinę naštą. Veiklos rezultatų 
pasiekimu grindžiamoje BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“), pirmiausia 
dėmesio skiriant tam, kad būtų siekiama 
tikslo gamintojams suteikti tvarias 
pajamas, Sąjunga turėtų nustatyti 
pagrindines politikos nuostatas, tokias kaip 
BŽŪP tikslai ir pagrindiniai reikalavimai, o 
valstybės narės turėtų prisiimti daugiau 
atsakomybės už tai, kaip jos pasiekia 
nustatytus tikslus ir siektinas reikšmes. 
Padidinus subsidiarumą taip pat galima 
geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

Or. en

Pagrindimas

Nors valstybėms narėms gali būti suteikta daugiau savarankiškumo skirstant BŽŪP lėšas, kai 
kuriose valstybėse narėse vis dar naudojama nesąžininga teritorija pagrįsta sistema, pagal 
kurią neatsižvelgiama į mažesnius ūkininkus, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Pakeitimas 115
Thomas Waitz, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) remiantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsniu, 
BŽŪP įgyvendinimas turi derėti su 
vystomojo bendradarbiavimo tikslais, 
įskaitant, be kita ko, Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m. Atsižvelgiant į šį 
politikos suderinamumą, priemonės, 
kurių imamasi pagal šį reglamentą, 
nekelia grėsmės maisto gamybos 
pajėgumams ir ilgalaikiam besivystančių 
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šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių 
(MIŠ), apsirūpinimo maistu saugumui;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, ES visose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus. Sudaryti palankesnes sąlygas 
besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi ir padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą 
yra labai svarbūs ES vystomojo bendradarbiavimo tikslai. BŽŪP ypač veikia prekybą žemės 
ūkio produktais. Laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo reikia stebėti 
poveikį besivystančių šalių vietos žemės ūkio rinkoms ir vietos gamintojams ir, jei įmanoma, 
jo išvengti.

Pakeitimas 116
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) nepaisant to, didėjantis kainų 
nepastovumas ir mažėjančios ūkininkų 
pajamos, kuriuos dar labiau apsunkino 
BŽŪP didėjantis dėmesys rinkoms, lemia 
poreikį sukurti naujas viešąsias 
priemones, skirtas pasiūlai reguliuoti, 
kurios užtikrintų sąžiningą gamybos 
paskirstymą tarp šalių ir ūkininkų;

Or. pt

Pakeitimas 117
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant konkrečiau nustatyti 
BŽŪP tikslus, nurodytus Sutarties dėl 
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Europos Sąjungos veikimo (toliau –
SESV) 39 straipsnyje, ir pasiekti, kad 
Sąjunga adekvačiai reaguotų į naujausius 
iššūkius, su kuriais ji susiduria, reikia 
nustatyti bendrų tikslų visumą, kurioje 
atsispindėtų Komisijos komunikate 
„Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ pateiktos 
gairės. Nedarant poveikio BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytiems 
konkretiems tikslams, turėtų būti nustatyti 
papildomi su bendru žemės ūkio rinkų 
organizavimu susiję konkretūs tikslai;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti konkrečius su bendru žemės ūkio rinkų organizavimu
susijusius tikslus. Šis pakeitimas turi būti skaitomas kartu su naujo 1a straipsnio pasiūlymu.

Pakeitimas 118
Georgios Epitideios

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II 
priede nustatytos kai kurių konkrečiuose 
sektoriuose, kuriems taikomas tas 
reglamentas, vartojamų terminų apibrėžtys. 
To priedo II dalies B skirsnyje nustatytas 
cukraus sektoriaus terminų apibrėžtis 
reikėtų išbraukti, nes jos nebetaikytinos. 
Siekiant atnaujinti kitų tame priede 
nurodytų sektorių terminų apibrėžtis 
atsižvelgiant į naujas mokslo žinias arba 
rinkos pokyčius, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl tų apibrėžčių pakeitimo. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

(4) Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II 
priede nustatytos kai kurių konkrečiuose 
sektoriuose, kuriems taikomas tas 
reglamentas, vartojamų terminų apibrėžtys. 
To priedo II dalies B skirsnyje nustatytas 
cukraus sektoriaus terminų apibrėžtis 
reikėtų išbraukti, nes jos nebetaikytinos. 
Siekiant atnaujinti kitų tame priede 
nurodytų sektorių terminų apibrėžtis 
atsižvelgiant į naujas mokslo žinias arba 
rinkos pokyčius, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl tų apibrėžčių pakeitimo. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais bei su valstybių, 
kurioms pakeitimai turi įtakos, 
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darbą ir rengdama jų tekstus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Todėl atskiras Komisijai 
deleguotas įgaliojimas iš dalies keisti 
inulino sirupo apibrėžtį to priedo II dalies 
A skirsnio 4 punkte turėtų būti panaikintas;

institucijomis. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Todėl atskiras Komisijai 
deleguotas įgaliojimas iš dalies keisti 
inulino sirupo apibrėžtį to priedo II dalies 
A skirsnio 4 punkte turėtų būti panaikintas;

Or. el

Pakeitimas 119
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II 
priede nustatytos kai kurių konkrečiuose 
sektoriuose, kuriems taikomas tas 
reglamentas, vartojamų terminų apibrėžtys. 
To priedo II dalies B skirsnyje nustatytas 
cukraus sektoriaus terminų apibrėžtis 
reikėtų išbraukti, nes jos nebetaikytinos. 
Siekiant atnaujinti kitų tame priede 
nurodytų sektorių terminų apibrėžtis 
atsižvelgiant į naujas mokslo žinias arba 
rinkos pokyčius, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl tų apibrėžčių pakeitimo. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Todėl atskiras Komisijai 
deleguotas įgaliojimas iš dalies keisti 
inulino sirupo apibrėžtį to priedo II dalies 

(4) Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II 
priede nustatytos kai kurių konkrečiuose 
sektoriuose, kuriems taikomas tas
reglamentas, vartojamų terminų apibrėžtys. 
To priedo II dalies B skirsnyje nustatytas 
cukraus sektoriaus terminų apibrėžtis 
reikėtų išbraukti, nes jos nebetaikytinos. 
Siekiant atnaujinti kitų tame priede 
nurodytų sektorių terminų apibrėžtis 
atsižvelgiant į naujas mokslo žinias arba 
rinkos pokyčius, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl tų apibrėžčių 
atnaujinimo, nepridedant naujų 
apibrėžčių. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai. Todėl atskiras Komisijai 
deleguotas įgaliojimas iš dalies keisti 
inulino sirupo apibrėžtį to priedo II dalies 
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A skirsnio 4 punkte turėtų būti panaikintas; A skirsnio 4 punkte turėtų būti panaikintas;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad įgaliojimai deleguojami siekiant apibrėžtis atnaujinti 
kuo labiau atsižvelgiant į rinkos pokyčius.

Pakeitimas 120
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) turėtų būti atnaujinti Reglamento 
(ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnyje 
nustatyti Sąjungos pagalbos vaisių ir 
daržovių ir pieno bei pieno produktų 
tiekimui į švietimo įstaigas apribojimai;

(6) turėtų būti atnaujinti Reglamento 
(ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnyje 
nustatyti Sąjungos pagalbos vaisių ir 
daržovių ir pieno bei pieno produktų 
tiekimui į švietimo įstaigas apribojimai.
Produktai, kuriems taikoma pirmiau 
minėta schema, turėtų būti iš trumpos 
tiekimo grandinės;

Or. ro

Pakeitimas 121
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) turėtų būti atnaujinti Reglamento 
(ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnyje 
nustatyti Sąjungos pagalbos vaisių ir 
daržovių ir pieno bei pieno produktų 
tiekimui į švietimo įstaigas apribojimai;

(6) turėtų būti sugriežtinti Reglamento 
(ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnyje 
nustatyti Sąjungos pagalbos vaisių ir 
daržovių ir pieno bei pieno produktų 
tiekimui į švietimo įstaigas apribojimai;

Or. en
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Pagrindimas

Mums reikia bent išsaugoti mokyklos programoms skirtas ES lėšas, tačiau geriau jas 
padidinti.

Pakeitimas 122
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į faktiškai apsodinto 
vynmedžiais ploto sumažėjimą 2014–
2017 m. keliose valstybėse narėse ir 
atsižvelgiant į galimą gamybos sumažėjimą 
dėl šios priežasties, nustatydamos 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 
straipsnio 1 dalyje nurodytą plotą, dėl
kurio išduodami leidimai sodinti naujus 
vynmedžius, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę rinktis: remtis šiuo metu 
galiojančiu pagrindu arba procentine 
bendro ploto, faktiškai apsodinto 
vynmedžiais jų teritorijoje 2015 m. liepos 
31 d., dalimi, prie jos pridedant plotą, dėl 
kurio suteiktos sodinimo teisės pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kurias 
2016 m. sausio 1 d. buvo galima pakeisti 
leidimais toje valstybėje narėje;

(8) atsižvelgiant į faktiškai apsodinto 
vynmedžiais ploto sumažėjimą 2014–
2017 m. keliose valstybėse narėse ir 
atsižvelgiant į galimą gamybos sumažėjimą 
dėl šios priežasties, šiuo metu vykdomas 
sodinimo teisių liberalizavimas turėtų būti 
nutrauktas ir pakeistas pasiūlos 
reguliavimo modeliu, kuriuo būtų 
užtikrinta gamyba visose valstybėse 
narėse ir kartu Europos sektoriaus 
įvairovė bei kokybė;

Or. pt

Pakeitimas 123
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į faktiškai apsodinto 
vynmedžiais ploto sumažėjimą 2014–
2017 m. keliose valstybėse narėse ir 

(8) neprieštaraujant faktui, kad dėl 
pernelyg greitos naujų vynuogių 
plantacijų plėtros siekiant prisitaikyti prie 
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atsižvelgiant į galimą gamybos sumažėjimą 
dėl šios priežasties, nustatydamos 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 
straipsnio 1 dalyje nurodytą plotą, dėl 
kurio išduodami leidimai sodinti naujus 
vynmedžius, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę rinktis: remtis šiuo metu 
galiojančiu pagrindu arba procentine 
bendro ploto, faktiškai apsodinto 
vynmedžiais jų teritorijoje 2015 m. liepos 
31 d., dalimi, prie jos pridedant plotą, dėl 
kurio suteiktos sodinimo teisės pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kurias 
2016 m. sausio 1 d. buvo galima pakeisti 
leidimais toje valstybėje narėje;

prognozuojamos tarptautinės paklausos 
pokyčių gali ir vėl pasikartoti vidutinės 
trukmės perteklinės pasiūlos padėtis, 
reikia atsižvelgti į faktiškai apsodinto 
vynmedžiais ploto sumažėjimą 2014–
2017 m. keliose valstybėse narėse ir 
atsižvelgiant į galimą gamybos sumažėjimą 
dėl šios priežasties, nustatydamos 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 
straipsnio 1 dalyje nurodytą plotą, dėl 
kurio išduodami leidimai sodinti naujus 
vynmedžius, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę rinktis: remtis šiuo metu 
galiojančiu pagrindu arba procentine 
bendro ploto, faktiškai apsodinto 
vynmedžiais jų teritorijoje 2015 m. liepos 
31 d., dalimi, prie jos pridedant plotą, dėl 
kurio suteiktos sodinimo teisės pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kurias 
2016 m. sausio 1 d. buvo galima pakeisti 
leidimais toje valstybėje narėje;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama priminti, dėl kokios priežasties vyno sektoriuje teko ilgą laiką taikyti 
leidimų sodinti išdavimo sistemą.

Pakeitimas 124
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į faktiškai apsodinto 
vynmedžiais ploto sumažėjimą 2014–
2017 m. keliose valstybėse narėse ir 
atsižvelgiant į galimą gamybos sumažėjimą 
dėl šios priežasties, nustatydamos 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 
straipsnio 1 dalyje nurodytą plotą, dėl kurio 
išduodami leidimai sodinti naujus 
vynmedžius, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę rinktis: remtis šiuo metu 

(8) atsižvelgiant į faktiškai apsodinto 
vynmedžiais ploto sumažėjimą 2014–
2017 m. keliose valstybėse narėse ir 
atsižvelgiant į galimą gamybos sumažėjimą 
dėl šios priežasties, nustatydamos 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 
straipsnio 1 dalyje nurodytą plotą, dėl kurio 
išduodami leidimai sodinti naujus 
vynmedžius, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę rinktis: remtis šiuo metu 
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galiojančiu pagrindu arba procentine 
bendro ploto, faktiškai apsodinto 
vynmedžiais jų teritorijoje 2015 m. liepos 
31 d., dalimi, prie jos pridedant plotą, dėl 
kurio suteiktos sodinimo teisės pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kurias 
2016 m. sausio 1 d. buvo galima pakeisti 
leidimais toje valstybėje narėje;

galiojančiu pagrindu arba procentine 
bendro ploto, faktiškai apsodinto 
vynmedžiais jų teritorijoje 2015 m. liepos 
31 d., dalimi, prie jos pridedant plotą, dėl 
kurio suteiktos sodinimo teisės pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kurias 
2016 m. sausio 1 d. buvo galima pakeisti 
leidimais toje valstybėje narėje. Valstybės 
narės turėtų turėti galimybę vynuogynų 
regionuose esančius vynuogynų plotus 
plėtoti kaip tradicinius vynuogynų plotus;

Or. ro

Pakeitimas 125
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į faktiškai apsodinto 
vynmedžiais ploto sumažėjimą 2014–
2017 m. keliose valstybėse narėse ir 
atsižvelgiant į galimą gamybos sumažėjimą 
dėl šios priežasties, nustatydamos 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 
straipsnio 1 dalyje nurodytą plotą, dėl kurio 
išduodami leidimai sodinti naujus 
vynmedžius, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę rinktis: remtis šiuo metu 
galiojančiu pagrindu arba procentine 
bendro ploto, faktiškai apsodinto 
vynmedžiais jų teritorijoje 2015 m. liepos 
31 d., dalimi, prie jos pridedant plotą, dėl 
kurio suteiktos sodinimo teisės pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kurias 
2016 m. sausio 1 d. buvo galima pakeisti 
leidimais toje valstybėje narėje;

(8) atsižvelgiant į galimą faktiškai 
apsodinto vynmedžiais ploto sumažėjimą ir 
atsižvelgiant į galimą gamybos 
sumažėjimą, kuris galėtų kilti dėl šios 
priežasties, nustatydamos Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 63 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą plotą, dėl kurio išduodami 
leidimai sodinti naujus vynmedžius, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
rinktis: remtis šiuo metu galiojančiu 
pagrindu arba procentine bendro ploto, 
faktiškai apsodinto vynmedžiais jų 
teritorijoje 2015 m. liepos 31 d., dalimi, 
prie jos pridedant plotą, dėl kurio suteiktos 
sodinimo teisės pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1234/2007, kurias 2016 m. sausio 1 d.
buvo galima pakeisti leidimais toje 
valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 126
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) siekiant kovoti su šiame 
reglamente nenumatytais vengimo 
atvejais, valstybėms narėms turi būti 
suteikta teisė priimti priemones, kurios 
neleistų paramos prašytojams, kurių 
veiklai netaikomos šiame reglamente 
nustatytos konkrečios nuostatos dėl siekio 
išvengti tinkamumo arba pirmenybės 
kriterijų, apeiti tinkamumo arba 
pirmenybės kriterijų;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas turi būti skaitomas kartu su 63 ir 64 straipsniuose padarytais pakeitimais, 
pagal kuriuos valstybėms narėms leidžiama pasinaudoti įgaliojimais siekiant užtikrinti, kad 
veiklos vykdytojai negalėtų apeiti apribojimų ir tinkamumo bei pirmenybės kriterijų.

Pakeitimas 127
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) kad išvengtų galimo gamybos 
sumažėjimo, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę kurti nacionalinius ir (arba) 
regioninius rezervus;

Or. en

Pakeitimas 128
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) reikėtų pakeisti taisykles, pagal 
kurias valstybės narės klasifikuoja 
vyninių vynuogių veisles, įtraukiant 
vyninių vynuogių veisles Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton ir Herbemont, 
kurios anksčiau nebuvo įtrauktos. 
Siekiant užtikrinti, kad vykdant vyno 
gamybą Sąjungoje būtų padidintas 
vynmedžių atsparumas ligoms ir būtų 
naudojamos geriau prie kintančių klimato 
sąlygų prisitaikiusios vynuogių veislės, 
reikėtų priimti nuostatą, kad vyno 
gamybai Sąjungoje būtų leidžiama sodinti 
veisles Vitis Labrusca ir veisles, išvestas 
sukryžminus rūšių Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitų genties Vitis rūšių 
vynmedžius;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 129
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) reikėtų pakeisti taisykles, pagal 
kurias valstybės narės klasifikuoja 
vyninių vynuogių veisles, įtraukiant 
vyninių vynuogių veisles Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton ir Herbemont, 
kurios anksčiau nebuvo 
įtrauktos. Siekiant užtikrinti, kad vykdant 
vyno gamybą Sąjungoje būtų padidintas 
vynmedžių atsparumas ligoms ir būtų 
naudojamos geriau prie kintančių klimato 
sąlygų prisitaikiusios vynuogių veislės, 
reikėtų priimti nuostatą, kad vyno 
gamybai Sąjungoje būtų leidžiama sodinti 
veisles Vitis Labrusca ir veisles, išvestas 

Išbraukta.
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sukryžminus rūšių Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitų genties Vitis rūšių 
vynmedžius;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimus siekiama atmesti Europos Komisijos pasiūlymą leisti sodinti Vitis Labrusca 
veislės vynuoges, taip pat šešias vynuogių veisles, kurios dėl sanitarinių ir kokybinių 
priežasčių iki šiol buvo uždraustos ES. Vitis Labrusa veislė nebuvo pakankamai gerai ištirta 
ir išanalizuota kituose nei Europos tyrimų institutuose. Be to, toks draudimo panaikinimas 
gali turėti pasekmių prekybos susitarimams, kurios nebuvo išanalizuotos aptariant Komisijos 
pasiūlymo poveikį.

Pakeitimas 130
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) reikėtų pakeisti taisykles, pagal 
kurias valstybės narės klasifikuoja 
vyninių vynuogių veisles, įtraukiant 
vyninių vynuogių veisles Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton ir Herbemont, 
kurios anksčiau nebuvo įtrauktos. 
Siekiant užtikrinti, kad vykdant vyno 
gamybą Sąjungoje būtų padidintas 
vynmedžių atsparumas ligoms ir būtų 
naudojamos geriau prie kintančių klimato 
sąlygų prisitaikiusios vynuogių veislės, 
reikėtų priimti nuostatą, kad vyno 
gamybai Sąjungoje būtų leidžiama sodinti 
veisles Vitis Labrusca ir veisles, išvestas 
sukryžminus rūšių Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitų genties Vitis rūšių 
vynmedžius;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Negaliu pritarti didesnei išvestų vynuogių rūšių, pvz., Othello, Isabelle ar Clinton, apsaugai, 
nes neatliktas joks ex ante ekonominis vertinimas dėl jų galimo poveikio saugomos kokybės 
vyno rinkai. Turime užtikrinti sklandų teisiškai saugomo vyno ES rinkos veikimą.

Pakeitimas 131
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) reikėtų pakeisti taisykles, pagal 
kurias valstybės narės klasifikuoja vyninių 
vynuogių veisles, įtraukiant vyninių 
vynuogių veisles Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton ir Herbemont, kurios 
anksčiau nebuvo įtrauktos. Siekiant 
užtikrinti, kad vykdant vyno gamybą 
Sąjungoje būtų padidintas vynmedžių 
atsparumas ligoms ir būtų naudojamos 
geriau prie kintančių klimato sąlygų 
prisitaikiusios vynuogių veislės, reikėtų 
priimti nuostatą, kad vyno gamybai 
Sąjungoje būtų leidžiama sodinti veisles 
Vitis Labrusca ir veisles, išvestas 
sukryžminus rūšių Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitų genties Vitis rūšių 
vynmedžius;

(9) reikėtų pakeisti taisykles, pagal 
kurias valstybės narės klasifikuoja vyninių 
vynuogių veisles, įtraukiant vyninių 
vynuogių veisles Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton ir Herbemont, kurios 
anksčiau nebuvo įtrauktos;

Or. ro

Pakeitimas 132
Tomáš Zdechovský
Biudžeto kontrolės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) reikėtų pakeisti taisykles, pagal 
kurias valstybės narės klasifikuoja vyninių 

(9) reikėtų pakeisti taisykles, pagal 
kurias valstybės narės klasifikuoja vyninių 
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vynuogių veisles, įtraukiant vyninių 
vynuogių veisles Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton ir Herbemont, kurios 
anksčiau nebuvo įtrauktos. Siekiant 
užtikrinti, kad vykdant vyno gamybą 
Sąjungoje būtų padidintas vynmedžių 
atsparumas ligoms ir būtų naudojamos 
geriau prie kintančių klimato sąlygų 
prisitaikiusios vynuogių veislės, reikėtų 
priimti nuostatą, kad vyno gamybai 
Sąjungoje būtų leidžiama sodinti veisles 
Vitis Labrusca ir veisles, išvestas 
sukryžminus rūšių Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitų genties Vitis rūšių 
vynmedžius;

vynuogių veisles, įtraukiant vyninių 
vynuogių veisles Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton ir Herbemont, kurios 
anksčiau nebuvo įtrauktos. Siekiant 
užtikrinti, kad vykdant vyno gamybą 
Sąjungoje būtų padidintas vynmedžių 
atsparumas ligoms ir būtų naudojamos 
geriau prie kintančių klimato sąlygų 
prisitaikiusios vynuogių veislės, reikėtų 
priimti nuostatą, kad vyno gamybai 
Sąjungoje būtų leidžiama sodinti veisles 
Vitis Labrusca ir veisles, išvestas 
sukryžminus rūšių Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitų genties Vitis rūšių 
vynmedžius. Tačiau nereikėtų priimti 
jokių nuostatų dėl genetiškai modifikuotų 
veislių;

Or. en

Pakeitimas 133
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) reikėtų pakeisti taisykles, pagal 
kurias valstybės narės klasifikuoja vyninių 
vynuogių veisles, įtraukiant vyninių 
vynuogių veisles Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton ir Herbemont, kurios 
anksčiau nebuvo įtrauktos. Siekiant 
užtikrinti, kad vykdant vyno gamybą 
Sąjungoje būtų padidintas vynmedžių 
atsparumas ligoms ir būtų naudojamos 
geriau prie kintančių klimato sąlygų 
prisitaikiusios vynuogių veislės, reikėtų 
priimti nuostatą, kad vyno gamybai 
Sąjungoje būtų leidžiama sodinti veisles 
Vitis Labrusca ir veisles, išvestas 
sukryžminus rūšių Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitų genties Vitis rūšių 
vynmedžius;

(9) reikėtų pakeisti taisykles, pagal 
kurias valstybės narės klasifikuoja vyninių 
vynuogių veisles, įtraukiant vyninių 
vynuogių veisles Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton, Herbemont ir Saibel, 
kurios anksčiau nebuvo įtrauktos. Siekiant 
užtikrinti, kad vykdant vyno gamybą 
Sąjungoje būtų padidintas vynmedžių 
atsparumas ligoms ir būtų naudojamos 
geriau prie kintančių klimato sąlygų 
prisitaikiusios vynuogių veislės, reikėtų 
priimti nuostatą, kad vyno gamybai 
Sąjungoje būtų leidžiama sodinti veisles 
Vitis Labrusca ir veisles, išvestas 
sukryžminus rūšių Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitų genties Vitis rūšių 
vynmedžius;

Or. pt
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Pakeitimas 134
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) reikėtų pakeisti taisykles, pagal 
kurias valstybės narės klasifikuoja vyninių 
vynuogių veisles, įtraukiant vyninių 
vynuogių veisles Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton ir Herbemont, kurios 
anksčiau nebuvo įtrauktos. Siekiant 
užtikrinti, kad vykdant vyno gamybą 
Sąjungoje būtų padidintas vynmedžių 
atsparumas ligoms ir būtų naudojamos 
geriau prie kintančių klimato sąlygų 
prisitaikiusios vynuogių veislės, reikėtų 
priimti nuostatą, kad vyno gamybai 
Sąjungoje būtų leidžiama sodinti veisles 
Vitis Labrusca ir veisles, išvestas 
sukryžminus rūšių Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitų genties Vitis rūšių 
vynmedžius.

(9) reikėtų pakeisti taisykles, pagal 
kurias valstybės narės klasifikuoja vyninių 
vynuogių veisles, įtraukiant vyninių 
vynuogių veisles Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton ir Herbemont, kurios 
anksčiau nebuvo įtrauktos. Siekiant 
užtikrinti, kad vykdant vyno gamybą 
Sąjungoje būtų padidintas vynmedžių 
atsparumas ligoms ir būtų naudojamos 
geriau prie kintančių klimato sąlygų 
prisitaikiusios vynuogių veislės, reikėtų 
priimti nuostatą, kad vyno gamybai 
Sąjungoje būtų leidžiama sodinti visas
genties Vitis rūšių vynmedžius ir visas 
veisles, išvestas sukryžminus įvairių 
genties Vitis rūšių vynmedžius;

Or. en

Pagrindimas

Nėra tinkamo pagrindimo, dėl ko ne Vitis vinifera rūšims negali būti suteikta kilmės vietos 
nuorodos. Gerai žinomos rūšys, pvz., Uhudler arba fragolino, tradiciškai auginamos 
konkrečiuose Europos regionuose, kuriuose jos giliai įsišaknijusios vietos kultūroje ir yra 
svarbios socialiniu ir ekonominiu požiūriais. Šias rūšis reikėtų saugoti nuo bet kokios formos 
neteisėto naudojimosi pasitelkiant tikslias gamybos specifikacijas ir tai papildomai padėtų 
užtikrinti aukštus kokybės standartus.

Pakeitimas 135
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad gamintojai galėtų naudoti 
geriau prie kintančių klimato sąlygų 
prisitaikiusias ir atsparesnes ligoms 
vynuogių veisles, reikėtų priimti nuostatą, 
kad būtų leidžiama suteikti kilmės vietos 
nuorodą produktams, pagamintiems ne tik 
iš veislių Vitis vinifera vynuogių, bet iš 
veislių, išvestų sukryžminus rūšies Vitis 
vinifera ir kitų genties Vitis rūšių 
vynmedžius, vynuogių;

(10) kad gamintojai galėtų naudoti 
geriau prie kintančių klimato sąlygų 
prisitaikiusias ir atsparesnes ligoms 
vynuogių veisles, reikėtų priimti nuostatą, 
kad būtų leidžiama suteikti kilmės vietos 
nuorodą produktams, pagamintiems ne tik 
iš veislių Vitis vinifera vynuogių, bet iš 
kitų genties Vitis rūšių vynuogių, taip pat 
iš veislių, išvestų sukryžminus rūšies Vitis 
vinifera ir įvairių genties Vitis rūšių 
vynmedžius, vynuogių;

Or. en

Pagrindimas

Nėra tinkamo pagrindimo, dėl ko ne Vitis vinifera rūšims negali būti suteikta kilmės vietos 
nuorodos. Gerai žinomos rūšys, pvz., Uhudler arba fragolino, tradiciškai auginamos 
konkrečiuose Europos regionuose, kuriuose jos giliai įsišaknijusios vietos kultūroje ir yra 
svarbios socialiniu ir ekonominiu požiūriais. Šias rūšis reikėtų saugoti nuo bet kokios formos 
neteisėto naudojimosi pasitelkiant tikslias gamybos specifikacijas ir tai papildomai padėtų 
užtikrinti aukštus kokybės standartus.

Pakeitimas 136
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nuostatos dėl importuojamo vyno 
atitikties sertifikatų ir analizės ataskaitų 
turėtų būti taikomos atsižvelgiant į 
tarptautinius susitarimus, sudarytus pagal 
Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – SESV);

(11) nuostatos dėl importuojamo vyno 
atitikties sertifikatų ir analizės ataskaitų 
turėtų būti taikomos atsižvelgiant į 
tarptautinius susitarimus, sudarytus pagal 
Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – SESV), užtikrinant, kad 
atsekamumo ir kokybės standartai atitiktų 
Europos standartus;

Or. ro
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Pakeitimas 137
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kilmės vietos nuorodos apibrėžtis 
turėtų būti suderinta su apibrėžtimi, 
pateikta Sutartyje dėl intelektinės 
nuosavybės teisių aspektų, susijusių su 
prekyba (TRIPS sutartyje)12, patvirtintoje 
Tarybos sprendimu 94/800/EB13, ir ypač 
su jos 22 straipsnio 1 dalimi, taigi, jos 
pavadinime turi būti nurodoma, kad 
produktas kilęs iš konkretaus regiono ar 
iš konkrečios vietos;

Išbraukta.

__________________

12 Daugiašalių derybų dėl prekybos 
Urugvajaus raundas (1986–1994 m.). 
1 priedas. 1C priedas. Sutartis dėl 
intelektinės nuosavybės teisių aspektų, 
susijusių su prekyba (PPO) (OL L 336, 
1994 12 23, p. 214).

13 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių 
derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) 
priimtų susitarimų patvirtinimo Europos 
bendrijos vardu jos kompetencijai
priklausančių klausimų atžvilgiu 
(OL L 336, 1994 12 23, p. 1).

Or. es

Pakeitimas 138
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kilmės vietos nuorodos apibrėžtis 
turėtų būti suderinta su apibrėžtimi, 
pateikta Sutartyje dėl intelektinės 
nuosavybės teisių aspektų, susijusių su 
prekyba12 (TRIPS sutartyje), patvirtintoje 
Tarybos sprendimu 94/800/EB13, ir ypač 
su jos 22 straipsnio 1 dalimi, taigi, jos 
pavadinime turi būti nurodoma, kad 
produktas kilęs iš konkretaus regiono ar 
iš konkrečios vietos;

Išbraukta.

__________________

12 Daugiašalių derybų dėl prekybos 
Urugvajaus raundas (1986–1994 m.). 
1 priedas. 1C priedas. Sutartis dėl 
intelektinės nuosavybės teisių aspektų, 
susijusių su prekyba (PPO) (OL L 336, 
1994 12 23, p. 214).

13 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių 
derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) 
priimtų susitarimų patvirtinimo Europos 
bendrijos vardu jos kompetencijai 
priklausančių klausimų atžvilgiu 
(OL L 336, 1994 12 23, p. 1).

Or. ro

Pakeitimas 139
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kilmės vietos nuorodos apibrėžtis 
turėtų būti suderinta su apibrėžtimi, 
pateikta Sutartyje dėl intelektinės 
nuosavybės teisių aspektų, susijusių su 12 
prekyba12 (TRIPS sutartyje), patvirtintoje 
Tarybos sprendimu 94/800/EB13, ir ypač 
su jos 22 straipsnio 1 dalimi, taigi, jos 
pavadinime turi būti nurodoma, kad 

Išbraukta.
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produktas kilęs iš konkretaus regiono ar 
iš konkrečios vietos;

__________________

12 Daugiašalių derybų dėl prekybos 
Urugvajaus raundas (1986–1994 m.). 
1 priedas. 1C priedas. Sutartis dėl 
intelektinės nuosavybės teisių aspektų, 
susijusių su prekyba (PPO) (OL L 336, 
1994 12 23, p. 214).

13 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių 
derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) 
priimtų susitarimų patvirtinimo Europos 
bendrijos vardu jos kompetencijai 
priklausančių klausimų atžvilgiu 
(OL L 336, 1994 12 23, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Kadangi mes pasirinkome Lisabonos tarptautiniame susitarime nustatytą kilmės vietos 
nuorodos apibrėžtį, ši konstatuojamoji dalis tampa netinkama, nes joje pateikiama nuoroda į 
kitą kilmės vietos nuorodos apibrėžtį, pateiktą Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių 
aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS sutartyje).

Pakeitimas 140
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) siekiant pagerinti valstybės 
intervencijos veikimą pieno produktų 
sektoriuje, naudinga atlikti mokslinį 
poveikio vertinimą, susijusį su tam tikrų 
pasirinkimų veiksmingumu ir 
perspektyvumu:

– galimu įsikišimo kainos didėjimu;

– su mastu susijusia įsikišimo kaina;

– įsikišimo kaina, susijusia su žaliavos 



PE631.782v01-00 24/157 AM\1170676LT.docx

LT

kaina;

Or. en

Pakeitimas 141
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti, kad būtų 
nuosekliai priimami sprendimai dėl 
apsaugos paraiškų ir prieštaravimo, 
pateiktų per Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 96 straipsnyje nurodytą 
preliminarią nacionalinę procedūrą, 
Komisijai turėtų būti laiku ir reguliariai 
pranešama, kada nacionaliniuose teismuose 
ar kituose organuose pradedama procedūra 
dėl apsaugos paraiškos, valstybės narės 
persiųstos Komisijai, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 96 
straipsnio 5 dalyje. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji 
galėtų tomis aplinkybėmis ir tinkamais 
atvejais sustabdyti paraiškos nagrinėjimą 
iki tol, kol nacionalinis teismas arba kitas 
nacionalinis organas priims sprendimą 
dėl to užginčyto paraiškos įvertinimo, 
valstybės narės atlikto per preliminarią 
nacionalinę procedūrą;

(13) siekiant užtikrinti, kad būtų 
nuosekliai priimami sprendimai dėl 
apsaugos paraiškų ir prieštaravimo, 
pateiktų per Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 96 straipsnyje nurodytą 
preliminarią nacionalinę procedūrą, 
Komisijai turėtų būti laiku ir reguliariai 
pranešama, kada nacionaliniuose teismuose 
ar kituose organuose pradedama procedūra 
dėl apsaugos paraiškos, valstybės narės 
persiųstos Komisijai, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 96 
straipsnio 5 dalyje;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atmesti Komisijos pasiūlymą, pagal kurį SKVN ir SGN sistema 
turėtų priklausyti nuo teismo sprendimo ir dėl kurio visos sistemos veikimas gali būti 
blokuojamas, atsižvelgiant į laiką, kurio reikia teismo procedūroms. Be to, toks pasiūlymas 
sukuria veiklos vykdytojų teisinį nesaugumą, o tai prieštarauja principui, pagal kurį 
nacionalinėms arba Europos teismo institucijoms teikiami ieškiniai dėl panaikinimo neturi 
turėti sustabdymo poveikio.
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Pakeitimas 142
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) geografinių nuorodų registravimas 
turėtų būti supaprastintas ir paspartintas 
atskiriant vertinimą, ar laikomasi 
intelektinės nuosavybės taisyklių, nuo 
vertinimo, ar produktų specifikacijos 
atitinka prekybos standartuose ir 
ženklinimo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atmesti Komisijos pasiūlymą, atsižvelgiant į tai, kad ES kokybės 
politika negali būti tapatinama tik su geografinių nuorodų intelektinės nuosavybės apsaugos 
mechanizmu.

Pakeitimas 143
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) geografinių nuorodų registravimas 
turėtų būti supaprastintas ir paspartintas 
atskiriant vertinimą, ar laikomasi 
intelektinės nuosavybės taisyklių, nuo 
vertinimo, ar produktų specifikacijos 
atitinka prekybos standartuose ir 
ženklinimo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus;

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Siekiant supaprastinti geografinių nuorodų registravimą negalima atskirti vertinimo, ar 
laikomasi intelektinės nuosavybės taisyklių, nuo vertinimo, ar laikomasi produktų 
specifikacijos. Nagrinėdama specifikacijas Komisija negali sutelkti dėmesį tik į geografinių 
nuorodų intelektinės nuosavybės teisių aspektus, nes specifikacijose pateikiama daug kitų 
svarbių detalių, pvz., ženklinimo taisyklės, vynininkystės metodai ir pan.

Pakeitimas 144
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) geografinių nuorodų registravimas 
turėtų būti supaprastintas ir paspartintas 
atskiriant vertinimą, ar laikomasi 
intelektinės nuosavybės taisyklių, nuo 
vertinimo, ar produktų specifikacijos 
atitinka prekybos standartuose ir 
ženklinimo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 145
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) geografinių nuorodų registravimas 
turėtų būti supaprastintas ir paspartintas 
atskiriant vertinimą, ar laikomasi 
intelektinės nuosavybės taisyklių, nuo 
vertinimo, ar produktų specifikacijos 
atitinka prekybos standartuose ir 
ženklinimo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus;

Išbraukta.
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Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Pakeitimas 146
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) geografinių nuorodų registravimas 
turėtų būti supaprastintas ir paspartintas 
atskiriant vertinimą, ar laikomasi 
intelektinės nuosavybės taisyklių, nuo 
vertinimo, ar produktų specifikacijos 
atitinka prekybos standartuose ir 
ženklinimo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 147
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) naujosios valstybės narės turėtų 
būti skatinamos pradėti geografinių 
nuorodų registravimo procedūras, 
supaprastinant valstybių narių keitimąsi 
geriausia patirtimi;

Or. ro

Pakeitimas 148
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) patirtis, įgyta vyno kilmės vietos 
nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos 
srityje, parodė, kad dabartinės Sąjungos 
arba trečiosios valstybės kilmės vietos 
nuorodų arba geografinių nuorodų 
registravimo, pakeitimo ir panaikinimo 
procedūros gali būti sudėtingos, 
apsunkinančios ir reikalaujančios daug 
laiko. Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 
buvo sukurtas teisinis vakuumas, visų 
pirma dėl procedūros, kurios reikia 
laikytis produktų specifikacijų pakeitimo 
paraiškų atveju. Su kilmės vietos 
nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis 
susijusios vyno sektoriaus darbo tvarkos 
taisyklės nėra suderintos su Sąjungos 
teisės aktuose nustatytomis taisyklėmis, 
taikomomis maisto produktų, spiritinių 
gėrimų ir aromatizuotų vynų sektorių 
kokybės sistemoms. Dėl to atsiranda šios 
kategorijos intelektinės nuosavybės teisių 
įgyvendinimo nenuoseklumas. Šie 
neatitikimai turėtų būti pašalinti 
atsižvelgiant į teisę į intelektinės 
nuosavybės apsaugą, nustatytą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 
straipsnio 2 dalyje. Todėl šiuo reglamentu 
atitinkamos procedūros turėtų būti 
supaprastintos, išaiškintos, užbaigtos ir 
suderintos. Procedūros turėtų būti kuo 
labiau pagrįstos veiksmingomis ir 
tinkamai patikrintomis žemės ūkio 
produktų ir maisto produktų intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos procedūromis, 
nustatytomis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 1151/2012 ir 
jo įgyvendinimo reglamentuose, ir 
pritaikytomis siekiant atsižvelgti į vyno 
sektoriaus ypatumus;

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti Bendro žemės ūkio rinkos organizavimo reglamento tekstą 
su Komisijos 2018 m. spalio 17 d. deleguotuoju reglamentu (ES), priimtu remiantis 
Reglamentu Nr. 1308/2013, ir į šį pagrindų dokumentą įtraukti su šiuo pakeitimu susijusius 
politinius principus. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 2 konstatuojamąją 
dalį.

Pakeitimas 149
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) kilmės vietos nuorodos ir 
geografinės nuorodos yra iš esmės 
susijusios su valstybių narių teritorija. 
Nacionalinės ir vietos valdžios institucijos 
yra sukaupusios geriausią patirtį ir turi 
daugiausiai žinių apie susijusius faktus. 
Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytu 
subsidiarumo principu, į tai turėtų būti 
atsižvelgiama susijusiose procedūrinėse 
taisyklėse;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti Bendro žemės ūkio rinkos organizavimo reglamento tekstą 
su Komisijos 2018 m. spalio 17 d. deleguotuoju reglamentu (ES), priimtu remiantis 
Reglamentu Nr. 1308/2013, ir į šį pagrindų dokumentą įtraukti su šiuo pakeitimu susijusius 
politinius principus. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 3 konstatuojamąją 
dalį.

Pakeitimas 150
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17c) valstybių narių kompetentingų 
institucijų atliekamas vertinimas yra labai 
svarbus šios procedūros etapas. Valstybės 
narės turi žinių, praktinės patirties ir 
galimybių gauti duomenų ir faktų, todėl 
gali geriausiai patikrinti, ar paraiškoje 
pateikta informacija ar geografinė 
nuoroda atitinka apsaugos suteikimo 
sąlygas. Todėl valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad to vertinimo rezultatas, 
kuris turi būti tiksliai užrašytas 
bendrajame dokumente glaustai 
apibendrinant svarbius produkto 
specifikacijos elementus, būtų patikimas 
ir tikslus. Tada, atsižvelgdama į 
subsidiarumo principą, Komisija turėtų 
patikrinti paraiškas ir įsitikinti, kad jose 
nėra akivaizdžių klaidų ir kad 
vadovaujamasi Sąjungos teise ir 
atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų 
už valstybės narės, kurioje pateikta 
paraiška, ribų, interesus;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 
17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, 
priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis 
pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 9 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 151
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17d) vynuogių produktų, turinčių 
pavadinimus kaip saugomas kilmės vietos 
nuorodas arba geografines nuorodas, 
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gamintojai keičiasi pagal kintančios ir 
reiklios rinkos aplinkybes. Nors jiems 
praverstų procedūros, padedančios greitai 
prisitaikyti prie rinkos paklausos, 
priešingai, jie baudžiami ilgalaikėmis ir 
sudėtingomis galiojančių keitimų 
procedūromis, kurios riboja jų galimybes 
reaguoti rinkoje. Vynuogių produktų, 
turinčių pavadinimus kaip saugomas 
kilmės vietos nuorodas arba geografines 
nuorodas, gamintojai taip pat turėtų turėti 
galimybę atsižvelgti į mokslo ir technikos 
žinių raidą bei aplinkos pokyčius. Siekiant 
sumažinti šių procedūrų etapų skaičių ir 
šioje srityje taikyti subsidiarumo principą, 
svarbu, kad sprendimai, susiję su 
keitimais, nesusijusiais su esminėmis 
specifikacijų dalimis, galėtų būti 
tvirtinami valstybės narės lygmeniu. 
Gamintojai turėtų turėti galimybę taikyti 
šiuos keitimus, kai tik jie nustatomi 
atliekant nacionalinę procedūrą. Neturėtų 
būti reikalaujama persvarstyti prašymą, 
kad keitimas būtų patvirtintas Sąjungos 
lygmeniu;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 
17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, 
priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis 
pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 15 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 152
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17e) tačiau, siekiant apsaugoti trečiųjų 
šalių iš kitų valstybių narių, negu ta, 
kurioje gaminami vynuogių produktai, 
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interesus, svarbu, kad keitimų, 
reikalaujančių prieštaravimo procedūros 
Sąjungos lygmeniu, patvirtinimai ir toliau 
būtų Komisijos kompetencija. Todėl 
reikėtų sukurti naują keitimų 
klasifikavimo sistemą: standartiniai 
keitimai, kuriems nereikia prieštaravimo 
procedūros Sąjungos lygmeniu, ir kurie 
pradedami taikyti iškart, kai juos 
patvirtina valstybė narė, ir Sąjungos 
lygmens keitimai, kurie pradedami taikyti 
tik po Komisijos patvirtinimo, kai 
Sąjungos lygmeniu atliekama 
prieštaravimo procedūra;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 
17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, 
priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis 
pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 16 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 153
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17f) reikėtų įtraukti laikino keitimo 
sąvoką, kuri būtų reikalinga tam, kad 
vynuogių produktais, turinčiais 
pavadinimus kaip saugomas kilmės vietos 
nuorodas arba geografines nuorodas, ir 
toliau galėtų būti prekiaujama su 
saugomais pavadinimais įvykus gaivalinei 
nelaimei arba esant nepalankioms oro 
sąlygoms, arba nustačius sanitarijos ar 
fitosanitarijos priemones, laikinai 
trukdančias vykdytojams laikytis 
specifikacijų. Svarbu, kad laikini keitimai 
būtų taikomi iškart, kai juos patvirtina 
valstybė narė, nes juos taikyti reikia 
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skubiai. Priežasčių, kodėl laikinus 
keitimus reikia priimti skubiai, sąrašas 
yra itin išsamus, nes šie keitimai yra 
išskirtinio pobūdžio;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 
17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, 
priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis 
pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 17 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 154
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17g) svarbu, kad Sąjungos keitimams 
būtų atliekamos procedūros, taikomos 
apsaugos paraiškoms, kad jos būtų 
vienodai veiksmingos ir joms būtų 
suteikiamos tos pačios garantijos. Jiems 
turėtų būti taikoma procedūra mutatis 
mutandis, išskyrus kai kuriuos etapus, 
kurie turėtų būti panaikinti siekiant 
sumažinti administracinę naštą. Reikėtų 
nustatyti procedūrą, taikytiną 
standartiniams keitimams ir laikiniems 
keitimams, siekiant suteikti galimybes 
valstybėms narėms tinkamai vertinti 
paraiškas ir užtikrinti visų valstybių narių 
pozicijų suderinamumą. Valstybės narės 
atliktas vertinimas tikslumo ir apimties 
aspektais turėtų būti lygiavertis 
vertinimui, atliktam pagal procedūrą, 
taikomą apsaugos paraiškoms;

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 
17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, 
priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis 
pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 18 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 155
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17h) svarbu, kad standartiniai keitimai 
ir laikini keitimai, susiję su trečiųjų šalių 
saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir 
su saugomomis geografinėmis 
nuorodomis, būtų taikomi pagal 
valstybėms narėms taikomus metodus, ir 
kad patvirtinimo sprendimai būtų 
priimami pagal susijusioje trečiojoje 
šalyje galiojančią sistemą;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 
17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, 
priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis 
pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 19 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 156
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 i konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17i) siekiant apsaugoti teisėtus 
vykdytojų interesus, taip pat atsižvelgiant į 
konkurenciją ir prievolę pateikti tinkamą 
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informaciją vartotojams, reikėtų sukurti 
taisykles dėl laikino ženklinimo ir 
vynuogių produktų pristatymo, kurių 
pavadinimams pateikta apsaugos paraiška 
dėl saugomos kilmės vietos nuorodos ar 
geografinės nuorodos;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 
17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, 
priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis 
pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 21 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 157
Georgios Epitideios

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kilmės vietos nuorodos arba 
geografinės nuorodos apsaugą turėtų būti 
įmanoma panaikinti tokiomis 
aplinkybėmis, kai šiomis nuorodomis 
nebesinaudojama arba kai Reglamento 
(ES) Nr. 1308/2013 95 straipsnyje 
nurodytas pareiškėjas nebenori, kad ta 
apsauga būtų taikoma;

(19) kilmės vietos nuorodos arba 
geografinės nuorodos apsaugą turėtų būti 
įmanoma panaikinti tokiomis 
aplinkybėmis, kai Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 95 straipsnyje nurodytas 
pareiškėjas nebenori, kad ta apsauga būtų 
taikoma, arba kai ji buvo suteikta 
remiantis klaidinga informacija;

Or. el

Pakeitimas 158
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) atsižvelgiant į vis didesnę Išbraukta.
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naujoviškų vynuogių produktų, kurių 
faktinė alkoholio koncentracija yra 
mažesnė negu minimali faktinė alkoholio 
koncentracija, nustatyta vynuogių 
produktams Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje, 
paklausą tarp vartotojų, turėtų būti 
įmanoma tokius naujoviškus vynuogių 
produktus gaminti ir Sąjungoje;

Or. fr

Pakeitimas 159
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) atsižvelgiant į vis didesnę 
naujoviškų vynuogių produktų, kurių 
faktinė alkoholio koncentracija yra 
mažesnė negu minimali faktinė alkoholio 
koncentracija, nustatyta vynuogių 
produktams Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje, 
paklausą tarp vartotojų, turėtų būti 
įmanoma tokius naujoviškus vynuogių 
produktus gaminti ir Sąjungoje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Negaliu pritarti sumažinto alkoholio kiekio ir aromatizuotų vynų įtraukimui į bendrą BRO 
reglamentą.

Pakeitimas 160
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) būtina nustatyti nealkoholinių 
vynuogių produktų ir sumažinto alkoholio 
kiekio vynuogių produktų apibrėžtis. 
Nustatant šias apibrėžtis turėtų būti 
atsižvelgta į apibrėžtis, nustatytas 
Tarptautinės vynuogių ir vyno 
organizacijos (OIV) rezoliucijomis OIV-
ECO 433-2012 Beverage Obtained By 
Partial Dealcoholisation of Wine (dėl 
gėrimų, gaminamų mažinant alkoholio 
kiekį vyne) ir OIV-ECO 523-2016 Wine 
With An Alcohol Content Modified by 
Dealcoholisation (dėl vyno, kurio 
alkoholio koncentracija pakeista 
sumažinus alkoholio kiekį);

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 161
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) būtina nustatyti nealkoholinių 
vynuogių produktų ir sumažinto alkoholio 
kiekio vynuogių produktų apibrėžtis. 
Nustatant šias apibrėžtis turėtų būti 
atsižvelgta į apibrėžtis, nustatytas 
Tarptautinės vynuogių ir vyno 
organizacijos (OIV) rezoliucijomis OIV-
ECO 433-2012 Beverage Obtained By 
Partial Dealcoholisation of Wine (dėl 
gėrimų, gaminamų mažinant alkoholio 
kiekį vyne) ir OIV-ECO 523-2016 Wine 
With An Alcohol Content Modified by 
Dealcoholisation (dėl vyno, kurio 
alkoholio koncentracija pakeista 
sumažinus alkoholio kiekį);

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Negaliu pritarti sumažinto alkoholio kiekio ir aromatizuotų vynų įtraukimui į bendrą BRO 
reglamentą.

Pakeitimas 162
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) būtina nustatyti nealkoholinių 
vynuogių produktų ir sumažinto alkoholio 
kiekio vynuogių produktų apibrėžtis. 
Nustatant šias apibrėžtis turėtų būti 
atsižvelgta į apibrėžtis, nustatytas 
Tarptautinės vynuogių ir vyno 
organizacijos (OIV) rezoliucijomis OIV-
ECO 433-2012 Beverage Obtained By 
Partial Dealcoholisation of Wine (dėl 
gėrimų, gaminamų mažinant alkoholio 
kiekį vyne) ir OIV-ECO 523-2016 Wine 
With An Alcohol Content Modified by 
Dealcoholisation (dėl vyno, kurio 
alkoholio koncentracija pakeista 
sumažinus alkoholio kiekį);

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Nealkoholinių vynų apibrėžtis netaikoma vynams su registruota kilmės vietos nuoroda.

Pakeitimas 163
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekiant nustatyti taisykles, 
kuriomis reglamentuojamos alkoholio 

Išbraukta.
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kiekio mažinimo procedūros Sąjungoje 
gaminant tam tikrus nealkoholinius arba 
sumažinto alkoholio kiekio vynuogių 
produktus, taip pat nustatyti taisykles, 
kuriomis reglamentuojamos butelių 
uždarymo priemonių naudojimo vyno 
sektoriuje sąlygos, taip siekiant užtikrinti, 
kad vartotojai būtų apsaugoti nuo 
klaidinančio su tam tikrais gėrimais 
siejamų uždarymo priemonių naudojimo 
ir nuo pavojingų uždarymo priemonių 
medžiagų, galinčių užteršti gėrimus, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kad 
būtų užtikrinta, jog taisyklės dėl produktų 
ženklinimo ir pateikimo vyno sektoriuje 
būtų taikomos ir nealkoholiniams 
vynuogių produktams arba sumažinto 
alkoholio kiekio vynuogių produktams. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d.
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais. 
Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Or. fr

Pakeitimas 164
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekiant nustatyti taisykles, 
kuriomis reglamentuojamos alkoholio 
kiekio mažinimo procedūros Sąjungoje 
gaminant tam tikrus nealkoholinius arba 
sumažinto alkoholio kiekio vynuogių 
produktus, taip pat nustatyti taisykles, 
kuriomis reglamentuojamos butelių 
uždarymo priemonių naudojimo vyno 
sektoriuje sąlygos, taip siekiant užtikrinti, 
kad vartotojai būtų apsaugoti nuo 
klaidinančio su tam tikrais gėrimais 
siejamų uždarymo priemonių naudojimo 
ir nuo pavojingų uždarymo priemonių 
medžiagų, galinčių užteršti gėrimus, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kad 
būtų užtikrinta, jog taisyklės dėl produktų 
ženklinimo ir pateikimo vyno sektoriuje 
būtų taikomos ir nealkoholiniams 
vynuogių produktams arba sumažinto 
alkoholio kiekio vynuogių produktams. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d.
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais. 
Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Išbraukta.

Or. it
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Pagrindimas

Nealkoholinių vynų apibrėžtis netaikoma vynams su registruota kilmės vietos nuoroda.

Pakeitimas 165
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekiant nustatyti taisykles, 
kuriomis reglamentuojamos alkoholio 
kiekio mažinimo procedūros Sąjungoje 
gaminant tam tikrus nealkoholinius arba 
sumažinto alkoholio kiekio vynuogių 
produktus, taip pat nustatyti taisykles, 
kuriomis reglamentuojamos butelių 
uždarymo priemonių naudojimo vyno 
sektoriuje sąlygos, taip siekiant užtikrinti, 
kad vartotojai būtų apsaugoti nuo 
klaidinančio su tam tikrais gėrimais 
siejamų uždarymo priemonių naudojimo 
ir nuo pavojingų uždarymo priemonių 
medžiagų, galinčių užteršti gėrimus, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kad 
būtų užtikrinta, jog taisyklės dėl produktų 
ženklinimo ir pateikimo vyno sektoriuje 
būtų taikomos ir nealkoholiniams 
vynuogių produktams arba sumažinto 
alkoholio kiekio vynuogių produktams. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d.
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais. 
Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 

Išbraukta.
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narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Or. en

Pagrindimas

Negaliu pritarti sumažinto alkoholio kiekio ir aromatizuotų vynų įtraukimui į bendrą BRO 
reglamentą.

Pakeitimas 166
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) įrašyta tokia konstatuojamoji 
dalis:

kai deleguotuoju teisės aktu pradedamas 
taikyti 119 straipsnio 1 dalies gb punktas 
dėl privalomo ženklinimo su vyno 
sudedamųjų dalių sąrašu, šis sąrašas 
nepateikiamas kiekvienai siuntai;

Or. fr

Pagrindimas

Kai imtasi priemonių dėl vyno sudedamųjų dalių sąrašo nurodymo etiketėje, reikėtų stebėti, 
kad vynuogių augintojams nebūtų pernelyg didelė našta, todėl siūloma informaciją pateikti tą 
pačią visiems metams, o ne kiekvienai parduodamai siuntai skirtingais metų laikais.

Pakeitimas 167
Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) gamybos taisyklės ir reikalavimai, 
taikyti cukraus sektoriuje, nustojo galioti 
2016–2017 prekybos metų pabaigoje. 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 124 
straipsnis ir 127–144 straipsniai yra 
nebeaktualūs ir turėtų būti išbraukti;

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 168
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) siekiant užtikrinti teisinį saugumą, 
siekiant tvaraus pieno gamybos vystymosi 
Europoje, taip pat siekiant atsižvelgti į 
bendrosios rinkos sumažėjimą, susijusį su 
Jungtinės Karalystės pasitraukimu iš 
Europos Sąjungos, reikėtų atnaujinti 
Europos kokybės ribas, taikomas 
galimybėms, teikiamoms gamintojų 
organizacijoms, kurias sudaro pieno 
gamintojai ar jų asociacijos, kartu derėtis 
su pienine dėl sutarčių sąlygų, įskaitant 
kainą, dėl narių viso pagaminto žalio 
pieno ar jo dalies;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas kartu su keitimais, siūlomais 149 straipsniui, kuriais siekiama 
techniškai sureguliuoti taisykles, pagal kurias pieno gamintojams leidžiama derėtis dėl 
sutarčių sąlygų, jeigu žalio pieno kiekis neviršija 3,5 proc. visos Sąjungos produkcijos. 
Tačiau, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš Sąjungos, vidaus rinka bus 
mažesnė, todėl paprasčiausiai siūloma sureguliuoti žalio pieno kiekį vidaus rinkai 27 
valstybėms narėms ir pereiti nuo 3,5 proc. prie 4 proc.
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Pakeitimas 169
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) siekiant atsižvelgti į teisėkūros 
pokyčius, neseniai nustatytus Reglamentu 
(ES) 2017/2393, ir panaikinti kai kurias 
konkrečias taisykles, kurios tapo 
ribojančiomis palyginti su bendra sistema, 
reikėtų patikslinti, kad gamintojų 
organizacijos, kurias sudaro pieno 
gamintojai ar jų asociacijos, gali būti 
pripažintos pagal 152 ir 161 straipsnius, 
taip pat reikėtų panaikinti konkrečias 
taisykles, susijusias su tarpšakinėmis 
organizacijomis, pripažįstamomis pieno ir 
pieno produktų sektoriuje, kalbant apie jų 
pripažinimą ir šio pripažinimo atšaukimo 
taisykles;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas kartu su keitimais, taikomais 150, 157, 158 ir 163 straipsniams, 
kuriais siekiama patikslinti pieno gamintojų organizacijų pripažinimo galimybes ir iš dalies 
suderinti pieno ir pieno gaminių sektoriaus tarpšakinių organizacijų leidžiančių nukrypti 
nuostatų sistemą su bendra tarpšakinių organizacijų sistema. Šis diferenciavimas pagal pieno 
sektoriaus teisės aktų rinkinį nebegalioja, todėl jį panaikinus pieno sektoriaus tarpšakinės 
organizacijos galėtų įgauti naujų galių.

Pakeitimas 170
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23c) reikėtų kodifikuoti tarpvalstybinių 
gamintojų organizacijų, tarpvalstybinių 
gamintojų organizacijų asociacijų, 
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tarpvalstybinių tarpšakinių organizacijų 
pripažinimo taisykles, taip pat taisykles, 
kuriomis paaiškinama susijusių valstybių 
narių atsakomybė. Visiškai atsižvelgiant į 
steigimosi laisvę, tačiau pripažįstant 
sunkumus, kuriuos patiria šios 
organizacijos, kad jas pripažintų valstybė 
narė, kurioje šios organizacijos ir 
asociacijos turi daug narių, arba kurioje ji 
turi didelį kiekį arba didelės vertės 
parduoti tinkamos produkcijos, arba 
tarpšakinės organizacijos valstybėje 
narėje, kurioje jos turi savo buveines, 
nuspręsti dėl jų pripažinimo, atsakomybė 
dėl šių organizacijų ir asociacijų 
pripažinimo turėtų tekti Europos 
Komisijai, taip pat reikėtų nustatyti 
taisykles dėl reikalingos administracinės 
pagalbos suteikimo valstybėms narėms 
tarpusavyje arba iš Europos Komisijos, 
siekiant, kad ji galėtų nustatyti, ar 
organizacija ar asociacija atitinka 
pripažinimo sąlygas, ar tai yra taisyklių 
nesilaikymo atvejis;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas kartu su siūlomu nauju 158b straipsniu, kuriuo siekiama kodifikuoti 
pagrindiniame akte taisykles, susijusias su pripažįstamomis tarpvalstybinėmis 
organizacijomis (SKV, SKVN ar OI), nustatytu deleguotajame reglamente 2016/232. Tačiau 
atliekamas svarbus pakeitimas, kuriuo siekiama suteikti galią Europos Komisijai šiose 
tarpvalstybinėse organizacijose nustatyti administracinio bendradarbiavimo tarp valstybių 
narių principus, kad būtų pripažinti šie nauji subjektai.

Pakeitimas 171
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23d) siekiant užtikrinti, kad ūkininkai 
galėtų reaguoti į vis didėjančią kitų 
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pradinės ir galutinės žemės ūkio produktų 
pasiūlos vertės grandinės grandžių 
koncentraciją, reikėtų suteikti galimybę 
gamintojų organizacijų asociacijoms 
dalyvauti steigiant gamintojų organizacijų 
asociaciją. Taip pat siekiant laikytis tų 
pačių tikslų reikėtų leisti tarpšakinėms 
organizacijoms steigti tarpšakinių 
organizacijų asociacijas;

Or. fr

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su 156 straipsnio pakeitimais ir naujo 158a straipsnio 
pasiūlymu, kuriais siekiama leisti gamintojų organizacijų asociacijoms dalyvauti steigiant 
gamintojų organizacijų asociacijas, taip pat į Reglamentą 1308/2013 įtraukti galimybę 
pripažinti tarpšakinių organizacijų asociacijas, remiantis gamintojų organizacijų asociacijų 
pavyzdžiu.

Pakeitimas 172
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23e) atsižvelgiant į saugomų kilmės 
vietos nuorodų (SKVN) ir saugomų 
geografinių nuorodų (SGN) svarbą 
Europos žemės ūkio gamybos srityje ir į 
tai, kad sėkmingai parengtos kokybės 
ženklais paženklintų sūrių ir vytinto 
kumpio pasiūlos valdymo taisyklės 
siekiant užtikrinti pridėtinę vertę ir 
išlaikyti šių produktų kokybę, reikėtų 
išplėsti šių taisyklių taikymą visiems 
žemės ūkio produktams, paženklintiems 
kokybės ženklais. Taigi valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama tarpšakinei 
organizacijai, gamintojų organizacijai 
arba grupei, kaip apibrėžta Reglamente 
(ES) Nr. 1151/2012, paprašius taikyti 
taisykles, kuriomis siekiama reguliuoti 
visą kokybės ženklu paženklintų žemės 



AM\1170676LT.docx 47/157 PE631.782v01-00

LT

ūkio produktų, pagamintų apibrėžtoje 
geografinėje vietovėje, pasiūlą, jeigu 
šioms taisyklėms pritaria didžioji šių 
produktų gamintojų ir, prireikus, 
atitinkamoje geografinėje vietovėje 
veikiančių ūkininkų dauguma;

Or. fr

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su 172 straipsnio pakeitimais; juo siekiama atkreipti dėmesį 
į tai, kad sėkmingai taikomi šio reglamento 150 ir 172 straipsniuose numatyti sūrio ir kumpio 
pasiūlos valdymo mechanizmai, taip pat išplėsti šias galimybes ir taikyti jas kitiems žemės 
ūkio produktams, paženklintiems saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine 
nuoroda pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 1 ir 2 dalis. Vis dėlto pakeitime 
išlaikomi 150 straipsnyje nurodyti ypatumai, susiję su sūriu.

Pakeitimas 173
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23f) siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas geresniam rinkos signalų 
perdavimui ir sustiprinti gamintojų kainų 
ir pridėtinės vertės ryšius visoje tiekimo 
grandinėje, reikėtų išplėsti ūkininkų, 
įskaitant ūkininkų asociacijas, vertės 
pasidalijimo su jų pirmaisiais pirkėjais 
mechanizmų taikymą – taikyti juos 
visiems likusiems produktų, paženklintų 
ES ir nacionalinėje teisėje pripažįstamu 
kokybės ženklu, sektoriams. Ūkininkams, 
įskaitant ūkininkų asociacijas, turėtų būti 
leidžiama susitarti su įvairiais gamybos, 
perdirbimo ir prekybos etapais 
veikiančiais subjektais dėl vertės 
pasidalijimo sąlygų, įskaitant rinkos pelną 
ir nuostolius;

Or. fr



PE631.782v01-00 48/157 AM\1170676LT.docx

LT

Pakeitimas 174
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23g) siekiant užtikrinti, kad visų rūšių 
vertės pasidalijimo sąlygos būtų 
veiksmingai taikomos, reikėtų nurodyti, 
kad šias sąlygas galima grįsti, be kita ko, 
ekonominiais rodikliais, susijusiais su 
atitinkamomis gamybos bei prekybos 
išlaidomis ir šių išlaidų pokyčiu, žemės 
ūkio ir maisto produktų kainomis, 
nustatytomis atitinkamoje (-ose) rinkoje (-
ose), ir jų pokyčiu arba produktų kiekiu, 
sudėtimi, kokybe, atsekamumu ar, 
prireikus, specifikacijų laikymusi;

Or. fr

Pakeitimas 175
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) gavusios prašymą valstybės narės 
gali nuspręsti suteikti daugiau nei vieną 
pripažinimą gamintojų organizacijai, 
veikiančiai keliuose Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose sektoriuose, jeigu gamintojų 
organizacija atitinka Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 154 straipsnio 1 dalyje 
nustatytus reikalavimus kiekvienam 
sektoriui, kuriame ji prašo pripažinimo;

Or. ro
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Pakeitimas 176
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) gavusios prašymą valstybės narės 
gali nuspręsti suteikti daugiau nei vieną 
pripažinimą gamintojų organizacijai, 
vykdančiai veiklą keliuose Reglamento 
(ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose sektoriuose, su sąlyga, kad ta 
gamintojų organizacija kiekvieno 
sektoriaus, kuriame ji siekia pripažinimo, 
atveju atitinka Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 154 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 177
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) gavusios prašymą valstybės narės 
gali nuspręsti suteikti daugiau nei vieną 
pripažinimą gamintojų organizacijai, 
vykdančiai veiklą keliuose sektoriuose, su 
sąlyga, kad ta gamintojų organizacija 
atitinka šio reglamento 154 straipsnio 1 
dalyje nurodytas sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 178
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 
192 ir 193 straipsniai turėtų būti 
panaikinti, nes tokios priemonės 
nebereikalingos po to, kai nutrauktas 
gamybos reglamentavimas cukraus 
sektoriuje. Siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos rinka būtų tinkamai 
aprūpinama importuojant produktus iš 
trečiųjų valstybių, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai 
sustabdyti importo muitų taikymą 
cukranendrių ir cukrinių runkelių 
melasai;

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 179
Georgios Epitideios

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 
192 ir 193 straipsniai turėtų būti panaikinti, 
nes tokios priemonės nebereikalingos po 
to, kai nutrauktas gamybos 
reglamentavimas cukraus sektoriuje. 
Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos rinka būtų 
tinkamai aprūpinama importuojant 
produktus iš trečiųjų valstybių, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai sustabdyti importo muitų 
taikymą cukranendrių ir cukrinių runkelių 
melasai;

(25) Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 
192 ir 193 straipsniai turėtų būti panaikinti, 
nes tokios priemonės nebereikalingos po 
to, kai nutrauktas gamybos 
reglamentavimas cukraus sektoriuje. 
Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos rinka būtų 
tinkamai aprūpinama importuojant 
produktus iš trečiųjų valstybių, Europos 
Parlamentas turėtų oficialiai įforminti
importo muitų taikymo sustabdymą
cukranendrių ir cukrinių runkelių melasai;

Or. el

Pakeitimas 180
Nuno Melo
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) gavusios prašymą valstybės narės 
gali nuspręsti suteikti daugiau nei vieną 
pripažinimą esamam kooperatyvui, 
prašančiam gamintojų organizacijos 
pripažinimo, kuris atitinka Reglamento 
(ES) Nr. 1308/2013 154 straipsnio 1 
dalyje nurodytus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 181
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) gavusios prašymą valstybės narės 
gali nuspręsti pripažinti esamą 
kooperatyvą, kuris kreipiasi dėl gamintojų 
organizacijos pripažinimo ir kuris atitinka 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 154 
straipsnio 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus;

Or. ro

Pakeitimas 182
Thomas Waitz, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) dėl eksporto kreditų, eksporto 
kredito garantijų ir draudimo programų, 

(27) dėl eksporto kreditų, eksporto 
kredito garantijų ir draudimo programų, 
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žemės ūkio produktus eksportuojančių 
valstybinių prekybos įmonių ir tarptautinės 
pagalbos maistu valstybės narės gali, 
laikydamosi Sąjungos teisės, patvirtinti 
nacionalines priemones. Kadangi Sąjunga 
ir jos valstybės narės yra PPO narės, tokios 
nacionalinės priemonės, remiantis 
Sąjungos teise ir tarptautine teise, taip pat 
turėtų atitikti taisykles, kurios nustatytos 
minėtu 2015 m. gruodžio 19 d. PPO 
ministrų sprendimu;

žemės ūkio produktus eksportuojančių 
valstybinių prekybos įmonių ir tarptautinės 
pagalbos maistu valstybės narės gali, 
laikydamosi Sąjungos teisės, patvirtinti 
nacionalines priemones, įskaitant politikos 
suderinamumą vystymosi labui pagal 
SESV 208 straipsnį ir Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m. Kadangi Sąjunga 
ir jos valstybės narės yra PPO narės, tokios 
nacionalinės priemonės, remiantis 
Sąjungos teise ir tarptautine teise, taip pat 
turėtų atitikti taisykles, kurios nustatytos 
minėtu 2015 m. gruodžio 19 d. PPO 
ministrų sprendimu;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui (PSVL), vykdant politiką, kuri gali 
turėti poveikį besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystomojo bendradarbiavimo tikslus. 
ES žemės ūkio politika turi išorinį poveikį ir ji ypač veikia prekybą žemės ūkio produktais. 
Žemės ūkio produktus eksportuojančios valstybinės prekybos įmonės ir tarptautinė pagalba 
maistu turi tiesioginį poveikį tarptautinėms rinkos sąlygoms. Taigi reikia atsižvelgti į šių 
pokyčių poveikį besivystančioms žemės ūkio rinkoms.

Pakeitimas 183
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) tam, kad būtų pasiektas tikslas 
padėti užtikrinti žemės ūkio rinkų 
stabilumą, reikėtų stiprinti priemones, 
kuriomis užtikrinamas žemės ūkio rinkų 
skaidrumas. Kadangi įvairiuose Europos 
žemės ūkio rinkų sektorių stebėjimo 
centruose pasiekta teigiamų rezultatų 
siekiant informuoti apie ekonominės 
veiklos vykdytojų ir visų valdžios 
institucijų pasirinkimus, taip pat 
palengvinti rinkos tendencijų stebėjimą ir 
registravimą, reikėtų įsteigti Europos
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žemės ūkio produktų rinkų stebėjimo 
centrą ir sukurti šio centro darbui būtinos 
informacijos pateikimo sistemą;

Or. fr

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su naujo 218a straipsnio pasiūlymu, kuriuo siekiama į Vieno 
bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą įtraukti žemės ūkio produktų rinkų 
stebėjimo centrą, remiantis įvairių sektorių stebėjimo centrų darbu, ir sukurti šio centro 
darbui būtinos informacijos pateikimo sistemą.

Pakeitimas 184
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27b) siekiant informuoti apie visų 
Europos valdžios institucijų pasirinkimus 
ir didinti prevencinių priemonių bei 
priemonių, skirtų rinkos trikdymui 
valdyti, veiksmingumą, reikėtų numatyti 
išankstinio perspėjimo mechanizmą, 
kuriuo naudodamasis Europos žemės 
ūkio rinkų stebėjimo centras Europos 
Komisijai, Europos Parlamentui ir 
Tarybai praneštų apie rinkų trikdymo 
pavojus ir, prireikus, pateiktų 
rekomendaciją dėl priemonių, kurias 
reikia priimti. Komisija, kuri vienintelė 
turi iniciatyvos teisę šioje srityje, per
trisdešimt dienų Europos Parlamentui ir 
Tarybai turėtų pateikti tinkamas 
priemones, kad būtų reaguojama į šį 
rinkos trikdymą, arba pagrįsti, kad tokio 
trikdymo nėra;

Or. fr
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Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su pasiūlymu parengti naują 218b straipsnį, kuriuo siekiama 
sukurti išankstinio perspėjimo mechanizmą, kad Europos Komisija, Europos Parlamentas ir 
Taryba būtų perspėjami apie rinkų trikdymo pavojus, ir kuriame Europos Komisija raginama 
per trisdešimt dienų nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlyti priemonių arba 
pagrįsti, kad tokio trikdymo nėra.

Pakeitimas 185
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) Komisija savo 2017 m. kovo mėn. 
ataskaitoje dėl privalomo spiritinių 
gėrimų sudedamųjų dalių sąrašo ir 
maistingumo deklaracijos pateikimo 
pareiškė, kad ji nenustatė objektyvių 
priežasčių, kurios pateisintų informacijos 
apie sudedamąsias dalis ir maistingumą 
nepateikimą, ir paragino pramonės 
atstovus per metus parengti pasiūlymą dėl 
savireguliavimo, kuriuo būtų siekiama 
teikti informaciją apie visų alkoholinių 
gėrimų sudedamąsias dalis ir 
maistingumą. Siekiant užtikrinti aukštą 
vartotojų apsaugos lygį, savireguliacija 
grindžiamas požiūris turėtų bent jau 
užtikrinti informacijos apie sudedamąsias 
dalis ir maistingumą pateikimą etiketėse, 
ir kad tokia informacija atitiktų nuostatas 
dėl „savanoriškai teikiamos 
informacijos“, kaip nustatyta Reglamente 
(ES) Nr. 1169/2011. Komisija turėtų 
įvertinti pramonės pasiūlymus ir paskelbti 
ataskaitą, prie kurios būtų pridėtas 
pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, numatant atitinkamas 
išimti labai mažiems gamintojams;

Or. en
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Pagrindimas

Reikalaujama laikytis nuoseklaus požiūrio į alkoholio ženklinimą, kuris apimtų visus sektorius 
ir kuriuo vartotojams sudedamųjų dalių sąrašu ir maistingumo deklaracija būtų teikiama 
palyginama informacija.

Pakeitimas 186
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1306/201317 panaikinimą Reglamentu 
(ES) …/… (Reglamentu dėl BŽŪP 
strateginių planų), į Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013 turėtų būti įtrauktos 
nuostatos dėl patikrinimų ir nuobaudų, 
susijusių su prekybos standartais ir 
saugomomis kilmės vietos nuorodomis, 
geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais 
terminais;

(29) atsižvelgiant į Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1306/201317 panaikinimą Reglamentu 
(ES) …/… (horizontaliuoju reglamentu), į 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 turėtų būti
įtrauktos nuostatos dėl patikrinimų ir 
nuobaudų, susijusių su prekybos 
standartais ir saugomomis kilmės vietos 
nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir 
tradiciniais terminais, taip pat, siekiant 
veiksmingumo, jame turėtų būti nurodyta, 
kad atliekant šiuos patikrinimus gali būti 
tikrinami dokumentai ir vykdomos 
patikros vietoje, kurių reikėtų tik jeigu 
specifikacijose yra numatyti reikalavimai, 
kurių, tikrinant dokumentus, negalima 
saugiai patikrinti;

__________________ __________________

17 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos 
reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) 
Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) 
Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) 
Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 549).

17 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos 
reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) 
Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) 
Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) 
Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 549).

Or. fr
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Pagrindimas

Šis pakeitimas yra vien techninis, juo siekiama ištaisyti Komisijos redakcinę klaidą ir, 
atsižvelgiant į pasiūlytą naują 116a straipsnio 3a dalį, siekiant veiksmingumo nurodyti, kad 
atliekant šiuos patikrinimus tikrinami dokumentai ir vykdomos patikros vietoje ir kad šių 
patikrų reikia tik jeigu specifikacijose yra numatyti reikalavimai, kurių, tikrinant dokumentus, 
negalima saugiai patikrinti.

Pakeitimas 187
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) žemės ūkio kainos Europos 
Sąjungoje pastaraisiais metais mažėjo, 
žemės ūkio maisto produktų įmonių 
koncentracija vis didėja, o gamintojų 
organizacijos turi labai ribotą įtaką 
derybose dėl kainų. Patirtis parodė, kad 
Europos institucijos naudoja tokias 
organizacijas kaip priemonę savo politikai 
įgyvendinti siekdamos panaikinti gamybos 
ir rinkų reguliavimą. Būtina nustatyti 
valstybinius gamybos ir minimalių kainų 
kontrolės mechanizmus;

Or. es

Pakeitimas 188
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) siekiant toliau padėti cukraus 
sektoriui vystytis ir pereiti prie naujos 
tvarkos baigus taikyti kvotų sistemą, 
reikėtų nurodyti, kad pranešimuose apie 
rinkų kainas taip pat pateikiama 
informacija apie etanolį, leisti naudotis 
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taikinimo arba mediacijos mechanizmais 
kaip alternatyva arbitražui ir šiame 
reglamente kodifikuoti sąlygą dėl vertės 
pasidalijimo;

Or. fr

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su 126 straipsnio ir X priedo pakeitimais.

Pakeitimas 189
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) atsižvelgiant į tai, kad pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 251/201419 užregistruojama 
nedaug aromatizuotų vynų geografinių 
nuorodų, turėtų būti supaprastinta tų 
produktų geografinių nuorodų apsaugos 
teisinė sistema. Aromatizuotiems vynams 
ir kitiems alkoholiniams gėrimams, 
išskyrus spiritinius gėrimus ir vynuogių 
produktus, kurie išvardyti Reglamento 
(ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje, 
turėtų būti taikoma ta pati teisinė tvarka ir 
procedūros kaip ir kitiems žemės ūkio 
produktams ir maisto produktams. 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 taikymo 
sritis turėtų būti išplėsta, į ją įtraukiant 
tuos produktus. Atsižvelgiant į šį 
pakeitimą, turėtų būti iš dalies pakeistas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 251/2014 – jo 
pavadinimas, taikymo sritis, terminų 
apibrėžtys ir aromatizuotų vyno produktų 
ženklinimo nuostatos. Turėtų būti 
užtikrintas sklandus pereinamasis 
procesas dėl pavadinimų, saugomų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 251/2014;

(31) atsižvelgiant į tai, kad pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 251/201419 užregistruojama 
nedaug aromatizuotų vynų geografinių 
nuorodų, turėtų būti supaprastinta tų 
produktų geografinių nuorodų apsaugos 
teisinė sistema;
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__________________ __________________

19 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno 
produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 (OL L 84, 
2014 3 20, p. 14).

19 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno 
produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 (OL L 84, 
2014 3 20, p. 14).

Or. en

Pagrindimas

Negaliu pritarti sumažinto alkoholio kiekio ir aromatizuotų vynų įtraukimui į bendrą BRO 
reglamentą.

Pakeitimas 190
Thomas Waitz

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) siekiant užtikrinti aukštą vartotojų 
apsaugos lygį, savireguliacija grindžiamas 
požiūris turėtų bent jau užtikrinti 
informacijos apie sudedamąsias dalis 
pateikimą etiketėse arba internete, ir kad 
tokia informacija atitiktų nuostatas dėl 
„savanoriškai teikiamos informacijos“, 
kaip nustatyta Reglamente (ES) 
Nr. 1169/2011. Komisija turėtų įvertinti 
pramonės pasiūlymus ir paskelbti 
ataskaitą, prie kurios būtų pridėtas 
pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, numatant atitinkamas 
išimti labai mažiems gamintojams;

Or. en

Pakeitimas 191
Momchil Nekov
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Reglamente (ES) Nr. 1151/2012 
nustatytos saugomų kilmės vietos nuorodų, 
saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų 
tradicinių gaminių registravimo procedūros 
turėtų būti racionalizuotos ir supaprastintos 
siekiant užtikrinti, kad naujus pavadinimus 
būtų galima užregistruoti per trumpesnį 
laiką. Reikėtų supaprastinti prieštaravimo 
procedūrą;

(32) Reglamente (ES) Nr. 1151/2012 
nustatytos saugomų kilmės vietos nuorodų, 
saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų 
tradicinių gaminių registravimo procedūros 
turėtų būti racionalizuotos ir supaprastintos 
siekiant užtikrinti, kad naujus pavadinimus 
būtų galima užregistruoti per trumpesnį 
laiką. Taip pat reikėtų atsižvelgti į 
konkrečias socialines ir politines 
tendencijas, visų pirma tarp valstybių 
narių, įstojusių į ES nuo 2004 m., kurios 
trukdo nustatyti ir rasti istorinių nuorodų 
rengiant gaminio specifikaciją, todėl šiose 
šalyse sunkiau taikyti schemas ir jos yra 
mažiau patrauklios. Reikėtų supaprastinti 
prieštaravimo procedūrą;

Or. bg

Pakeitimas 192
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) turėtų būti numatyti teisiniai 
mechanizmai, kuriais užtikrinama, kad 
produktai, apibūdinami neprivalomu 
kokybės terminu „kalnų produktas“, būtų 
pateikti kitos šalies rinkai tik tuo atveju, 
jei jie nepažeidžia šios kokybės termino 
naudojimo konkrečioje šalyje taisyklių, 
jeigu tokių yra;

Or. bg
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Pakeitimas 193
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) produktų, kurie gali būti saugomi 
SKVN, SGN, sąrašas turėtų būti išplėstas 
įtraukiant produktus, kurie sulaukia vis 
didesnės paklausos iš Europos vartotojų, 
pvz., bičių vaškas, kuris vis plačiau 
naudojamas maisto ir kosmetikos 
pramonėje;

Or. bg

Pakeitimas 194
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34b) atsižvelgiant į tai, kad vis dažniau 
pasitaiko produktų, kurie saugomi 
geografinėmis nuorodomis, klastojimo
atvejų, dėl kurių būtina sugriežtinti 
patikrinimus ir kontrolę, įskaitant 
muitinės kontrolę, valstybės narės turėtų 
nustatyti unikalų muitinės kodą, kuris 
būtų taikomas daugiau produktų, 
saugomų pagal Europos kokybės 
sistemas, pvz., SKVN ir SGN;

Or. bg

Pakeitimas 195
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis



AM\1170676LT.docx 61/157 PE631.782v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) turėtų būti atnaujintos finansinių 
išteklių, skirtų priemonėms pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) 
Nr. 228/201320 ir (ES) Nr. 229/201321

finansuoti, sumos;

(35) turėtų būti išlaikytos finansinių 
išteklių, skirtų priemonėms pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) 
Nr. 228/201320 ir (ES) Nr. 229/201321

finansuoti, sumos;

__________________ __________________

20 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės atokiausiems Sąjungos 
regionams ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 
2013 3 20, p. 23).

20 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės atokiausiems Sąjungos 
regionams ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 
2013 3 20, p. 23).

21 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms 
ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).

21 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms 
ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti pagal programą POSEI atokiausiems regionams skiriamas 
sumas, atsižvelgiant į 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją „2021–
2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ ir į 
įsipareigojimus, kuriuos Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker prisiėmė Kajene 
2017 m. spalio 27 d.

Pakeitimas 196
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) turėtų būti atnaujintos finansinių 
išteklių, skirtų priemonėms pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) 
Nr. 228/201320 ir (ES) Nr. 229/201321

(35) turėtų būti padidintos finansinių 
išteklių, skirtų priemonėms pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) 
Nr. 228/201320 ir (ES) Nr. 229/201321



PE631.782v01-00 62/157 AM\1170676LT.docx

LT

finansuoti, sumos; finansuoti, sumos;

__________________ __________________

20 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės atokiausiems Sąjungos 
regionams ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 
2013 3 20, p. 23).

20 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės atokiausiems Sąjungos 
regionams ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 
2013 3 20, p. 23).

21 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms 
ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).

21 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms 
ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).

Or. pt

Pakeitimas 197
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) tarpšakinės organizacijos, 
pripažintos pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas 
bendras žemės ūkio rinkų organizavimas, 
157 straipsnį, yra pagrindiniai ūkio 
subjektai siekiant užtikrinti atokiausių 
regionų žemės ūkio sektorių, skirtų
produkcijai įvairinti, vystymąsi, visų 
pirma gyvulininkystės sektoriaus 
vystymąsi. Iš tikrųjų dėl mažo dydžio ir 
izoliuotumo vietos rinkos atokiausiuose 
regionuose ypač jautriai reaguoja į kainų 
svyravimus, susijusius su importo iš 
žemyninės dalies ar trečiųjų šalių 
srautais. Šios tarpšakinės organizacijos 
apima visus pradinės ir galutinės grandies 
ūkio subjektus, veikiančius rinkoje, todėl 
jos, visų pirma taikydamos duomenų 
rinkimo ar informacijos platinimo 
priemones, imasi kolektyvinių veiksmų, 
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kad vietos produkcija išliktų 
konkurencinga atitinkamoje vietos 
rinkoje. Šiuo tikslu, neatsižvelgiant į 
SESV 28, 29 ir 110 straipsnius ir 
nepažeidžiant Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 164 ir 165 straipsnių, 
reikėtų suteikti galimybę atitinkamai 
valstybei narei, pasikonsultavus su 
atitinkamais subjektais, pagal išplėstus 
tarpšakinius susitarimus įpareigoti vietos 
rinkoje veikiančius atskirus ekonominės 
veiklos vykdytojus arba organizacijai 
nepriklausančių ūkio subjektų grupes, 
neatsižvelgiant į jų kilmę, mokėti 
mokesčius, taip pat ir tuo atveju, jeigu šių 
mokesčių pajamomis finansuojamos 
priemonės, kuriomis siekiama išlaikyti 
vietos gamybą, arba jeigu šie mokesčiai 
renkami skirtingais prekybos etapais;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama taisykles, kuriomis išplečiamos tarpšakinės taisyklės, pritaikyti prie 
atokiausių regionų realijų. Šios organizacijos yra atokiausių regionų, kurių rinkos ypač 
jautriai reaguoja į kainų svyravimus, sektorių vystymuisi būtini ūkio subjektai. Jos imasi 
kolektyvinių veiksmų arba platina duomenis, ir valstybei narei turėtų būti leidžiama išplėsti 
pagal šiuos susitarimus renkamus mokesčius – jais apmokestinti visus žemės ūkio produktus, 
pateikiamus vietos rinkai, neatsižvelgiant į jų kilmę.

Pakeitimas 198
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) patariama vyno ženklinimo teisės 
aktus užbaigti informacija apie vynų 
energinę vertę. Vis dėlto, mažiems vyno 
gamintojams ir mažoms distiliavimo 
gamykloms taikome išimtis, kaip nurodyta 
1992 m. spalio 19 d. Direktyvos 
92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir 
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alkoholinius gėrimus, struktūrų 
suderinimo 22 straipsnio 2 ir 4 dalyse, kad 
būtų išvengta bet kokios jiems dėl 
privalomo jų ženklinimo įrangos 
atnaujinimo tenkančios nepakeliamos 
administracinės naštos;

Or. en

Pakeitimas 199
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) siekiant suvokti su galimu būsimu 
pieno rinkos kintamumu, reikėtų 
peržiūrėti ir didinti Pieno rinkos stebėjimo 
centro kompetenciją. Be to, ES lygmeniu 
reikėtų priimti rinkos atsakomybės 
programą, kuria būtų siekiama užkirsti 
kelią rinkos disbalansui ir ji valdyti, 
siekiant apsaugoti stabilias ūkininkų 
pajamas;

Or. en

(Žr. pagrindinio akto – Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 53 konstatuojamosios dalies 
formuluotę)

Pakeitimas 200
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -1 pastraipa (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
1 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1 1 straipsnis iš dalies pakeičiamas 
taip:

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras „1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras 
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žemės ūkio produktų – Sutarčių I priede 
išvardytų visų produktų, išskyrus 
žuvininkystės ir akvakultūros produktus, 
kaip apibrėžta Sąjungos teisės aktuose dėl 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, rinkų 
organizavimas.

žemės ūkio produktų – Sutarčių I priede 
išvardytų visų produktų, išskyrus 
žuvininkystės ir akvakultūros produktus, 
kaip apibrėžta Sąjungos teisės aktuose dėl 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, rinkų 
organizavimas. Šiame reglamente 
nustatyti viešieji standartai, rinkos 
skaidrumo taisyklės ir krizės valdymo 
priemonės, kuriomis viešojo sektoriaus 
institucijoms, pradedant Komisija, bus 
suteikta galimybė užtikrinti žemės ūkio 
rinkų stebėseną, valdymą ir reguliavimą.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544002681050&from=FR)

Pagrindimas

Nereikia nustatyti naujų bendrų BRO reglamentų, net jeigu tai bus iš dalies pakeistas ES 
aktas, bendros taikymo srities taikymo.

Pakeitimas 201
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
1 straipsnio 1 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1. 1 straipsnio 1 dalies c punktas 
pakeičiamas taip:

c) cukraus, III dalis; „c) cukraus, cukrinių runkelių ir 
cukranendrių, III dalis;

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
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20180101&from=LT)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama papildyti c punktą, įterpus sąvoką „cukriniai runkeliai ir 
cukranendrės“ pagal cukraus sektoriaus apibrėžtį, pateikiamą šio reglamento I priedo III 
dalyje.

Pakeitimas 202
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
1 straipsnio 2 dalies w a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 1 straipsnio 2 dalis iš dalies 
keičiama taip:

„

wa. gydomųjų žolelių, XXIV dalis;

“;

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ar šiuo metu gydomosios žolelės įtrauktos į bendro BRO reglamento taikymo sritį. 
Tai – svarbus žemės ūkio sektorius, todėl turime užtikrinti, kad į rinkos priemonių taikymo 
sritį būtų įtrauka gydomųjų žolelių rinka.

Pakeitimas 203
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. I dalis papildoma šiuo 1a 
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straipsniu:

„1a straipsnis

Konkretūs tikslai

Nedarant poveikio bendrųjų ir konkrečių 
tikslų, nustatytų Reglamento (ES) (dėl 
BŽŪP strateginių planų) 5 ir 6 
straipsniuose, įgyvendinimui ir taikant 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
39 straipsnį, 1 straipsnyje nurodytas 
bendras žemės ūkio produktų rinkų 
organizavimas padeda įgyvendinti šiuos 
konkrečius tikslus:

a) padėti stabilizuoti žemės ūkio rinkas ir 
didinti jų skaidrumą;

b) skatinti gerą žemės ūkio ir maisto 
produktų tiekimo grandinės veikimą ir 
užtikrinti, kad ūkininkai gautų deramą 
atlygį;

c) gerinti gamintojų padėtį vertės 
grandinėje ir skatinti žemės ūkio pasiūlos 
koncentraciją;

d) padėti gerinti ekonomines žemės ūkio 
produktų gamybos bei prekybos jais 
sąlygas ir gerinti Europos žemės ūkio 
produkcijos kokybę.“

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į BŽŪP bendrą rinkų organizavimą įtraukti tikslus, kurie būtų 
įgyvendinami nedarant poveikio ES reglamente (dėl BŽŪP strateginių planų) nurodytų tikslų 
įgyvendinimui ir atsižvelgiant į SESV 39 straipsnį.

Pakeitimas 204
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos -1 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
2 straipsnis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1b. 2 straipsnis iš dalies pakeičiamas 
taip:

Šiame reglamente nustatytoms priemonėms 
taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013
ir pagal jį priimtos nuostatos.

„Šiame reglamente nustatytoms 
priemonėms taikomas Reglamentas (ES) 
[…/…] (horizontalusis reglamentas) ir 
pagal jį priimtos nuostatos.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=LT)

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra tik techninis pakeitimas, susijęs su tuo, kad šiuo metu iš dalies keičiamas 
BŽŪP horizontalusis reglamentas.

Pakeitimas 205
Thomas Waitz, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) I dalyje įterpiamas toks 2a 
straipsnis:

„2a straipsnis

Politikos suderinamumas vystymosi labui

Remiantis SESV 208 straipsniu, 
įgyvendinant šį reglamentą atsižvelgiama 
į vystomojo bendradarbiavimo tikslus, taip 
pat į Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių 
organizacijų patvirtintus tikslus. 
Atsižvelgiant į šį politikos suderinamumą, 
priemonės, kurių imamasi pagal šį 
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reglamentą, nekelia grėsmės maisto 
gamybos pajėgumams ir ilgalaikiam 
besivystančių šalių, ypač mažiausiai 
išsivysčiusių šalių (MIŠ), apsirūpinimo 
maistu saugumui;“

Or. en

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, visose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus. Sudaryti palankesnes sąlygas 
besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi ir padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą 
yra labai svarbūs ES vystomojo bendradarbiavimo tikslai. ES žemės ūkio politika turi išorinį 
poveikį ir ji ypač veikia prekybą žemės ūkio produktais. Laikantis PSVL principo reikia 
stebėti galimą poveikį besivystančių šalių vietos žemės ūkio rinkoms ir vietos gamintojams ir, 
jei įmanoma, jo išvengti.

Pakeitimas 206
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunkčio įžanginė dalis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip: b) 3 dalis pakeičiama taip:

Or. pl

Pakeitimas 207
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

Išbraukta.
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kuriais iš dalies keičiamos II priede 
nustatytos su tam tikrais sektoriais 
susijusios apibrėžtys tiek, kiek būtina 
šioms apibrėžtims atnaujinti atsižvelgiant 
į rinkos pokyčius.

Or. pl

Pagrindimas

Pasiūlytas pakeitimas suteikia EK per daug įgaliojimų deleguotaisiais aktais nustatyti 
sąvokas taikant Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013. Šios sąvokos ir toliau turėtų būti nustatomos 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente.

Pakeitimas 208
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamos II priede 
nustatytos su tam tikrais sektoriais 
susijusios apibrėžtys tiek, kiek būtina 
šioms apibrėžtims atnaujinti atsižvelgiant 
į rinkos pokyčius.

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Pasiūlytas pakeitimas suteikia EK per daug įgaliojimų nustatyti sąvokas

Pakeitimas 209
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamos II priede 
nustatytos su tam tikrais sektoriais 
susijusios apibrėžtys tiek, kiek būtina 
šioms apibrėžtims atnaujinti atsižvelgiant 
į rinkos pokyčius.

Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais, atsižvelgiant į rinkos pokyčius, 
atnaujinamos II priede nustatytos su tam 
tikrais sektoriais susijusios apibrėžtys, 
nesukuriant naujų apibrėžčių.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad įgaliojimų suteikimo tikslas – atnaujinti, kiek tai 
įmanoma, apibrėžtis, atsižvelgiant į rinkos pokyčius.

Pakeitimas 210
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 6 straipsnis išbraukiamas; Išbraukta.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544002681050&from=FR)

Pakeitimas 211
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
6 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 6 straipsnis išbraukiamas; Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 212
Esther Herranz García, Esteban González Pons, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel 
Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 6 straipsnis išbraukiamas; Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikia išlaikyti gamybos metus visų pirma tokiuose sektoriuose kaip cukraus sektorius, 
kuriuose nustačius vienus metus Europos lygmeniu pateikiama aiški informacija apie rinką.

Pakeitimas 213
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 6 straipsnis išbraukiamas; Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 214
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 6 straipsnis išbraukiamas; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 215
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 6 straipsnis išbraukiamas; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nesuprantu, kodėl reikėtų išbraukti bendro BRO reglamento 6 straipsnį. Prekybos metų 
apibrėžtis lieka neišbraukta.

Pakeitimas 216
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 6 straipsnis išbraukiamas; Išbraukta.
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Or. pl

Pagrindimas

Ze względu na istniejącą sprawozdawczość na rynkach rolnych nie należy usuwać przepisów 
dotyczących określenia lat gospodarczych. Informacje przekazywane do Komisji w systemie 
ISAMM, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1185), które są bardzo 
istotne z punktu widzenia transparentności rynków rolnych i w celu odpowiedniej ich analizy, 
również odnoszą się do lat gospodarczych zdefiniowanych w rozporządzeniu 1308/2013. 
Bilanse krajowe również powinny być opracowywane w ramach całej UE w odniesieniu do 
lat gospodarczych zdefiniowanych w ten sam sposób, aby istniała możliwość ich porównania.

Pakeitimas 217
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 6 straipsnis išbraukiamas; Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 218
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
6 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 6straipsnis pakeičiamas taip:

6 straipsnis „6 straipsnis

Prekybos metai Prekybos metai

Nustatomi tokie prekybos metai: Nustatomi tokie prekybos metai:

a) nuo atitinkamų metų sausio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. – vaisių ir daržovių, 
perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų 

a) nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 
31 d. – vyno sektoriuje.
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sektoriuose;

b) nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 
31 d. sausųjų pašarų ir šilkaverpių 
sektoriuje;

“;

c) nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 
30 d.:

i) grūdų sektoriuje;

ii) sėklų sektoriuje;

iii) alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 
alyvuogių sektoriuje;

iv) linų ir kanapių sektoriuje;

v) pieno ir pieno produktų sektoriuje;

d) nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 
31 d. – vyno sektoriuje;

e) nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 
31 d. – ryžių sektoriuje;

f) nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 
30 d. – cukraus sektoriuje.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1543596647377&from=EN)

Pakeitimas 219
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
6 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 6 straipsnis iš dalies pakeičiamas 
taip:

Nustatomi tokie prekybos metai: „Nustatomi tokie prekybos metai:

a) nuo atitinkamų metų sausio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. – vaisių ir daržovių, 
perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų 
sektoriuose;

a) nuo atitinkamų metų sausio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. – vaisių ir daržovių, 
perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų 
sektoriuose;
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b) nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 
31 d. sausųjų pašarų ir šilkaverpių 
sektoriuje;

b) nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 
31 d. sausųjų pašarų ir šilkaverpių 
sektoriuje;

c) nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 
30 d.:

c) nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 
30 d.:

i) grūdų sektoriuje; i) grūdų sektoriuje;

ii) sėklų sektoriuje; ii) sėklų sektoriuje;

iii) alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 
alyvuogių sektoriuje;

iii) linų ir kanapių sektoriuje;

iv) linų ir kanapių sektoriuje; iv) pieno ir pieno produktų sektoriuje;

v) pieno ir pieno produktų sektoriuje; d) nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 
31 d. – vyno sektoriuje;

d) nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 
31 d. – vyno sektoriuje;

e) nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 
31 d. – ryžių ir valgomųjų alyvuogių 
sektoriuose;

e) nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 
31 d. – ryžių sektoriuje;

f) nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 
30 d. – cukraus ir alyvuogių aliejaus 
sektoriuose.

f) nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 
30 d. – cukraus sektoriuje.

“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544002681050&from=FR)

Pagrindimas

Negalima panaikinti prekybos metų tuose sektoriuose, kuriuose jie naudojami siekiant
reguliuoti gamybą ir nustatyti laikotarpį, per kurį reikia įvykdyti atitinkamą inventorizaciją, 
pvz., cukraus sektoriuje, kuriame įvairiose valstybėse narėse gamybos laikotarpiai skiriasi, o 
nustačius standartinius metus Sąjungos lygmeniu, pateikiama aiški su gamyba, ištekliais ir 
pan. susijusi informacija šiuo lygmeniu. Be to, alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių 
prekybos metai pritaikomi pagal Tarptautinės alyvuogių tarybos nustatytus metus.

Pakeitimas 220
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
6 straipsnio f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 6 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:

„

fa) Vyno sektoriuje prekybos metai 
nustatomi nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų 
liepos 31 d.;

“;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544002681050&from=FR)

Pakeitimas 221
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
7 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 7 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis 
punktas:

„

fa) ėrienos sektoriuje jaunesnių nei 8 
mėnesių ėriukų skerdenų kaina –
4 500 EUR už toną.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Ėrienos intervencinė kaina nustatoma kaip kraštutinė apsaugos priemonė, reikalinga didelės 
rinkos krizės atveju. Ji yra mažesnė už gamybos sąnaudas ir 5 pastarųjų metų kainas. Dėl 
ėriuko kainos, turime atsižvelgti į realų praktišką amžių ES, kuris yra 6–8 mėnesiai.
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Pakeitimas 222
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
7 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 7 straipsnio 1 dalies g punkto i 
papunktis pakeičiamas taip:

i) ypač gryno alyvuogių aliejaus –
1 779 EUR už toną;

„i) ypač gryno alyvuogių aliejaus –
2 250 EUR už toną;

“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Pagrindimas

Alyvuogių aliejaus privačiojo sandėliavimo referencinės ribinės kainos nebuvo atnaujintos 20 
metų, o tai reiškia, kad priemonė yra pasenusi ir netinka esant dabartinei rinkos padėčiai. 
Remiantis naujausiais turimais sektoriaus tyrimais, siūlomi skaičiai atitinka 90 proc. 
mažiausių gamybos sąnaudų.

Pakeitimas 223
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
7 straipsnio 1 dalies f punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 7 straipsnio 1 dalies f punktas 
pakeičiamas taip:

f) kiaulienos sektoriuje standartinės 
kokybės, apibrėžtos pagal svorį ir 

„f) kiaulienos sektoriuje standartinės 
kokybės, apibrėžtos pagal svorį ir 
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raumeningumą, kaip nustatyta Sąjungos 
kiaulių skerdenų klasifikavimo skalėje, 
nurodytoje IV priedo B punkte, kiaulių 
skerdenų kaina – 1 509,39 EUR už toną:

raumeningumą, kaip nustatyta Sąjungos 
kiaulių skerdenų klasifikavimo skalėje, 
nurodytoje IV priedo B punkte, kiaulių 
skerdenų kaina – 1 450 EUR už toną:

i) nuo 60 kg iki mažesnės kaip 120 kg 
masės skerdenos: E klasė;

I. nuo 60 kg iki mažesnės kaip 120 kg 
masės skerdenos: E klasė;

ii) 120–180 kg masės skerdenos: R klasė; ii) 120–180 kg masės skerdenos: R klase.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 224
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
7 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 7 straipsnio 1 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

1. Nustatomos šios referencinės ribinės 
kainos:

„1. Nustatomos šios referencinės ribinės 
kainos:

a) grūdų sektoriaus produktų kaina, susijusi 
su didmeninės prekybos etapu prieš 
iškraunant į sandėlį pristatytas prekes –
101,31 EUR už toną;

a) grūdų sektoriaus produktų kaina, susijusi 
su didmeninės prekybos etapu prieš 
iškraunant į sandėlį pristatytas prekes –
130,0 EUR už toną;“;

Or. pl

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Turi būti patikslintos referencinės ribinės kainos, visų pirma grūdų sektoriaus kaina. 
Dabartinis žemas jų lygis neatspindi padėties šioje rinkoje. Todėl intervencinės priemonės 
nėra taikomos automatiškai.
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Pakeitimas 225
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 7 straipsnio 1 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

1. Nustatomos šios referencinės ribinės 
kainos:

„1. Nustatomos šios referencinės ribinės 
kainos:

a) grūdų sektoriaus produktų kaina, susijusi 
su didmeninės prekybos etapu prieš 
iškraunant į sandėlį pristatytas prekes –
101,31 EUR už toną;

a) grūdų sektoriaus produktų kaina, susijusi 
su didmeninės prekybos etapu prieš 
iškraunant į sandėlį pristatytas prekes –
130,0 EUR už toną;“;

Or. pl

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 226
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
7 straipsnio 1 dalies g punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3b) 7 straipsnio 1 dalies g punktas 
pakeičiamas taip:

g) alyvuogių aliejaus sektoriuje: „g) alyvuogių aliejaus sektoriuje:

i) ypač gryno alyvuogių aliejaus –
1 779 EUR už toną;

i) ypač gryno alyvuogių aliejaus –
2 262 EUR už toną;

ii) gryno alyvuogių aliejaus – 1 710 EUR 
už toną;

ii) gryno alyvuogių aliejaus – 2 174 EUR 
už toną;
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iii) klasikinio alyvuogių aliejaus, kuriame 
laisvųjų riebalų rūgščių kiekis lygus 
dviems laipsniams – 1 524 EUR už toną, 
šią sumą už kiekvieną papildomą 
rūgštingumo laipsnį mažinant 36,70 EUR 
už toną.

iii) klasikinio alyvuogių aliejaus, kuriame 
laisvųjų riebalų rūgščių kiekis lygus dviem
laipsniams – 1 938 EUR už toną, šią sumą 
už kiekvieną papildomą rūgštingumo 
laipsnį mažinant 36,70 EUR už toną.

“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Alyvuogių aliejaus privačiojo sandėliavimo referencinės ribinės kainos nebuvo atnaujintos 20 
metų, o tai reiškia, kad priemonė yra pasenusi ir netinka esant dabartinei rinkos padėčiai. 
Remiantis naujausiais turimais sektoriaus tyrimais, siūlomi skaičiai atitinka 90 proc. 
mažiausių gamybos sąnaudų. Tik taip šia priemone bus galima tinkamai pasinaudoti siekiant 
suvaldyti krizes alyvuogių aliejaus rinkoje.

Pakeitimas 227
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
7 straipsnio 1 dalies g punkto ii papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3b) 7 straipsnio 1 dalies g punkto ii 
papunktis pakeičiamas taip:

ii) gryno alyvuogių aliejaus – 1 710 EUR 
už toną;

„ii) gryno alyvuogių aliejaus – 2 070 EUR 
už toną;

“

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)
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Pagrindimas

Alyvuogių aliejaus privačiojo sandėliavimo referencinės ribinės kainos nebuvo atnaujintos 20 
metų, o tai reiškia, kad priemonė yra pasenusi ir netinka esant dabartinei rinkos padėčiai. 
Remiantis naujausiais turimais sektoriaus tyrimais, siūlomi skaičiai atitinka 90 proc. 
mažiausių gamybos sąnaudų.

Pakeitimas 228
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
7 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3c) 7 straipsnio 1 dalies g punkto iii 
papunktis pakeičiamas taip:

iii) klasikinio alyvuogių aliejaus, kuriame 
laisvųjų riebalų rūgščių kiekis lygus 
dviems laipsniams – 1 524 EUR už toną, 
šią sumą už kiekvieną papildomą 
rūgštingumo laipsnį mažinant 36,70 EUR 
už toną.

iii) klasikinio alyvuogių aliejaus, kuriame 
laisvųjų riebalų rūgščių kiekis lygus dviem
laipsniams – 1 890 EUR už toną, šią sumą 
už kiekvieną papildomą rūgštingumo 
laipsnį mažinant 36,70 EUR už toną.

“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Pagrindimas

Alyvuogių aliejaus privačiojo sandėliavimo referencinės ribinės kainos nebuvo atnaujintos 20 
metų, o tai reiškia, kad priemonė yra pasenusi ir netinka esant dabartinei rinkos padėčiai. 
Remiantis naujausiais turimais sektoriaus tyrimais, siūlomi skaičiai atitinka 90 proc. 
mažiausių gamybos sąnaudų.

Pakeitimas 229
Jean Arthuis
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įterpiamas šis 7a straipsnis:

„7a straipsnis

Įspėjimo riba

1. Įspėjimo ribos nustatomos taip:

– produktų, kurių referencinė ribinė 
kaina nustatyta 7 straipsnyje, atveju 
įspėjimo riba nustatoma, jeigu vidutinė 
svertinė rinkos kaina yra mažesnė už 
[XXX %] referencinės kainos, buvusios 
per [X] savaites paeiliui, vertinant savaitės 
kainas, ir per [X] mėnesius paeiliui, 
vertinant mėnesio kainas;

– produktų, kurių referencinė ribinė 
kaina nenustatyta, atveju įspėjimo riba 
nustatoma, jeigu vidutinė svertinė rinkos 
kaina yra mažesnė už [XX %] didžiausią 
vidutinę kainą, buvusią per [X] savaites 
paeiliui, vertinant savaitės kainas, ir per 
[X] mėnesius paeiliui, vertinant mėnesio 
kainas.

2. Nedarant poveikio 13 straipsnyje 
numatytoms nuostatoms, tuo atveju, jeigu 
pasiekiama įspėjimo riba, Komisija ne 
vėliau kaip per vieną mėnesį parengia 
ataskaitą Parlamentui ir Tarybai, kad 
pristatytų atitinkamų produktų rinkos 
situaciją, rinkos trikdymo priežastis ir, jei 
reikia, numatomas priemones, visų pirma 
nurodytas šio reglamento II dalies I 
antraštinės dalies 1 skyriuje ir (arba) 219, 
220, 221 ir 222 straipsniuose.

3. Siekdama parengti šią ataskaitą, 
Komisija remiasi 229 straipsnyje nurodyta 
komiteto procedūra.“;

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544002681050&from=LT)

Pakeitimas 230
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c) II dalies I antraštinės dalies I 
skyriaus 1 skirsnyje įterpiamas naujas 10a 
straipsnis:

„

Komisijos rinkų stebėsena ir ataskaitos

1. Komisija vykdo pagrindinių žemės ūkio 
produktų tipinių rinkų stebėseną. 
Produktai ir rinkos, kuriuos reikia stebėti, 
ir stebėsenos sąlygos nustatomos 
įgyvendinimo aktu.

2. Komisija teikia Tarybai ataskaitas 
kartu su pasiūlymais dėl priemonių, 
taikytinų siekiant išvengti nustatytų 
galimų krizių arba jas suvaldyti. Ataskaitų 
aprėptis nustatoma įgyvendinimo aktu. 
Pasiūlymuose dėl veiksmų taip pat 
pateikiama šių veiksmų įgyvendinimo 
numatomo poveikio analizė.

“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1543573613250&from=LT)

Pagrindimas

Kad būtų įmanoma sparčiau reaguoti į rinkų pusiausvyros sutrikimus, Komisija turėtų 
atidžiai stebėti pagrindinius produktus bei rinkas ir teikti ataskaitas bei pasiūlymus dėl 
veiksmų, siekdama užtikrinti, kad nustatytos galimos krizės nepadidėtų. Siūloma įtraukti 
rinkos stebėsenos mechanizmus, kurie būtų intensyvesni nei dabartiniai ir padėtų numatyti 
krizes, kol jos dar nėra labai didelės.
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Pakeitimas 231
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
11 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 11 straipsnis iš dalies pakeičiamas 
taip:

Valstybės intervencijos reikalavimus 
atitinkantys produktai

„Valstybės intervencijos reikalavimus 
atitinkantys produktai

Valstybės intervencija taikoma toliau 
nurodytiems produktams laikantis šiame 
skirsnyje nustatytų sąlygų ir papildomų 
reikalavimų bei sąlygų, kuriuos pagal 19 
straipsnį priimdama deleguotuosius aktus ir 
pagal 20 straipsnį priimdama įgyvendinimo 
aktus gali nustatyti Komisija:

Valstybės intervencija taikoma toliau 
nurodytiems produktams laikantis šiame 
skirsnyje nustatytų sąlygų ir papildomų 
reikalavimų bei sąlygų, kuriuos pagal 19 
straipsnį priimdama deleguotuosius aktus ir 
pagal 20 straipsnį priimdama kai kuriuos
įgyvendinimo aktus gali nustatyti 
Komisija:

a) paprastiesiems kviečiams, kietiesiems 
kviečiams, miežiams ir kukurūzams;

a) paprastiesiems kviečiams, kietiesiems 
kviečiams, miežiams ir kukurūzams;

b) žaliaviniams ryžiams; b) žaliaviniams ryžiams;

c) šviežiai arba atšaldytai galvijų mėsai, 
kurios KN kodai yra 0201 10 00 ir nuo 
0201 20 20 iki 0201 20 50;

c) šviežiai arba atšaldytai avių, galvijų 
mėsai, kurios KN kodai yra 0201 10 00 ir 
nuo 0201 20 20 iki 0201 20 50;

d) sviestui, pagamintam tiesiogiai ir tik iš 
pasterizuotos grietinėlės, kuri gauta 
tiesiogiai ir tik iš karvės pieno, patvirtintoje 
Sąjungos įmonėje; pieno riebalų kiekis 
svieste turi būti ne mažesnis kaip 82 % 
masės, o vandens kiekis – ne didesnis kaip 
16 % masės;

d) sviestui, pagamintam tiesiogiai ir tik iš 
pasterizuotos grietinėlės, kuri gauta 
tiesiogiai ir tik iš karvės pieno, patvirtintoje 
Sąjungos įmonėje; pieno riebalų kiekis 
svieste turi būti ne mažesnis kaip 82 % 
masės, o vandens kiekis – ne didesnis kaip 
16 % masės;

e) aukščiausios kokybės nugriebto pieno 
milteliams, kurie patvirtintoje Sąjungos 
įmonėje pagaminti iš karvės pieno 
purškimo būdu ir kurių baltymų kiekis ne 
mažesnis kaip 34,0 % neriebalinės 
sausosios medžiagos masės.

e) aukščiausios kokybės nugriebto pieno 
milteliams, kurie patvirtintoje Sąjungos 
įmonėje pagaminti iš karvės pieno 
purškimo būdu ir kurių baltymų kiekis ne 
mažesnis kaip 34,0 % neriebalinės 
sausosios medžiagos masės.

“;
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Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544002681050&from=FR)

Pakeitimas 232
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 11 straipsnio 1 dalies c punktas iš 
dalies pakeičiamas taip:

c) šviežiai arba atšaldytai galvijų mėsai, 
kurios KN kodai yra 0201 10 00 ir nuo 
0201 20 20 iki 0201 20 50;

„c) šviežiai arba atšaldytai kiaulienai, 
vištienai, galvijų mėsai, kurios KN kodai 
yra 0201 10 00 ir nuo 0201 20 20 iki 
0201 20 50;

“;

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 233
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
11 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) 11 straipsnio 1 dalies e a punktas 
pakeičiamas taip:

„ea) baltajam cukrui.“;

Or. ro
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 234
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
12 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3c) 12 straipsnis iš dalies pakeičiamas 
taip:

Valstybės intervencija taikoma: 
a)paprastiesiems kviečiams, kietiesiems 
kviečiams, miežiams ir kukurūzams – nuo 
lapkričio 1 d. iki gegužės 31 d.; 
b)žaliaviniams ryžiams – nuo balandžio 
1 d. iki liepos 31 d.; c) galvijienai – visus 
metus; d)sviestui ir nugriebto pieno 
milteliams – nuo kovo 1 d. iki rugsėjo 
30 d.

„Valstybės intervencija taikoma:

a) paprastiesiems kviečiams, kietiesiems 
kviečiams, miežiams ir kukurūzams –
visus metus;

b) žaliaviniams ryžiams – visus metus;

c) kiaulienai, vištienai, galvijienai – visus 
metus;

d) sviestui ir nugriebto pieno milteliams –
visus metus;

e) baltajam cukrui – visus metus.

“;

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Pakeitimas 235
Sofia Ribeiro
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
12 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3b) 12 straipsnis iš dalies pakeičiamas 
taip:

Valstybės intervencijos laikotarpiai „Valstybės intervencijos laikotarpiai

Valstybės intervencija taikoma: Valstybės intervencija taikoma:

a) paprastiesiems kviečiams, kietiesiems 
kviečiams, miežiams ir kukurūzams – nuo 
lapkričio 1 d. iki gegužės 31 d.;

a)paprastiesiems kviečiams, kietiesiems 
kviečiams, miežiams ir kukurūzams – visus 
metus;

b) žaliaviniams ryžiams – nuo balandžio 
1 d. iki liepos 31 d.;

b) žaliaviniams ryžiams – visus metus;

c) galvijienai – visus metus; c) galvijienai – visus metus;

d) sviestui ir nugriebto pieno milteliams –
nuo kovo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

d) sviestui ir nugriebto pieno milteliams –
visus metus;

e) avienai – visus metus;

f) kiaulienai – visus metus;

g) baltajam cukrui – visus metus.

“;

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544002681050&from=FR)

Pakeitimas 236
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 13 straipsnio 1 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

1. 12 straipsnyje nurodytais laikotarpiais „1. 12 straipsnyje nurodytais laikotarpiais 
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valstybės intervencija: valstybės intervencija:

a) taikoma paprastiesiems kviečiams, 
sviestui ir nugriebto pieno milteliams;

a) gali būti Komisijos taikoma 
paprastiesiems kviečiams, sviestui ir 
nugriebto pieno milteliams;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Naujausia patirtis pieno produktų sektoriuje rodo, kad dėl automatinės valstybės 
intervencijos pradžios gali būti gaunama nepagrįsta nauda. Siekiant užtikrinti tinkamą 
taikymą, valstybės intervencijų pradžia nebeturėtų būti automatinė; vietoj to Komisija turėtų 
galėti, prireikus, atlikti intervenciją, kaip visų kitų produktų atveju.

Pakeitimas 237
Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 13 straipsnio 1 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

a) taikoma paprastiesiems kviečiams, 
sviestui ir nugriebto pieno milteliams;

„a) gali būti Komisijos taikoma 
paprastiesiems kviečiams, sviestui ir 
nugriebto pieno milteliams;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 238
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
14 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a. 14 straipsnis iš dalies pakeičiamas 
taip:

Kai valstybės intervencija pradedama 
taikyti pagal 13 straipsnio 1 dalį, 
priemones dėl 11 straipsnyje nurodytų 
produktų supirkimo kainų nustatymo, taip 
pat, jei taikoma, priemones dėl kiekybinių 
apribojimų, kai supirkimas yra vykdomas 
nustatyta kaina, patvirtina Taryba pagal 
SESV 43 straipsnio 3 dalį.

„Kai valstybės intervencija pradedama 
taikyti pagal 13 straipsnio 1 dalį, taisykles 
dėl 11 straipsnyje nurodytų produktų 
supirkimo kainų nustatymo patvirtina 
Taryba pagal SESV 43 straipsnio 3 dalį.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=LT)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti intervencijos pokyčius, kad taikant priemones būtų galima 
tinkamiau reaguoti ir šios priemonės būtų veiksmingesnės.

Pakeitimas 239
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
14 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a. 14 straipsnis iš dalies pakeičiamas 
taip:

Supirkimas nustatyta kaina arba konkurso 
būdu

„Supirkimas konkurso būdu

Kai valstybės intervencija pradedama 
taikyti pagal 13 straipsnio 1 dalį, 

„Kai valstybės intervencija pradedama 
taikyti pagal 13 straipsnio 1 dalį, taisykles 
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priemones dėl 11 straipsnyje nurodytų 
produktų supirkimo kainų nustatymo, taip 
pat, jei taikoma, priemones dėl kiekybinių
apribojimų, kai supirkimas yra vykdomas 
nustatyta kaina, patvirtina Taryba pagal 
SESV 43 straipsnio 3 dalį.

dėl 11 straipsnyje nurodytų produktų 
supirkimo kainų nustatymo patvirtina 
Taryba pagal SESV 43 straipsnio 3 dalį.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Šių nuostatų, kuriomis užtikrinami intervencijos pokyčiai, tikslas yra sudaryti sąlygas, kad 
taikant intervencines priemones būtų galima tinkamiau reaguoti ir šios priemonės būtų 
veiksmingesnės, papildant pranešėjo pasiūlytą pakeitimą, pagal kurį intervenciją galima 
vykdyti visus metus. Taigi intervenciją konkurso būdu galima vykdyti visus metus ir tai visų 
pirma leidžia išvengti išankstinio planavimo.

Pakeitimas 240
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
15 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3b) 15 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

1. Valstybės intervencine kaina 
laikoma:

„1. Valstybės intervencine kaina 
laikoma didžiausia kaina, kuria galima 
supirkti valstybės intervencijos 
reikalavimus atitinkančius produktus (kai 
superkama konkurso būdu).“;

a) kaina, kuria taikant valstybės 
intervenciją superkami produktai (kai 
superkama nustatyta kaina), arba

b) didžiausia kaina, kuria galima 
supirkti valstybės intervencijos 
reikalavimus atitinkančius produktus (kai 
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superkama konkurso būdu).

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pagerinti intervenciją, kad taikant priemones būtų galima sparčiau 
reaguoti ir jos taptų veiksmingesnės.

Pakeitimas 241
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
15 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3b) 15 straipsnio 1 dalis iš dalies 
pakeičiama taip:

1. Valstybės intervencine kaina 
laikoma:

„1. Valstybės intervencine kaina 
laikoma didžiausia kaina, kuria galima 
supirkti valstybės intervencijos 
reikalavimus atitinkančius produktus.“;

a) kaina, kuria taikant valstybės 
intervenciją superkami produktai (kai 
superkama nustatyta kaina), arba

b) didžiausia kaina, kuria galima 
supirkti valstybės intervencijos 
reikalavimus atitinkančius produktus (kai 
superkama konkurso būdu).

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Šiomis nuostatomis, kuriomis gerinama intervencija, siekiama užtikrinti, kad taikant 
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intervencines priemones būtų sparčiau reaguojama ir jos taptų veiksmingesnės. Šiuo tikslu 
papildomas pranešėjo siūlomas pakeitimas, kuriuo pradedama vykdyti ištisus metus trunkanti 
intervencija. Taigi intervencija būtų vykdoma ištisus metus konkurso būdu, taip visų pirma 
suteikiant galimybę užkirsti kelią išankstinėms prognozėms.

Pakeitimas 242
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
15 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3c) 15 straipsnio 2 dalis iš dalies 
pakeičiama taip:

2. Priemones dėl valstybės 
intervencinių kainų lygio, įskaitant 
padidinimo ir sumažinimo sumas, 
nustatymo Taryba patvirtina pagal SESV 
43 straipsnio 3 dalį.

„2. Valstybės intervencinių kainų 
lygio, įskaitant padidinimo ir sumažinimo 
sumas, nustatymo taisykles Taryba 
patvirtina pagal SESV 43 straipsnio 3 
dalį.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pagerinti intervenciją, kad taikant priemones būtų galima sparčiau 
reaguoti ir jos taptų veiksmingesnės.

Pakeitimas 243
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
15 straipsnio 2 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

3c) 15 straipsnio 2 dalis iš dalies 
pakeičiama taip:

2. Priemones dėl valstybės 
intervencinių kainų lygio, įskaitant 
padidinimo ir sumažinimo sumas, 
nustatymo Taryba patvirtina pagal SESV 
43 straipsnio 3 dalį.

„2. Valstybės intervencinių kainų 
lygio, įskaitant padidinimo ir sumažinimo 
sumas, nustatymo taisykles Taryba 
patvirtina pagal SESV 43 straipsnio 3 
dalį.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Šiomis nuostatomis, kuriomis gerinama intervencija, siekiama užtikrinti, kad taikant 
intervencines priemones būtų sparčiau reaguojama ir jos taptų veiksmingesnės. Šiuo tikslu 
papildomas pranešėjo siūlomas pakeitimas, kuriuo pradedama vykdyti ištisus metus trunkanti 
intervencija. Taigi intervencija būtų vykdoma ištisus metus konkurso būdu, taip visų pirma 
suteikiant galimybę užkirsti kelią išankstinėms prognozėms.

Pakeitimas 244
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
16 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 16 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
šiuo tekstu:

1. Taikant valstybės intervenciją supirkti 
produktai realizuojami taip, kad:

„1. Taikant valstybės intervenciją supirkti 
produktai realizuojami taip, kad:

a) būtų išvengta bet kokio rinkos 
sutrikdymo,

a) būtų išvengta bet kokio Sąjungos rinkos 
ar trečiosios šalies rinkos sutrikdymo

b) būtų užtikrintos vienodos galimybės b) būtų užtikrintos vienodos galimybės 
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įsigyti prekių ir lygios pirkėjų teisės, ir įsigyti prekių ir lygios pirkėjų teisės,

c) būtų laikomasi pagal SESV sudarytais 
tarptautiniais susitarimais nustatytų 
įsipareigojimų.

c) būtų išvengta produktų pardavimo 
mažesne nei atitinkama nustatyta 
valstybės intervencinė kaina;

d) laikomasi pagal SESV sudarytais 
tarptautiniais susitarimais nustatytų 
įsipareigojimų, ir

e) remiantis SESV 208 straipsniu, būtų 
laikomasi politikos suderinamumo 
vystymosi labui.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Papildomos nuostatos įtrauktos siekiant užtikrinti, kad taikant valstybės intervenciją supirktų 
produktų realizavimas būtų vykdomas laikantis SESV 208 straipsnio, kuriame reikalaujama 
laikytis politikos suderinamumo vystymosi labui (e punktas). Konkrečiai, produktų 
realizavimas neturi sutrikdyti trečiosios šalies rinkų ir Sąjungos rinkos (a punktas). 
Galiausiai, produktai nėra parduodami pirmiau nurodyta nustatyta valstybės intervencinė 
kaina, neatsižvelgiant į tai, ar remiantis 15 straipsnio 1 dalies a punktu, tai – nustatyta kaina, 
ar didžiausia kaina pagal 15 straipsnio 1 dalies b punktą.

Pakeitimas 245
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 16 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„3a. Valstybės narės skelbia informaciją 
apie įmonių, kurios naudojo valstybės 
įsikišimus, tapatybę, taip pat apie per 
valstybės intervenciją supirktus 
produktus.“;
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 246
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3b) 17 straipsnio b punktas 
pakeičiamas taip:

b) alyvuogių aliejus; „b) alyvuogių aliejus ir valgomosios 
alyvuogės;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 247
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
17 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c) 17a straipsnis papildomas nauja 
pastraipa:

„

Parama privačiam sandėliavimui 
skiriama už iš grietinėlės, pagamintos 
tiesiogiai ir tik iš karvės pieno, 
pagaminamą sviestą.“;
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“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 248
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
17 straipsnio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) 17 straipsnyje įterpiamas šis 
punktas:

„

i) ryžius;

“;

Or. en

Pakeitimas 249
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
17 straipsnio pirmos pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 17 straipsnio pirma pastraipa 
papildoma šiuo punktu:

„

ia) ryžius;

“;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 250
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de 
Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus 3 a skirsnio (naujo) 18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d) II dalies I antraštinės dalies I 
skyriaus 3a skirsnyje įterpiamas naujas 
straipsnis:

„

Ankstyvojo perspėjimo priemonės vidaus 
rinkoje

Įsteigiama Europos žemės ūkio ir 
gyvulininkystės produktų rinkos 
observatorija. Ši observatorija kas mėnesį 
teikia informaciją apie gamybos pokyčius, 
importą, eksportą, gamintojams mokamas 
kainas, gamybos sąnaudas ir maržas 
visoje maisto grandinėje. Ši observatorija 
padeda rinkti vienarūšę informaciją 
kiekvienos valstybės narės lygmeniu. Ši 
observatorija įtraukia ankstyvojo 
perspėjimo elementus, taikomus siekiant 
išvengti rinkos krizių ir įgyvendinti 219 
straipsnyje nustatytas priemones.

“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Pagrindimas

Tarp bendros žemės ūkio politikos tikslų turi būti numatyti objektyvūs rinkų padėties analizės 
elementai, leidžiantys iš anksto nustatyti sektorių krizes.
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Pakeitimas 251
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
19 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d) 19 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„

6a. Kiekvienos kampanijos pradžioje 
komisija nustato alyvuogių ir alyvuogių 
aliejaus sektoriaus privataus sandėliavimo 
referencines ribines kainas.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 252
Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II dalies I antraštinės dalies II skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pavadinimas pakeičiamas taip: Išbraukta.

„

II SKYRIUS

Pagalba tiekiant vaisius ir daržoves ir 
pieną bei pieno produktus švietimo 
įstaigose;

“;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 253
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II dalies II antraštinės dalies II skyriaus 1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba tiekiant vaisius ir daržoves ir 
pieną bei pieno produktus švietimo 
įstaigose

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu į BRO įtrauktos mokyklų programos yra didesnės švietimo programos, skirtos 
Europos žemės ūkiui ir sveikos mitybos naudai, sudedamoji dalis. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą su kitomis sektorinėmis intervencinėmis priemonėmis, nurodytomis 
Reglamente dėl strateginių planų, BRO priklausančias mokyklų programas siūloma įtraukti į 
valstybės narės bendrąją intervencijos strategiją, taigi ir į Reglamentą dėl strateginių planų.

Pakeitimas 254
Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) antraštė „1 skirsnis“ ir jos 
pavadinimas išbraukiami;

Išbraukta.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Pakeitimas 255
Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 1 skirsnis, apimantis 22–60 
straipsnius, išbraukiamas;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 256
Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 23a straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:

Išbraukta.

i) 1 dalis pakeičiama taip:

„

1.

Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 220 804 135 EUR 
per mokslo metus.

Laikantis tos bendros viršutinės ribos, 
pagalba neviršija:

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 130 608 466 EUR per mokslo 
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metus;

b) mokykloms skirtam pienui 
90 195 669 EUR per mokslo metus;

“;

ii) 2 dalies trečios pastraipos 
paskutinis sakinys išbraukiamas;

iii) 4 dalis pakeičiama taip:

„

4. Neviršydama 1 dalyje nustatytos 
bendros viršutinės 220 804 135 EUR 
sumos ribos, bet kuri valstybė narė gali 
vieną kartą per mokslo metus perkelti iki 
20 proc. iš vienos arba kitos savo 
orientacinių skiriamų sumų.“;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 257
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) 1 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„

1.

Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 220 804 135 EUR 
per mokslo metus.
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Laikantis tos bendros viršutinės ribos, 
pagalba neviršija:

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 130 608 466 EUR per mokslo 
metus;

b) mokykloms skirtam pienui –
90 195 669 EUR per mokslo metus.

“;

Or. es

Pagrindimas

Siūloma išlaikyti dabartinį finansavimą abiem režimams.

Pakeitimas 258
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i dalis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 220 804 135 EUR per 
mokslo metus.

Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 250 mln. EUR per 
mokslo metus.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat turime išsaugoti mokykloms skirtas programas ir jų biudžetus. Be to, stengiamės 
didinti biudžetą.

Pakeitimas 259
Norbert Lins
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) 1 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„1. Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 220 804 135 EUR 
per mokslo metus.

Laikantis tos bendros viršutinės ribos, 
pagalba neviršija:

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 130 608 466 EUR per mokslo 
metus;

b) mokykloms skirtam pienui –
90 195 669 EUR per mokslo metus.“;

Or. de

Pagrindimas

Lėšų mažinimas didėjant mitybos mokymo reikšmei visuomenėje yra nesuprantamas.

Pakeitimas 260
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) 1 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„1. Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
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švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 220 804 135 EUR 
per mokslo metus.

Laikantis tos bendros viršutinės ribos, 
pagalba neviršija:

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 130 608 466 EUR per mokslo 
metus;
b) mokykloms skirtam pienui –
90 195 669 EUR per mokslo metus.“;

Or. pl

Pagrindimas

Mokyklų programai skirtas biudžetas turėtų būti išlaikytas bent dabartinio 250 mln. EUR 
dydžio visoje ES. Europos Komisijos pasiūlyme numatyta sumažinti šį biudžetą iki 220,1 mln. 
EUR, tačiau konkrečiai nenurodant, koks turi būti sumažinimo lygis kiekvienoje valstybėje 
narėje.

Pakeitimas 261
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) 1 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„1. Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 220 804 135 EUR 
per mokslo metus.

Laikantis tos bendros viršutinės ribos, 
pagalba neviršija:

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 130 608 466 EUR per mokslo 
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metus;
b) mokykloms skirtam pienui –
90 195 669 EUR per mokslo metus.“;

Or. pl

Pakeitimas 262
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 220 804 135 EUR 
per mokslo metus.

Išbraukta.

Laikantis tos bendros viršutinės ribos, 
pagalba neviršija:

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 130 608 466 EUR per mokslo 
metus;

b) mokykloms skirtam pienui –
90 195 669 EUR per mokslo metus.;

Or. pl

Pagrindimas

Sumažinus mokyklų programai skirtą biudžetą, gali būti toliau taikomi produktų tiekimo į 
švietimo įstaigas apribojimai, tačiau neturėtų būti kliudoma sveikos gyvensenos skatinimui ir 
kovai su vaikų ir jaunimo nutukimu – šios programos tikslams. Mokyklos programoms skirtas 
biudžetas turėtų būti išlaikytas bent dabartinio dydžio, t. y. 250 mln. EUR.

Pakeitimas 263
Daniel Buda
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 220 804 135 EUR per 
mokslo metus.

Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų, įskaitant trumpojoje tiekimo 
grandinėje esančius produktus,
paskirstymui, papildomoms švietimo 
priemonėms ir susijusių išlaidų padengimui 
neviršija 220 804 135 EUR per mokslo 
metus.

Or. ro

Pakeitimas 264
Momchil Nekov, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 220 804 135 EUR per 
mokslo metus.

Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 250 000 000 EUR per 
mokslo metus.

Or. en

Pakeitimas 265
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 220 804 135 EUR per 
mokslo metus.

Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 250 000 000 EUR per 
mokslo metus.

Or. en

Pakeitimas 266
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 220 804 135 EUR per 
mokslo metus.

Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 270 mln. EUR per 
mokslo metus.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat turime išsaugoti mokykloms skirtas programas ir jų biudžetus. Be to, stengiamės 
didinti biudžetą.

Pakeitimas 267
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 220 804 135 EUR per 
mokslo metus.

Nedarant poveikio 4 daliai, pagal 
mokykloms skirtą programą skiriama 
pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktų paskirstymui, papildomoms 
švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų 
padengimui neviršija 250 000 000 EUR per 
mokslo metus.

(23 straipsnis)

Or. en

(23 straipsnio 2 dalis)

Pagrindimas

Šis biudžeto koregavimas yra skirtas mokyklų schemos išlaidų lygiui išlaikyti, atsižvelgiant į 
tai, kad Jungtinės Karalystės asignavimai buvo perskirstyti tarp kitų šalių.

Pakeitimas 268
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 130 608 466 EUR per mokslo 
metus;

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 150 mln. EUR per mokslo 
metus;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Pagrindimas

Taip pat turime išsaugoti mokykloms skirtas programas ir jų biudžetus. Be to, stengiamės 
didinti biudžetą.

Pakeitimas 269
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 130 608 466 EUR per mokslo 
metus;

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 160 mln. EUR per mokslo 
metus;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Taip pat turime išsaugoti mokykloms skirtas programas ir jų biudžetus. Be to, stengiamės 
didinti biudžetą.

Pakeitimas 270
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir
daržovėms – 130 608 466 EUR per mokslo 
metus;

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 150 000 000 EUR per mokslo 
metus;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Jei finansavimas bus sumažintas, bus sunku pasiekti plačių užmojų tikslus. Iki šiol schemos 
veiksmingumas labai priklausė nuo nacionalinių papildomų lėšų, nes ES pagalba apima 
mažesnę visų sistemos poreikių dalį. Jungtinė Karalystė nebuvo visiškai panaudojusi savo 
lėšų, todėl nepanaudota dalis buvo perskirstyta kitoms valstybėms narėms, kurioms jų reikėjo 
daugiau nei turimi orientaciniai asignavimai.

Pakeitimas 271
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 130 608 466 EUR per mokslo 
metus;

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 150 000 000 EUR per mokslo 
metus;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 272
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 130 608 466 EUR per mokslo 
metus;

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 150 000 000 EUR per mokslo 
metus;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Šis biudžeto koregavimas yra skirtas mokyklų schemos išlaidų lygiui išlaikyti po to, kai JK 
pasitrauks iš ES.

Pakeitimas 273
Momchil Nekov, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 130 608 466 EUR per mokslo 
metus;

a) mokykloms skirtiems vaisiams ir 
daržovėms – 150 000 000 EUR per mokslo 
metus;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 274
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokykloms skirtam pienui 
90 195 669 EUR per mokslo metus.“;

b) mokykloms skirtam pienui 
100 000 000 EUR per mokslo metus.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Pakeitimas 275
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokykloms skirtam pienui 
90 195 669 EUR per mokslo metus.“;

b) mokykloms skirtam pienui 
110 mln. EUR per mokslo metus.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Taip pat turime išsaugoti mokykloms skirtas programas ir jų biudžetus. Be to, stengiamės 
didinti biudžetą.

Pakeitimas 276
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i dalis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokykloms skirtam pienui 
90 195 669 EUR per mokslo metus.“;

b) mokykloms skirtam pienui 
100 000 000 EUR per mokslo metus.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 277
Momchil Nekov, Pavel Poc
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokykloms skirtam pienui 
90 195 669 EUR per mokslo metus.“;

b) mokykloms skirtam pienui 
100 000 000 EUR per mokslo metus.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 278
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokykloms skirtam pienui 
90 195 669 EUR per mokslo metus.“;

b) mokykloms skirtam pienui 
100 000 000 EUR per mokslo metus.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Šis biudžeto koregavimas yra skirtas mokykloms skirtų vaisių ir daržovių schemai išlaikyti tuo 
pačiu lygiu, net ir po to, kai JK pasitrauks iš ES.

Pakeitimas 279
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokykloms skirtam pienui 
90 195 669 EUR per mokslo metus.“;

b) mokykloms skirtam pienui 
100 mln. EUR per mokslo metus.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Taip pat turime išsaugoti mokykloms skirtas programas ir jų biudžetus. Be to, stengiamės 
didinti biudžetą.

Pakeitimas 280
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio ii punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) 2 dalies trečios pastraipos 
paskutinis sakinys išbraukiamas;

Išbraukta.

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 281
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio iii punkto įžanginė dalis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) 4 dalis pakeičiama taip: iii) 4 dalies pirma pastraipa
pakeičiama taip:

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama ištaisyti netinkamą Komisijos pasiūlyme pateiktą formuluotę, kuria 
norėta tik iš dalies pakeisti 23a straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, nekeičiant kitų pastraipų.

Pakeitimas 282
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio iii punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) 4 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„4. Neviršydama 1 dalyje nustatytos 
bendros viršutinės 220 804 135 EUR 
sumos ribos, bet kuri valstybė narė gali 
vieną kartą per mokslo metus perkelti iki 
20 proc. iš vienos arba kitos savo 
orientacinių skiriamų sumų.“;

Or. pl

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Sumažinus mokyklų programai skirtą biudžetą, gali būti toliau taikomi produktų tiekimo į 
švietimo įstaigas apribojimai, tačiau neturėtų būti kliudoma sveikos gyvensenos skatinimui ir 
kovai su vaikų ir jaunimo nutukimu – šios programos tikslams. Mokyklos programoms skirtas 
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biudžetas turėtų būti išlaikytas bent dabartinio dydžio, t. y. 250 mln. EUR.

Pakeitimas 283
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio iii punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Neviršydama 1 dalyje nustatytos 
bendros viršutinės 220 804 135 EUR 
sumos ribos, bet kuri valstybė narė gali 
vieną kartą per mokslo metus perkelti iki 
20 proc. iš vienos arba kitos savo 
orientacinių skiriamų sumų.“;

4. Neviršydama 1 dalyje nustatytos 
bendros viršutinės 220 804 135 EUR 
sumos ribos, bet kuri valstybė narė gali 
vieną kartą per mokslo metus perkelti iki 
20 proc. iš vienos arba kitos savo 
orientacinių skiriamų sumų; ši procentinė 
dalis gali būti padidinta iki 25 proc. 
valstybėms narėms, kuriose yra atokiausių 
regionų, išvardytų SESV 349 straipsnyje, 
ir kitais tinkamai pagrįstais atvejais;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme ši dalis buvo išbraukta.

Pakeitimas 284
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio iii punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Neviršydama 1 dalyje nustatytos 
bendros viršutinės 220 804 135 EUR 

4. Neviršydama 1 dalyje nustatytos 
bendros viršutinės 250 mln. EUR sumos 
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sumos ribos, bet kuri valstybė narė gali 
vieną kartą per mokslo metus perkelti iki 
20 proc. iš vienos arba kitos savo 
orientacinių skiriamų sumų.“;

ribos, bet kuri valstybė narė gali vieną 
kartą per mokslo metus perkelti iki 
20 proc. iš vienos arba kitos savo 
orientacinių skiriamų sumų.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Taip pat turime išsaugoti mokykloms skirtas programas ir jų biudžetus. Be to, stengiamės 
didinti biudžetą.

Pakeitimas 285
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio iii punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Neviršydama 1 dalyje nustatytos 
bendros viršutinės 220 804 135 EUR 
sumos ribos, bet kuri valstybė narė gali 
vieną kartą per mokslo metus perkelti iki 
20 proc. iš vienos arba kitos savo 
orientacinių skiriamų sumų.“;

4. Neviršydama 1 dalyje nustatytos 
bendros viršutinės 250 000 000 EUR 
sumos ribos, bet kuri valstybė narė gali 
vieną kartą per mokslo metus perkelti iki 
20 proc. iš vienos arba kitos savo 
orientacinių skiriamų sumų.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 286
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio iii punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Neviršydama 1 dalyje nustatytos 
bendros viršutinės 220 804 135 EUR 
sumos ribos, bet kuri valstybė narė gali 
vieną kartą per mokslo metus perkelti iki 
20 proc. iš vienos arba kitos savo 
orientacinių skiriamų sumų.“;

4. Neviršydama 1 dalyje nustatytos 
bendros viršutinės 270 mln. EUR sumos 
ribos, bet kuri valstybė narė gali vieną 
kartą per mokslo metus perkelti iki 
20 proc. iš vienos arba kitos savo 
orientacinių skiriamų sumų.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Taip pat turime išsaugoti mokykloms skirtas programas ir jų biudžetus. Be to, stengiamės 
didinti biudžetą.

Pakeitimas 287
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio iii a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) ši procentinė dalis gali siekti 
25 proc. valstybėse narėse, kuriose yra 
atokiausių regionų, išvardytų SESV 349 
straipsnyje, ir kitais tinkamai pagrįstais 
atvejais;

Or. es

Pakeitimas 288
Tomáš Zdechovský
Biudžeto kontrolės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a a papunktis (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
61 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

aa) 61 straipsnis pakeičiamas taip:

Šiame skyriuje nustatyta leidimų sodinti 
vynmedžius išdavimo tvarka taikoma nuo 
2016 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 
31 d.; Komisija atlieka laikotarpio vidurio 
peržiūrą, kad būtų įvertintas šios tvarkos 
veikimas, ir prireikus pateikia pasiūlymus.

„Komisija 2023 m. peržiūri šiame skyriuje 
nustatytą leidimų sodinti vynmedžius 
išdavimo tvarką, kad būtų įvertintas šios 
tvarkos veikimas, ir prireikus pateikia 
pasiūlymus, kaip pagerinti jos 
veiksmingumą.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos nustatymas, pakeičiant sodinimo teisių schemą 
per 2013 m. reformą, davė gerų rezultatų. Todėl šią tvarką reikėtų išlaikyti išsaugant prievolę 
ją įvertinti, kad prireikus ją būtų galima tvarką pagerinti. Parinkta vertinimo data yra 
pakankamai ankstyva, kad vertinimo rezultatus būtų galima įtraukti į tolesnio laikotarpio 
parengiamuosius darbus.

Pakeitimas 289
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
61 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

aa) 61 straipsnis iš dalies pakeičiamas 
kaip nurodyta toliau.

61 straipsnis „Trukmė

Trukmė Šiame skyriuje nustatytą leidimų sodinti 
vynmedžius išdavimo tvarką Komisija 
persvarsto 2023 m., kad būtų įvertintas 
šios tvarkos veikimas, ir prireikus pateikia 
pasiūlymus, kaip pagerinti jos 
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veiksmingumą.

Šiame skyriuje nustatyta leidimų sodinti 
vynmedžius išdavimo tvarka taikoma nuo 
2016 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 
31 d.; Komisija atlieka laikotarpio vidurio 
peržiūrą, kad būtų įvertintas šios tvarkos 
veikimas, ir prireikus pateikia pasiūlymus.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1542966696656&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka, įdiegta 2013 m. reformos metu, pakeičiant 
sodinimo teisių suteikimo tvarką, yra tinkama. Todėl reikia ją nustatyti visam laikui, 
nepanaikinant pareigos atlikti vertinimą, kad prireikus būtų galima ją patobulinti. Pasirinkta 
vertinimo data yra pakankamai ankstyva, kad į vertinimo rezultatus būtų galima atsižvelgti 
atliekant būsimojo laikotarpio parengiamuosius darbus.

Pakeitimas 290
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto d a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
61 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

da) 61 straipsnis iš dalies pakeičiamas 
taip:

Šiame skyriuje nustatyta leidimų sodinti 
vynmedžius išdavimo tvarka taikoma nuo 
2016 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 
31 d.; Komisija atlieka laikotarpio vidurio
peržiūrą, kad būtų įvertintas šios tvarkos 
veikimas, ir prireikus pateikia pasiūlymus.

„Šiame skyriuje nustatyta leidimų sodinti 
vynmedžius išdavimo tvarka taikoma nuo 
2016 m. sausio 1 d. iki 2050 m. gruodžio 
31 d.; Komisija kas dešimt metų atlieka 
peržiūrą, kad būtų įvertintas šios tvarkos 
veikimas, ir prireikus pateikia pasiūlymus; 
pirmoji peržiūra bus atlikta 2023 m.
sausio 1 d.“;

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti ilgalaikę leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarką, kad 
pagal Sąjungos teismų praktiką nustatant sistemos galiojimo pabaigos datą vyno sektoriui 
būtų suteikta teisinio tikrumo. Be to, siūloma atlikti sistemos dešimties metų peržiūrą. Pirmą 
kartą ją numatyta atlikti 2023 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 291
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto d a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
61 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

da) 61 straipsnis pakeičiamas taip:

61 straipsnis „61 straipsnis

Trukmė Trukmė

Šiame skyriuje nustatyta leidimų sodinti 
vynmedžius išdavimo tvarka taikoma nuo 
2016 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 
31 d.; Komisija atlieka laikotarpio vidurio 
peržiūrą, kad būtų įvertintas šios tvarkos 
veikimas, ir prireikus pateikia pasiūlymus.

Šiame skyriuje nustatyta leidimų sodinti 
vynmedžius išdavimo tvarka taikoma nuo 
2016 m. sausio 1 d. iki 2050 m. gruodžio 
31 d.; Komisija atlieka laikotarpio vidurio 
peržiūrą, kad būtų įvertintas šios tvarkos 
veikimas, ir prireikus pateikia pasiūlymus.

“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Pakeitimas 292
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto d a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
61 straipsnis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

da) 61 straipsnis pakeičiamas taip:

Šiame skyriuje nustatyta leidimų sodinti 
vynmedžius išdavimo tvarka taikoma nuo 
2016 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 
31 d.; Komisija atlieka laikotarpio vidurio 
peržiūrą, kad būtų įvertintas šios tvarkos 
veikimas, ir prireikus pateikia pasiūlymus.

„Šiame skyriuje nustatyta leidimų sodinti 
vynmedžius išdavimo tvarka taikoma nuo 
2016 m. sausio 1 d. iki 2050 m. gruodžio 
31 d.; Komisija atlieka laikotarpio vidurio 
peržiūrą, kad būtų įvertintas šios tvarkos 
veikimas, ir prireikus pateikia 
pasiūlymus.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Nuo 2016 m. taikoma leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka yra tinkama ir pateisina 
lūkesčius vyno sektoriuje. Tačiau vynmedis laikomas daugiamečiu augalu, todėl būtina turėti 
ilgalaikę viziją dėl sistemos taikymo ir jos poveikio rinkų stabilizavimui. Šiuo atžvilgiu, 
siekiant visapusiškai įgyvendinti laikotarpio vidurio peržiūros išvadas ir pasiūlymus, 
mechanizmo veikimo vertinimą atlikti 2030 m. atrodytų labiau įmanoma, o 2050 m. sistemos 
galiojimo pabaigos data taip pat atrodytų realesnė.

Pakeitimas 293
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto d a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
61 straipsnio pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

da) 61 straipsnis pakeičiamas taip:

Šiame skyriuje nustatyta leidimų sodinti 
vynmedžius išdavimo tvarka taikoma nuo 
2016 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 
31 d.; Komisija atlieka laikotarpio vidurio 
peržiūrą, kad būtų įvertintas šios tvarkos 
veikimas, ir prireikus pateikia pasiūlymus.

„Šiame skyriuje nustatytą leidimų sodinti 
vynmedžius išdavimo tvarką Komisija 
persvarsto 2023 m., kad būtų įvertintas 
šios tvarkos veikimas, ir prireikus pateikia 
pasiūlymus.“;
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“

Or. pt

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR

Pakeitimas 294
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kiekvienais metais 
sudaro galimybes gauti tokį leidimų 
naujiems vynmedžiams sodinti skaičių, 
kuris atitinka arba

1. Valstybės narės kiekvienais metais 
sudaro galimybes gauti tokį leidimų 
naujiems vyno gamybai skirtiems
vynmedžiams sodinti skaičių, kuris atitinka 
arba

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka turėtų būti taikoma tik vyno gamybai, 
neįtraukiant vynuogių sulčių gamybai skirtų vynmedžių, kaip jau yra valgomųjų vynuogių 
auginimui skirtų vynmedžių atveju. Taip būtų sudarytos sąlygos vystytis vynuogių sulčių 
gamybos sektoriui. Šiuo metu, taikant tokią leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarką, 
vynuogių sultys gaminamos iš perteklinių vyno produktų, kuriuose per daug cukraus ir kurie 
nepakankamai aromatingi, kad taptų vartotojams patraukliu produktu, priešingai nei obuolių 
sultys, kurių suvartojama gerokai daugiau.

Pakeitimas 295
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kiekvienais metais 
sudaro galimybes gauti tokį leidimų 
naujiems vynmedžiams sodinti skaičių, 
kuris atitinka arba

1. Valstybės narės kiekvienais metais 
sudaro galimybes gauti tokį leidimų 
naujiems vyno gamybai skirtiems 
vynmedžiams sodinti skaičių, kuris atitinka 
arba

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 296
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 proc. bendro ploto, faktiškai 
apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje, 
išmatuoto ankstesnių metų liepos 31 d., 
arba

a) 1 proc. bendro ploto, faktiškai 
apsodinto vynmedžiais ir skirto vyno 
gamybai jų teritorijoje, išmatuoto 
ankstesnių metų liepos 31 d., arba

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka turėtų būti taikoma tik vyno gamybai, 
neįtraukiant vynuogių sulčių gamybai skirtų vynmedžių, kaip jau yra valgomųjų vynuogių 
auginimui skirtų vynmedžių atveju. Taip būtų sudarytos sąlygos vystytis vynuogių sulčių 
gamybos sektoriui. Šiuo metu, taikant tokią leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarką, 
vynuogių sultys gaminamos iš perteklinių vyno produktų, kuriuose per daug cukraus ir kurie 
nepakankamai aromatingi, kad taptų vartotojams patraukliu produktu, priešingai nei obuolių 
sultys, kurių suvartojama gerokai daugiau.
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Pakeitimas 297
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 proc. bendro ploto, faktiškai 
apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje, 
išmatuoto ankstesnių metų liepos 31 d., 
arba

a) 1 proc. bendro ploto, faktiškai 
apsodinto vyno gamybai skirtais 
vynmedžiais jų teritorijoje, išmatuoto 
ankstesnių metų liepos 31 d., arba

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 298
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 proc. bendro ploto, faktiškai 
apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje, 
išmatuoto ankstesnių metų liepos 31 d., 
arba

a) 2 proc. bendro ploto, faktiškai 
apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje, 
išmatuoto ankstesnių metų liepos 31 d., 
arba

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 299
Manolis Kefalogiannis
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 proc. bendro ploto, faktiškai 
apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje, 
išmatuoto ankstesnių metų liepos 31 d., 
arba

a) 2 proc. bendro ploto, faktiškai 
apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje, 
išmatuoto ankstesnių metų liepos 31 d., 
arba

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Valstybėms narėms, kuriose jų vynuogynų plotai sudaro mažiau nei 3 proc. viso ES ploto, 
galima pritarti 2 proc. padidinimui. Priešingu atveju teritorijos, kurios buvo apleistos arba 
nebuvo apsodintos pagal sodinimo licencijas, perkeliamos į nacionalinį rezervą.

Pakeitimas 300
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 proc. ploto, kurį sudaro jų 
teritorijoje faktiškai apsodintas 
vynmedžiais plotas, išmatuotas 2015 m.
liepos 31 d., ir plotas, kuriam taikomos 
sodinimo teisės, kurios suteiktos 
gamintojams jų teritorijoje remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i 
arba 85k straipsniu ir kurios 2016 m.
sausio 1 d. gali būti pakeistos leidimais, 
kaip nurodyta šio reglamento 68 

b) 1 proc. ploto, kurį sudaro jų 
teritorijoje faktiškai apsodintas 
vynmedžiais ir vyno gamybai skirtas
plotas, išmatuotas 2015 m. liepos 31 d., ir 
plotas, kuriam taikomos sodinimo teisės, 
kurios suteiktos gamintojams jų teritorijoje 
remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
85h, 85i arba 85k straipsniu ir kurios 
2016 m. sausio 1 d. gali būti pakeistos 
leidimais, kaip nurodyta šio reglamento 68 
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straipsnyje. straipsnyje.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka turėtų būti taikoma tik vyno gamybai, 
neįtraukiant vynuogių sulčių gamybai skirtų vynmedžių, kaip jau yra valgomųjų vynuogių 
auginimui skirtų vynmedžių atveju. Taip būtų sudarytos sąlygos vystytis vynuogių sulčių 
gamybos sektoriui. Šiuo metu, taikant tokią leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarką, 
vynuogių sultys gaminamos iš perteklinių vyno produktų, kuriuose per daug cukraus ir kurie 
nepakankamai aromatingi, kad taptų vartotojams patraukliu produktu, priešingai nei obuolių 
sultys, kurių suvartojama gerokai daugiau.

Pakeitimas 301
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 proc. ploto, kurį sudaro jų 
teritorijoje faktiškai apsodintas 
vynmedžiais plotas, išmatuotas 2015 m.
liepos 31 d., ir plotas, kuriam taikomos 
sodinimo teisės, kurios suteiktos 
gamintojams jų teritorijoje remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i 
arba 85k straipsniu ir kurios 2016 m.
sausio 1 d. gali būti pakeistos leidimais, 
kaip nurodyta šio reglamento 68 
straipsnyje.“;

b) 1 proc. ploto, kurį sudaro jų 
teritorijoje faktiškai apsodintas vyno 
gamybai skirtais vynmedžiais plotas, 
išmatuotas 2015 m. liepos 31 d., ir plotas, 
kuriam taikomos sodinimo teisės, kurios 
suteiktos gamintojams jų teritorijoje 
remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
85h, 85i arba 85k straipsniu ir kurios 
2016 m. sausio 1 d. gali būti pakeistos 
leidimais, kaip nurodyta šio reglamento 68
straipsnyje.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Pakeitimas 302
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 proc. ploto, kurį sudaro jų 
teritorijoje faktiškai apsodintas 
vynmedžiais plotas, išmatuotas 2015 m.
liepos 31 d., ir plotas, kuriam taikomos 
sodinimo teisės, kurios suteiktos 
gamintojams jų teritorijoje remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i 
arba 85k straipsniu ir kurios 2016 m.
sausio 1 d. gali būti pakeistos leidimais, 
kaip nurodyta šio reglamento 68 
straipsnyje.“;

b) 2 proc. ploto, kurį sudaro jų 
teritorijoje faktiškai apsodintas 
vynmedžiais plotas, išmatuotas 2015 m.
liepos 31 d., ir plotas, kuriam taikomos 
sodinimo teisės, kurios suteiktos 
gamintojams jų teritorijoje remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i 
arba 85k straipsniu ir kurios 2016 m.
sausio 1 d. gali būti pakeistos leidimais, 
kaip nurodyta šio reglamento 68 
straipsnyje.“;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Valstybėms narėms, kuriose jų vynuogynų plotai sudaro mažiau nei 3 proc. viso ES ploto, 
galima pritarti 2 proc. padidinimui. Priešingu atveju teritorijos, kurios buvo apleistos arba 
nebuvo apsodintos pagal sodinimo licencijas, perkeliamos į nacionalinį rezervą.

Pakeitimas 303
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 proc. ploto, kurį sudaro jų 
teritorijoje faktiškai apsodintas 
vynmedžiais plotas, išmatuotas 2015 m.
liepos 31 d., ir plotas, kuriam taikomos 
sodinimo teisės, kurios suteiktos 
gamintojams jų teritorijoje remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i 
arba 85k straipsniu ir kurios 2016 m.
sausio 1 d. gali būti pakeistos leidimais, 
kaip nurodyta šio reglamento 68 
straipsnyje.“;

b) 2 proc. ploto, kurį sudaro jų 
teritorijoje faktiškai apsodintas 
vynmedžiais plotas, išmatuotas 2015 m.
liepos 31 d., ir plotas, kuriam taikomos 
sodinimo teisės, kurios suteiktos 
gamintojams jų teritorijoje remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i 
arba 85k straipsniu ir kurios 2016 m.
sausio 1 d. gali būti pakeistos leidimais, 
kaip nurodyta šio reglamento 68 
straipsnyje.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 304
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) valstybėse narėse, kuriose faktiškai 
vynmedžiais apsodintas plotas yra 
mažesnis nei 5 proc. viso ES vynuogių 
ploto, plotai, kuriems suteiktas sodinimo 
leidimas, kuris galiausiai nebuvo 
panaudotas, turėtų būti perkeltas į 
nacionalinį rezervą ir turi būti prieinamas 
viršijus a ir b punktuose nurodytas ribas.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Pakeitimas 305
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Kiekvienais metais atliekama 
rinkos analizė siekiant reguliuoti pasiūlą 
ir užkirsti kelią produktų, kuriais 
prekiaujama mažesniu mastu, bet kurie 
laikomi vertingu Europos istoriniu, 
kultūriniu, socialiniu ar ekonominiu 
paveldu, išnykimui.

Or. pt

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR

Pakeitimas 306
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali steigti 
nacionalinius leidimų sodinti rezervus. 
Nacionaliniams rezervams gali būti 
priskiriami šie leidimai:

a) sodinimo teisės, dėl kurių gamintojai 
nepateikė nuorodos tipo pakeitimo 
prašymų iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

b) nepanaudoti leidimai sodinti naujus 
vynmedžius;

c) nepanaudoti leidimai persodinti 
vynmedžius.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 307
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 63 straipsnio 2 dalis papildoma 
nauju punktu:

ba) valstybės narės taip pat kas trejus 
metus gali sudaryti galimybes gauti tokį 
leidimų naujiems vynmedžiams sodinti 
skaičių, kuris atitinka bendro ploto 
didinimo sumos ribą, kuri kasmet 
apskaičiuojama pagal šios dalies a ir b 
punktus.

Or. xm

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didžiausią 1 % metinį augimą, siūloma nustatyti daugiametę leidimų naujiems 
sodinimams išdavimo sistemą, kad gamintojams būtų užtikrinta didesnė naujų plotų suma. 
Taip ūkiams suteikiama galimybė geriau valdyti sodinimo operacijas ir sumažinti susijusias 
išlaidas.

Pakeitimas 308
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali dvejų arba 
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trejų metų laikotarpiui suteikti galimybes 
gauti leidimų naujiems vynmedžiams 
sodinti skaičių, neviršijantį vynmedžiais 
apsodintų plotų didėjimo, kuris lygus 
apsodintų plotų metinio didėjimo sumai 
pagal šios dalies a arba b punktą.

Or. it

Pakeitimas 309
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 63 straipsnio 1 dalyje įterpiama ši 
pastraipa:

„Kasmet skiriamą žemės plotą išskirtinai 
valdo kiekviena valstybė narė, žemės ploto 
negalima perduoti kitoms valstybėms 
narėms.“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Pakeitimas 310
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be to, valstybės narės gali kas 
trejus metus suteikti galimybę gauti tokį 
leidimų naujiems vynmedžiams sodinti 
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skaičių, kuris neviršija kiekvienų metų 
sodinimų didėjimo sumos pagal a arba b 
punktą;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Nustatyta galimybė gauti leidimus keleriems metams leidžia gamintojams tiksliau planuoti 
prekybos metus.

Pakeitimas 311
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kasmet skiriamą žemės plotą 
išskirtinai valdo kiekviena valstybė narė, 
žemės ploto negalima perduoti kitoms 
valstybėms narėms.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1543573613250&from=LT)

Pagrindimas

Reikia aiškiai apibrėžti, kad už žemės ploto valdymą atsakinga kiekviena valstybė narė, ir 
neleisti, kad nenaudojamą žemės plotą vienoje valstybėje narėje galėtų naudoti kita šalis.

Pakeitimas 312
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 3 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5a) 63 straipsnio 3 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:

b) poreikiu išvengti akivaizdžios rizikos, 
kad bus smarkiai nuvertinta kuri nors 
saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma 
geografinė nuoroda.

„b) poreikiu išvengti akivaizdžios rizikos, 
kad bus smarkiai nuvertinta kuri nors 
saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma 
geografinė nuoroda.

“;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pakeitimas 313
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 3 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5) 63 straipsnio 3 dalies b punktas iš 
dalies pakeičiamas taip:

b)poreikiu išvengti akivaizdžios rizikos, 
kad bus smarkiai nuvertinta kuri nors 
saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma 
geografinė nuoroda.

„b) poreikiu išvengti rizikos, kad bus 
nuvertinta kuri nors saugoma kilmės vietos 
nuoroda ar saugoma geografinė nuoroda.

“;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=FR)

Pakeitimas 314
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 63 straipsnis papildomas 3a 
dalimi:

„3a. Valstybės narės gali imtis visų 
reguliavimo priemonių, kad užkirstų kelią 
vengimui taikyti ribojamąsias priemones, 
nustatytas remiantis 2 ir 3 dalių 
nuostatomis.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti valstybėms narėms reguliavimo įgaliojimus, būtinus norint 
užtikrinti, kad ūkio subjektai nevengtų taikyti ribojamąsias priemones, nustatytas remiantis 
šio straipsnio nuostatomis.

Pakeitimas 315
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5b) 63 straipsnio 4 dalis iš dalies 
pakeičiama taip:

4. Valstybės narės viešai paskelbia visus 
sprendimus, priimtus pagal 2 dalį; jie turi 
būti tinkamai pagrįsti. Valstybės narės 
nedelsdamos praneša Komisijai apie tuos 
sprendimus ir nurodo juos pagrindžiančias 
priežastis.

„4. Valstybės narės viešai paskelbia visus 
sprendimus, priimtus pagal 2 dalį; jie turi 
būti tinkamai pagrįsti. Valstybės narės 
nedelsdamos praneša Komisijai apie tuos 
sprendimus ir nurodo juos pagrindžiančias 
priežastis. Komisija turėtų išnagrinėti, ar 
valstybių narių sprendimai pagal 2 dalį 
yra pagrįsti.

“;
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Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Pakeitimas 316
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 63 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„4a. 2 dalyje nustatyti apribojimai 
netaikomi vynmedžiams, skirtiems 
vynuogių sulčių gamybai.“;

Or. fr

Pagrindimas

Leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka turėtų būti taikoma tik vyno gamybai, 
neįtraukiant vynuogių sulčių gamybai skirtų vynmedžių, kaip jau yra valgomųjų vynuogių 
auginimui skirtų vynmedžių atveju. Taip būtų sudarytos sąlygos vystytis vynuogių sulčių 
gamybos sektoriui, įskaitant gamybą, kuriai naudojamos nykstančios veislės („Chichaud“ iš 
Ardešo regiono, „Argant“ iš Franš Kontė regiono, „Abondance“ iš Savojos regiono ir t. t.).

Pakeitimas 317
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. 63 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„
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4a. Valstybės narės gali steigti nacionalinį 
rezervą. Nacionaliniam rezervui gali būti 
priskiriami šie leidimai: a) sodinimo 
teisės, dėl kurių gamintojai nepateikė 
nuorodos tipo pakeitimo prašymų iki 
2020 m. gruodžio 31 d. pagal 68 
straipsnyje numatytomis pereinamojo 
laikotarpio nuostatomis suteikiamą 
galimybę; ir (arba) b) nepanaudoti 
leidimai sodinti naujus vynmedžius; 
ir (arba) c) nepanaudoti leidimai 
persodinti vynmedžius; d) leidimai sodinti, 
suteikiami dėl apleistų vynuogynų (kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 2018/273 2 
straipsnio 1 dalies d punkte);

“;

Or. en

Pakeitimas 318
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) 63 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„4b. Valstybės narės gali išduoti 
leidimus, kuriais viršijami 2 dalyje 
nustatyti apribojimai, jeigu šie leidimai 
susiję su sodinimu, kurio tikslas –
išsaugoti vynmedžių genetinius 
išteklius.“;

Or. fr

Pagrindimas

Leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka turėtų būti taikoma tik vyno gamybai, 
neįtraukiant vynuogių sulčių gamybai skirtų vynmedžių, kaip jau yra valgomųjų vynuogių 
auginimui skirtų vynmedžių atveju. Taip būtų sudarytos sąlygos vystytis vynuogių sulčių 
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gamybos sektoriui, įskaitant gamybą, kuriai naudojamos nykstančios veislės („Chichaud“ iš 
Ardešo regiono, „Argant“ iš Franš Kontė regiono, „Abondance“ iš Savojos regiono ir t. t.).

Pakeitimas 319
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) Įterpiamas šis 63a straipsnis:

„

Valstybės narės sukurti nacionalinį 
rezervą. Į nacionalinį rezervą gali būti 
paskirti šie leidimai:

a) sodinimo teisės, dėl kurių iki 2020 m.
gruodžio 31 d. gamintojai nėra pateikę 
prašymų dėl konversijos, atsižvelgiant į 
galimybę, numatytą 68 straipsnio 
pereinamojo laikotarpio nuostatose;

b) nepanaudoti leidimai naujiems 
sodinimams;

c) nepanaudoti leidimai atsodinimui;

d) leidimai sodinti apleistuose 
vynuogynuose.

“;

Or. it

Pakeitimas 320
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnio 2 dalies b punktas



PE631.782v01-00 140/157 AM\1170676LT.docx

LT

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5a) 64 straipsnio 2 dalies b punktas iš 
dalies pakeičiamas taip:

b) plotai, kuriuose vynuogynais 
prisidedama prie aplinkos išsaugojimo;

„b) plotai, kuriuose vynuogynais 
prisidedama prie aplinkos išsaugojimo 
arba genetinių vynuogių veislių išteklių 
išsaugojimo;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Genetinių išteklių išsaugojimas taip pat turėtų būti įtrauktas kaip kriterijus, kuriuo remiantis 
gali būti suteikiami leidimai, jei atitinkamais metais reikalavimus atitinkančios paraiškos 
viršija turimą naujų sodinių plotą.

Pakeitimas 321
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) 64 straipsnio 2 dalis papildoma 
šiuo punktu:

“

ha) Ne vyresni kaip 40 metų amžiaus 
gamintojai (jaunieji ūkininkai), kurie 
paraiškos pateikimo dieną jau valdo 
vynmedžių auginimo ūkį.

“;

Or. it
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Pakeitimas 322
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) Į 64 straipsnį įtraukiama tokia 
dalis:

„Jei nacionaliniu lygmeniu taikomas 
apribojimas pagal 63 straipsnio 2 dalies b 
punktą, šiuo lygmeniu gali būti taikomi 
prioriteto suteikimo ir tinkamumo 
finansuoti kriterijai, jei jie atitinka 64 
straipsnyje nustatytus kriterijus.“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Pakeitimas 323
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Įrašomas 64a straipsnis:

„

Leidimų sodinti nacionalinis rezervas

1. Kad būtų pagerintas gamybos 
pajėgumų valdymas, valstybės narės 
sukuria leidimų sodinti nacionalinį 
rezervą.

2. Toliau nurodyti leidimai sodinti, jei jie 
nepanaudojami per nurodytą laikotarpį, 
perduodami nacionaliniam rezervui:
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a) leidimai naujiems vynmedžiams 
sodinti;

b) leidimai atsodinti;

c) leidimai sodinti, teikiami dėl apleistų 
vynuogynų.

3. Valstybės narės gali nustatyti leidimų 
atsodinti perdavimo nacionaliniam 
rezervui ir rezervo valdymo sąlygas.

4. Leidimų sodinti nacionaliniam rezervui 
perduotos teritorijos turėtų būti skiriamos 
pagal 63 straipsnį.

“;

Or. xm

Pagrindimas

Sukuriant rezervą būtų suteikta galimybė neprarasti vyno gamybos potencialo, susijusio su 
veiklos sustabdymu ar nepanaudotais leidimais

Pakeitimas 324
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
75 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 75 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„

ia) ryžiams;

“;

Or. en

Pakeitimas 325
Sofia Ribeiro
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
75 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 75 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ia) pienui ir pieno produktams;“;

Or. pt

Pakeitimas 326
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
75 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. 75 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„

ib) medui;

“;

Or. en

Pakeitimas 327
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
75 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c) 75 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ia) medui ir bičių produktams“;
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Or. it

Pakeitimas 328
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
75 straipsnio 1 dalies i c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c) 75 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„

ic) bitininkystės produktams.

“;

Or. en

Pakeitimas 329
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) 64 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„2b. Valstybės narės gali imtis visų 
reguliavimo priemonių, kad užkirstų kelią 
vengimui taikyti kriterijus, nustatytus 
remiantis 1, 2 ir 2a dalių nuostatomis.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti valstybėms narėms reguliavimo įgaliojimus, būtinus norint 
užtikrinti, kad ūkio subjektai nevengtų taikyti tinkamumo kriterijus, nustatytus remiantis šio 
straipsnio nuostatomis.



AM\1170676LT.docx 145/157 PE631.782v01-00

LT

Pakeitimas 330
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnio 2 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5c) 64 straipsnio 2 dalies b punktas iš 
dalies pakeičiamas taip:

b) plotai, kuriuose vynuogynais 
prisidedama prie aplinkos išsaugojimo;

„b) plotai, kuriuose vynuogynais 
prisidedama prie aplinkos arba vynmedžių 
genetinių išteklių išsaugojimo;“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Dėl skirtingos vynmedžiams taikomos leidimų išdavimo tvarkos nyksta Europos vynuogynų 
genetinė įvairovė. Dauguma veislių beveik visiškai išnykusios. Siekiant paskatinti ūkio 
subjektus sodinti vynmedžius, kurių genetiniams ištekliams iškilo grėsmė, reikėtų numatyti 
nuo šios leidimų išdavimo tvarkos nukrypti leidžiančias nuostatas.

Pakeitimas 331
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnio 2 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5b. 64 straipsnio 2 dalies c punktas 
išbraukiamas.
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c) plotai, kurie turi būti naujai apsodinti 
įgyvendinant žemės stambinimo 
projektus;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Tuo atveju, kai tam tikrais metais reikalavimus atitinkančios paraiškos dėl sodinimo leidimų 
viršija visą turimą žemę, valstybės narės neturėtų suteikti papildomų leidimų, naudodamosi 
žemės sklypų perskirstymu kaip prioritetiniu kriterijumi.

Pakeitimas 332
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnio 2 dalies f punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5c) 64 straipsnio 2 dalies f punktas iš 
dalies pakeičiamas taip:

f) plotai, kurie turi būti naujai apsodinti, 
kurių apsodinimas padeda didinti 
konkurencingumą ūkio ir regioniniu
lygmeniu;

„f) plotai, kurie turi būti naujai apsodinti, 
kurių apsodinimas padeda didinti 
konkurencingumą ūkio, nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmeniu;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Pakeitimas 333
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 c punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnio 2 dalies f punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5c) 64 straipsnio 2 dalies f punktas iš 
dalies pakeičiamas taip:

f) plotai, kurie turi būti naujai apsodinti, 
kurių apsodinimas padeda didinti 
konkurencingumą ūkio ir regioniniu
lygmeniu;

„f) plotai, kurie turi būti naujai apsodinti, 
kurių apsodinimas padeda didinti 
konkurencingumą ūkio, nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmeniu;

“;

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Pakeitimas 334
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnio 2 dalies f punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5c) 64 straipsnio 2 dalies f punktas 
išbraukiamas.

f) plotai, kurie turi būti naujai apsodinti, 
kurių apsodinimas padeda didinti 
konkurencingumą ūkio ir regioniniu 
lygmeniu;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Pagrindimas

Tuo atveju, kai tam tikrais metais reikalavimus atitinkančios paraiškos dėl sodinimo leidimų 
viršija visą turimą žemę, valstybės narės neturėtų suteikti papildomų leidimų, naudodamosi 
konkurencingumu kaip prioritetiniu kriterijumi.

Pakeitimas 335
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 64 straipsnio 2 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ha) pareiškėjai, kuriems suteikti leidimai 
sodinti naujus vynmedžius.“;

Or. es

Pagrindimas

Šio pakeitimu siekiama užtikrinti, kad didžioji dalis leidimų nebūtų išduota vienai asmenų 
grupei.

Pakeitimas 336
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 64 straipsnis papildomas šia 3a 
dalimi:

„3a. Valstybės narės gali įtraukti naujus 
tinkamumo finansuoti kriterijus, naujas 
paskirstymo formas ir naujus prioriteto 
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suteikimo kriterijus, atsižvelgdamos į 
poreikius, nustatytus BŽŪP strateginiuose 
planuose, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
.../... [reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 91 straipsnyje.“;

Or. es

Pagrindimas

Leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimo kriterijai turėtų būti nustatomi pagal 
nacionaliniame strateginiame plane pateiktus bendrus svarstymus, o ne tiesiogiai pagal 
pagrindinį aktą. Iki šiol norint įtraukti arba pakeisti bet kurį naują kriterijų reikėjo iš dalies 
pakeisti pagrindinį aktą. Siūloma suteikti valstybėms narėms laisvę pagal savo poreikius 
naudoti reglamente nustatytus kriterijus ir kitus kriterijus.

Pakeitimas 337
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a) 64 straipsnio 2 dalis iš dalies 
pakeičiama taip:

2. Jei 1 dalyje minėtas bendras 
reikalavimus atitinkančiose paraiškose 
nurodytas plotas atitinkamais metais viršija 
plotą, kuriuo naudotis sudarė galimybę 
valstybė narė, leidimai suteikiami hektarus 
pro rata principu paskirstant visiems 
pareiškėjams remiantis plotu, dėl kurio jie 
prašo leidimo. Suteikiant tokį leidimą gali 
būti nustatomas mažiausias ir (arba) 
didžiausias plotas pagal pareiškėją, ši 
procedūra taip pat gali būti atliekama iš 
dalies arba visiškai vadovaujantis vienu ar 
keliais šių objektyvių ir nediskriminacinio 
pobūdžio prioriteto nustatymo kriterijų:

„2. Jei 1 dalyje minėtas bendras 
reikalavimus atitinkančiose paraiškose 
nurodytas plotas atitinkamais metais viršija 
plotą, kuriuo naudotis sudarė galimybę 
valstybė narė, leidimai suteikiami hektarus 
pro rata principu paskirstant visiems 
pareiškėjams remiantis plotu, dėl kurio jie 
prašo leidimo. Tačiau gavus vynmedžių 
augintojų paraiškas dėl leidimų sodinti ne 
didesniuose kaip vieno hektaro žemės 
plotuose, smulkiųjų vynmedžių 
augintojams suteikiamas visas plotas.
Suteikiant tokį leidimą gali būti nustatomas 
mažiausias ir (arba) didžiausias plotas 
pagal pareiškėją ši procedūra taip pat gali 
būti atliekama visiškai arba iš dalies
vadovaujantis vienu ar keliais šių 
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objektyvių ir nediskriminacinio pobūdžio 
prioriteto nustatymo kriterijų:

“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Kai kurie vynmedžių augintojai prašo labai mažų žemės plotų. Išdavus leidimą, šis plotas 
nesumažinamas, nes tokiu atveju nedaromas toks pat poveikis.

Pakeitimas 338
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnio 2 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5a) 63 straipsnio 2 dalies a punktas iš 
dalies pakeičiamas taip:

2) Valstybės narės gali: a) nacionaliniu 
lygiu taikyti mažesnę procentinę dalį, nei 
nurodyta 1 dalyje;

„2) Valstybės narės gali: a)nacionaliniu 
lygiu taikyti mažesnę procentinę dalį, nei 
nurodyta 1 dalyje, išskyrus atvejus, kai 
valstybėje narėje mažėja bendras 
vynuogynais apsodintas plotas;

“;

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Pakeitimas 339
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
77 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 77 straipsnis išbraukiamas;

Or. pl

Pakeitimas 340
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
77 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 77 straipsnis išbraukiamas;

Or. pl

Pagrindimas

Przepisy w sprawie certyfikacji chmielu są zbędne dla funkcjonowania tego sektora. Proces 
certyfikacji chmielu jest uciążliwy i kosztowny dla wszystkich podmiotów biorących w nim 
udział. Przepisy dotyczące certyfikacji, jako środka w zakresie regulacji działania rynku 
chmielu w rozporządzeniu nr 1308/2013, zostały umieszczone w części odnoszącej się do 
norm handlowych. Zgodnie z przepisami certyfikacja jest to 100% kontrola parametrów 
jakościowych (wilgotnośći zawartość zanieczyszczeń organicznych (pochodzących z chmielu)) 
na etapie wprowadzania do obrotu. Certyfikacja stanowi odstępstwo od ogólnych przepisów 
regulujących zagadnienia dotyczące jakości na rynkach rolnych. Jest to procedura 
nieznajdująca uzasadnienia np. przestrzeganiem przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, czy przepisów podatkowych (chmiel nie jest towarem akcyzowym).

Pakeitimas 341
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
69 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5d) 69 straipsnio pirma pastraipa 



PE631.782v01-00 152/157 AM\1170676LT.docx

LT

papildoma šiuo punktu:

„ea) kriterijų, susijusių su vynmedžių 
genetinių išteklių išsaugojimu;“;

Or. fr

Pagrindimas

Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai deleguotuoju aktu nustatyti kriterijus, susijusius su 
vynmedžių genetinių išteklių išsaugojimu.

Pakeitimas 342
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
75 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5d) 75 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„

ia) ryžiams;

“

Or. en

Pakeitimas 343
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
75 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5g) 75 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ia) medui;“;
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Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu medaus sektorius nėra įtrauktas į sektorių, kuriems gali būti nustatomi prekybos 
standartai, sąrašą. Taip visų pirma būtų padedama kovoti su medaus importu, lemiančiu 
sukčiavimo atvejus.

Pakeitimas 344
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
75 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5e) 75 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„

ib) medui;

“;

Or. en

Pakeitimas 345
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
75 straipsnio 1 dalies i c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5f) 75 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„

ic) bitininkystės produktams;

“;
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Or. en

Pakeitimas 346
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 h punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
75 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5h) 75 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ib) bitininkystės produktams;“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu bitininkystės produktų sektorius nėra įtrauktas į sektorių, kuriems gali būti 
nustatomi prekybos standartai, sąrašą.

Pakeitimas 347
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
75 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5e) 75 straipsnio 2 dalis iš dalies 
pakeičiama taip:

2. Siekiant atsižvelgti į vartotojų 
lūkesčius ir pagerinti žemės ūkio produktų, 
kuriems taikomos šio straipsnio 1 ir 4 
dalys, gamybos ir pardavimo ekonomines 
sąlygas, taip pat jų kokybę, Komisijai 
pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
kiekvienam sektoriui ar produktui taikomų 
prekybos standartų visais prekybos etapais, 
taip pat dėl nuo tokių standartų leidžiančių 

„2. Siekiant atsižvelgti į vartotojų 
lūkesčius ir pagerinti žemės ūkio produktų, 
kuriems taikomos šio straipsnio 1 ir 4 
dalys, gamybos ir pardavimo ekonomines 
sąlygas, taip pat jų kokybę, Komisijai 
pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
kiekvienam sektoriui ar produktui taikomų 
prekybos standartų visais prekybos etapais, 
taip pat dėl nuo tokių standartų leidžiančių 
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nukrypti nuostatų ir tokių standartų 
išimčių, siekiant, kad būtų prisitaikoma 
prie nuolat besikeičiančių rinkos sąlygų, 
kintančių vartotojų poreikių bei atitinkamų 
tarptautinių standartų pokyčių ir nebūtų 
kuriama kliūčių produktų naujovėms.

nukrypti nuostatų ir tokių standartų 
išimčių, siekiant, kad būtų prisitaikoma 
prie nuolat besikeičiančių rinkos sąlygų, 
kintančių vartotojų poreikių bei atitinkamų 
tarptautinių standartų pokyčių ir nebūtų 
kuriama kliūčių produktų naujovėms, taip 
pat kad būtų užtikrintas gyvūnų ir augalų 
genetinių išteklių išsaugojimas ir tvarus 
jų naudojimas maisto srityje ir žemės 
ūkyje.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kiekvienam sektoriui 
ar produktui taikomų prekybos standartų, taip pat dėl nuo tokių standartų nukrypti 
leidžiančių nuostatų ir tokių standartų išimčių, siekiant, kad, be 75 straipsnyje jau nustatytų 
tikslų, būtų užtikrintas gyvūnų ir augalų genetinių išteklių išsaugojimas ir tvarus jų 
naudojimas maisto srityje ir žemės ūkyje.

Pakeitimas 348
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
78 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5f) 78 straipsnio 2 dalis iš dalies 
pakeičiama taip:

2. VII priede nurodytos apibrėžtys, 
pavadinimai arba prekiniai pavadinimai 
Sąjungoje gali būti naudojami tik 
prekiaujant produktais, kurie atitinka tame 
priede nustatytus atitinkamus reikalavimus.

„VII priede nurodytos apibrėžtys, 
pavadinimai arba prekiniai pavadinimai 
Sąjungoje gali būti naudojami tik 
prekiaujant produktais, kurie atitinka tame 
priede nustatytus atitinkamus reikalavimus, 
ir skatinant tokių produktų pardavimą. 
VII priede gali būti nurodytos sąlygos, 
kuriomis, prekiaujant produktais arba 
skatinant tokių produktų pardavimą, šie 



PE631.782v01-00 156/157 AM\1170676LT.docx

LT

pavadinimai arba prekiniai pavadinimai 
apsaugomi nuo jų neteisėto naudojimo 
komerciniais tikslais, netinkamo 
naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti kuo geresnę pavadinimų apsaugą ir geriau informuoti 
vartotojus. Pavyzdžiui, kalbant apie pieną, 2017 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo 
sprendime „Tofutown“ nurodyta, kad pieno ir pieno gaminių pavadinimai negali būti 
naudojami augaliniams produktams.

Pakeitimas 349
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 i punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
79 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5i) įterpiamas naujas 79a straipsnis:

„79a straipsnis. Alyvuogių aliejaus ir kito 
augalinio aliejaus maišymas

1. Alyvuogių aliejų draudžiama 
maišyti su kitu augaliniu aliejumi.

2. Komisija turi teisę priimti 
deleguotuosius aktus, susijusius su 227 
straipsniu, kuriuo nustatomos sankcijos 
ūkio subjektams, nesilaikantiems šio 
straipsnio 1 dalies nuostatų.“;

Or. fr

Pagrindimas

Alyvuogių aliejaus ir kitos rūšies augalinio aliejaus mišinyje neįmanoma nustatyti, kokią 
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procentinę dalį sudaro kiekvienos rūšies aliejus. Siekiant neklaidinti vartotojų, būtina užkirsti 
kelią tokiam maišymui.
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