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Pakeitimas 350
Nuno Melo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c) įterpiamas šis straipsnis:

„Prekybos taisyklės, susijusios su 
alyvuogių ir alyvuogių aliejaus sektoriais

Siekiant atsižvelgti į alyvuogių ir 
alyvuogių aliejaus sektorių specifinius 
ypatumus, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 227 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais 
suderinamos valgomųjų alyvuogių ir 
alyvuogių aliejaus prekybos taisyklės.“;

Or. en

Pakeitimas 351
Nuno Melo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6d) įterpiamas šis straipsnis:

„Alyvuogių aliejaus ir kitokio augalinio 
aliejaus maišymas

1. Alyvuogių aliejaus ir kitokio augalinio 
aliejaus maišymas draudžiamas.

2. Komisijai pagal 227 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
sankcijos, taikytinos veiklos vykdytojams, 
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nesilaikantiems šio straipsnio 1 dalies.“;

Or. en

Pakeitimas 352
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) 81 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

„

2.

Laikydamosi 3 dalies, valstybės narės į 
klasifikatorių įtraukia vyninių vynuogių 
veisles, kurių vynmedžius leidžiama 
sodinti, atsodinti arba skiepyti jų 
teritorijoje vyno gamybos tikslu.

Valstybės narės gali į klasifikatorių 
įtraukti vyninių vynuogių veisles, jei:

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera arba Vitis Labrusca, arba

b) atitinkama veislė išvesta 
sukryžminus rūšis Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitas genties Vitis rūšis.

Tuo atveju, kai vyninių vynuogių veislė 
pašalinama iš pirmoje pastraipoje 
nurodyto klasifikatoriaus, tokios veislės 
vynmedžiai išnaikinami per 15 metų nuo 
jos išbraukimo iš klasifikatoriaus dienos.

“;

Or. es

Pakeitimas 353
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) 81 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

„

2.

Remdamosi 3 dalimi, valstybės narės 
klasifikuoja, kurias vyninių vynuogių 
veisles leidžiama sodinti, atsodinti arba 
skiepyti jų teritorijoje vyno gamybos 
reikmėms.

Valstybės narės gali į klasifikatorių 
įtraukti vyninių vynuogių veisles, jei:

a) atitinkama veislė priklauso Vitis 
vinifera arba Vitis Labrusca rūšiai arba

b) atitinkama veislė išvesta 
sukryžminus rūšis Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitas genties Vitis rūšis.

Tuo atveju, kai vyninių vynuogių veislė 
pašalinama iš pirmoje pastraipoje 
nurodyto klasifikatoriaus, tokios veislės 
vynmedžiai išnaikinami per 15 metų nuo 
jos išbraukimo iš klasifikatoriaus 
dienos.“;

“

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atmesti Europos Komisijos pasiūlymą leisti naudoti Vitis Labrusca 
veislės vynuoges bei dar šešių veislių vynuoges, kurios iki šiol ES yra draudžiamos sveikatos 
ir kokybės sumetimais. Vitis Labrusca veislė nėra pakankamai išstudijuota ir ištirta už ES 
mokslinių tyrimų institutų ribų. Galiausiai šio draudimo panaikinimas gali daryti poveikį 
prekybos susitarimams, kurie nėra ištirti Komisijos pasiūlymo poveikio vertinime.
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Pakeitimas 354
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 81 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

„

2.

Laikydamosi 3 dalies, valstybės narės į 
klasifikatorių įtraukia vyninių vynuogių 
veisles, kurių vynmedžius leidžiama 
sodinti, atsodinti arba skiepyti jų 
teritorijoje vyno gamybos tikslu.

Valstybės narės gali į klasifikatorių 
įtraukti vyninių vynuogių veisles, jei:

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera arba Vitis Labrusca, arba

b) atitinkama veislė išvesta 
sukryžminus rūšis Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitas genties Vitis rūšis.

Tuo atveju, kai vyninių vynuogių veislė 
pašalinama iš pirmoje pastraipoje 
nurodyto klasifikatoriaus, tokios veislės 
vynmedžiai išnaikinami per 15 metų nuo 
jos išbraukimo iš klasifikatoriaus 
dienos.“;

Or. ro

Pakeitimas 355
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) 81 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

„

2.

Laikydamosi 3 dalies, valstybės narės į 
klasifikatorių įtraukia vyninių vynuogių 
veisles, kurių vynmedžius leidžiama 
sodinti, atsodinti arba skiepyti jų 
teritorijoje vyno gamybos tikslu.

Valstybės narės gali į klasifikatorių 
įtraukti vyninių vynuogių veisles, jei:

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera arba Vitis Labrusca, arba

b) atitinkama veislė išvesta 
sukryžminus rūšis Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitas genties Vitis rūšis.

Tuo atveju, kai vyninių vynuogių veislė 
pašalinama iš pirmoje pastraipoje 
nurodyto klasifikatoriaus, tokios veislės 
vynmedžiai išnaikinami per 15 metų nuo 
jos išbraukimo iš klasifikatoriaus 
dienos.“;

Or. it

Pakeitimas 356
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamosi 3 dalimi, valstybės narės 
klasifikuoja, kurias vyninių vynuogių 
veisles leidžiama sodinti, atsodinti arba 
skiepyti jų teritorijoje vyno gamybos 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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reikmėms.

Or. fr

Pagrindimas

Šalies viduje gaminamo vyno gamybos kokybės klasifikacija neturėtų būti taikoma vynuogių 
veislėms, iš kurių gaminamos sultys arba išvestiniai produktai, nes jiems taikomi kriterijai 
labai skiriasi nuo vyno gamybai skirtoms veislėms taikomų kriterijų.

Pakeitimas 357
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti 
vyninių vynuogių veisles, jei:

Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti 
tik tas vyninių vynuogių veisles, kurios 
atitinka šias sąlygas:

a) atitinkama veislė priklauso Vitis 
vinifera rūšiai arba yra išvesta 
sukryžminus Vitis vinifera rūšį su kitomis 
Vitis genties rūšimis;

b) tai nėra viena iš šių veislių: Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir 
Hebermont.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išlaikyti dabartinį 81 straipsnio 2 dalies tekstą dėl vyninių vynuogių 
veislių, kurias leidžiama naudoti ES vynų gamybai, o tiksliau sakant, paprieštarauti dėl to, 
kad būtų išduodami leidimai vynams, pagamintiems iš veislių Vitis Labrusca vynuogių arba iš
bet kurios iš šešių jau uždraustų veislių vynuogių.

Pakeitimas 358
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti 
vyninių vynuogių veisles, jei:

Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti 
tik tas vyninių vynuogių veisles, kurios 
atitinka šias sąlygas:

Or. es

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

Pakeitimas 359
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti 
vyninių vynuogių veisles, jei:

Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti 
tik tas vyninių vynuogių veisles, kurios 
atitinka toliau nurodytas sąlygas.

Or. es

Pagrindimas

Atmetamas Komisijos pasiūlymas įtraukti rūšį Vitis Labrusca kaip tinkamą vynui gaminti, taip 
pat panaikinamas draudimas naudoti veisles, kurios buvo uždraustos siekiant užtikrinti 
europietiško vyno kokybę.

Pakeitimas 360
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti 
vyninių vynuogių veisles, jei:

Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti 
vyno gamybai skirtų vyninių vynuogių 
veisles, jei:

Or. fr

Pagrindimas

Galiausiai šalies viduje gaminamo vyno gamybos kokybės klasifikacija neturėtų būti taikoma 
vynuogių veislėms, iš kurių gaminamos sultys arba išvestiniai produktai, nes jiems taikomi 
kriterijai labai skiriasi nuo vyno gamybai skirtoms veislėms taikomų kriterijų.

Pakeitimas 361
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera arba Vitis Labrusca, arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išlaikyti dabartinį 81 straipsnio 2 dalies tekstą dėl vyninių vynuogių 
veislių, kurias leidžiama naudoti ES vynų gamybai, o tiksliau sakant, paprieštarauti dėl to, 
kad būtų išduodami leidimai vynams, pagamintiems iš veislių Vitis Labrusca vynuogių arba iš 
bet kurios iš šešių jau uždraustų veislių vynuogių.

Pakeitimas 362
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera arba Vitis Labrusca, arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 363
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera arba Vitis Labrusca, arba

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera arba Vitis Labrusca rūšiai 
arba yra išvesta sukryžminus Vitis vinifera 
rūšį su kitomis Vitis genties rūšimis, arba;

Or. it

Pakeitimas 364
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera arba Vitis Labrusca, arba

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera arba buvo išvesta 
sukryžminus rūšis Vitis vinifera ir kitas 
genties Vitis rūšis;

Or. es
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Pagrindimas

Vynuogės Vitis Labrusca kokybė yra gerokai prastesnė nei Vitis vinifera, o iš šios vynuogės 
gaunami vynai vyno gamybos sektoriuje paprastai atmetami. Be to, įtraukus naują augalinę 
medžiagą, gali išplisti sunkesnės ligos nei tos, kurias ketinama neutralizuoti, kaip nutiko 
filokseros atveju.

Pakeitimas 365
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera arba Vitis Labrusca, arba

a) atitinkama veislė priklauso Vitis 
genčiai, arba

Or. en

Pagrindimas

Tokios gerai žinomos veislės kaip „Uhudler“ ar „fragolino“ yra tradiciškai auginamos 
konkrečiuose Europos regionuose, kuriuose jos turi gilias šaknis vietos kultūroje ir socialiniu 
bei ekonominiu požiūriais yra svarbios. Be to, įtraukus visas Vitis veisles bus galima naudoti 
rūšis, kurios yra atsparesnės augalų kenkėjams arba ligoms arba gali būti geriau pritaikomos 
prie klimato kaitos.

Pakeitimas 366
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera arba Vitis Labrusca, arba

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera, arba

Or. en
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Pakeitimas 367
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera arba Vitis Labrusca, arba

a) atitinkama veislė priklauso rūšiai 
Vitis vinifera, arba

Or. en

Pagrindimas

Negaliu pritarti tam, kad tokioms vynuogių veislėms kaip Othello, Isabelle ar Clinton būtų 
taikoma didesnė apsauga, nes nėra atlikta jokio ex ante ekonominio vertinimo dėl jų galimo 
poveikio saugomų vyno rūšių rinkai. Turime užtikrinti sklandų ES teisiškai saugomų vynų 
rinkos veikimą.

Pakeitimas 368
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkama veislė išvesta 
sukryžminus rūšis Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitas genties Vitis rūšis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išlaikyti dabartinį 81 straipsnio 2 dalies tekstą dėl vyninių vynuogių 
veislių, kurias leidžiama naudoti ES vynų gamybai, o tiksliau sakant, paprieštarauti dėl to, 
kad būtų išduodami leidimai vynams, pagamintiems iš veislių Vitis Labrusca vynuogių arba iš 
bet kurios iš šešių jau uždraustų veislių vynuogių.
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Pakeitimas 369
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkama veislė išvesta 
sukryžminus rūšis Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitas genties Vitis rūšis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 370
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkama veislė išvesta 
sukryžminus rūšis Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitas genties Vitis rūšis.

b) atitinkama veislė išvesta 
sukryžminus skirtingas genties Vitis rūšis.

Or. en

Pagrindimas

Tokios gerai žinomos veislės kaip „Uhudler“ ar „fragolino“ yra tradiciškai auginamos 
konkrečiuose Europos regionuose, kuriuose jos turi gilias šaknis vietos kultūroje ir socialiniu 
bei ekonominiu požiūriais yra svarbios. Be to, įtraukus visas Vitis veisles bus galima naudoti 
rūšis, kurios yra atsparesnės augalų kenkėjams arba ligoms arba gali geriau prisitaikyti prie 
klimato kaitos.

Pakeitimas 371
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
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Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkama veislė išvesta 
sukryžminus rūšis Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitas genties Vitis rūšis.

b) tai nėra viena iš šių veislių: Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir 
Herbemont.

Or. es

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

Pagrindimas

Vynuogės Vitis Labrusca kokybė yra gerokai prastesnė nei Vitis vinifera, o iš šios vynuogės 
gaunami vynai vyno gamybos sektoriuje paprastai atmetami. Be to, įtraukus naują augalinę 
medžiagą, gali išplisti sunkesnės ligos nei tos, kurias ketinama neutralizuoti, kaip nutiko 
filokseros atveju, kai ši liga buvo įvežta į Europą būtent ieškant būdų, kaip užtikrinti 
atsparumą grybelinėms ligoms.

Pakeitimas 372
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkama veislė išvesta 
sukryžminus rūšis Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitas genties Vitis rūšis.

b) tai nėra viena iš šių veislių: Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir 
Herbemont.

Or. es

Pagrindimas

Vynuogės Vitis Labrusca kokybė yra gerokai prastesnė nei Vitis vinifera, o iš šios vynuogės 
gaunami vynai vyno gamybos sektoriuje paprastai atmetami. Be to, įtraukus naują augalinę 
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medžiagą, gali išplisti sunkesnės ligos nei tos, kurias ketinama neutralizuoti, kaip nutiko 
filokseros atveju, kai ši liga buvo įvežta į Europą būtent ieškant būdų, kaip užtikrinti 
atsparumą grybelinėms ligoms.

Pakeitimas 373
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkama veislė išvesta 
sukryžminus rūšis Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitas genties Vitis rūšis.

b) tai nėra viena iš šių veislių: Noah, 
Otello, Isabelle, Jacquez, Clinton ar 
Herbemont.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant įvertinti galimybę priskirti hibridines veisles prie vyninių vynuogių veislių, reikia 
atlikti mokslinius tiesioginių hibridų (Noah, Otello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir Herbemont) 
vyno savybių tyrimus. Taip pat reikia suteikti garantijas dėl sveikatos aspektų, susijusių su 
malvidino kiekiu iš šių vynuogių veislių pagamintuose vynuose.

Pakeitimas 374
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkama veislė išvesta 
sukryžminus rūšis Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca ir kitas genties Vitis rūšis.

b) atitinkama veislė išvesta 
sukryžminus rūšis Vitis vinifera ir kitas 
genties Vitis rūšis.

Or. en
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Pagrindimas

Negaliu pritarti tam, kad tokioms vynuogių veislėms kaip Othello, Isabelle ar Clinton būtų 
taikoma didesnė apsauga, nes nėra atlikta jokio ex ante ekonominio vertinimo dėl jų galimo 
poveikio saugomų vyno rūšių rinkai. Turime užtikrinti sklandų ES teisiškai saugomų vynų 
rinkos veikimą.

Pakeitimas 375
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant išvengti skirtumų įvairiose 
valstybėse narėse, kai viena vyninių 
vynuogių veislė yra patvirtinama vienoje 
valstybėje narėje, šis patvirtinimo 
procesas paspartinamas kitose atitinkamą 
prašymą pateikusiose valstybėse narėse.

Or. es

Pakeitimas 376
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo antros pastraipos, 
valstybės narės gali leisti atsodinti Vitis 
Labrusca esamuose istoriniuose 
vynuogynuose, jei nedidinamas esamas 
Vitis Labrusca apsodintas plotas.

Or. en
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Pakeitimas 377
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant išvengti skirtumų įvairiose 
valstybėse narėse, kai viena vyninių 
vynuogių veislė yra patvirtinama vienoje 
valstybėje narėje, šis patvirtinimo 
procesas paspartinamas kitose atitinkamą 
prašymą pateikusiose valstybėse narėse.

Or. es

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

Pagrindimas

Taip pat svarbu pridėti, kad jei viena valstybė narė patvirtina naują veislę, siekiant išvengti 
valstybių narių skirtumų, kitose valstybėse narėse paspartinamas tos pačios veislės 
patvirtinimo procesas.

Pakeitimas 378
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
90a straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) analitinio izotopinių duomenų, 
kurie padės aptikti sukčiavimo atvejus, 
banko, kurį sudarytų valstybių narių 
surinkti mėginiai, sukūrimo;

a) analitinio izotopinių duomenų, 
kurie padės aptikti sukčiavimo atvejus, 
banko, kurį sudarytų valstybių narių 
surinkti mėginiai, sukūrimo arba 
priežiūros;
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Or. es

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse jau yra sukurtas analitinis izotopinių duomenų bankas, užtenka 
šį duomenų banką išlaikyti, nereikia kurti naujo.

Pakeitimas 379
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
92 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

8a) 92 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:

1. Šiame skirsnyje nustatytos su kilmės 
vietos nuorodomis, geografinėmis 
nuorodomis ir tradiciniais terminais 
susijusios taisyklės taikomos VII priedo II 
dalies 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ir 16 punktuose 
nurodytiems produktams.

„1. Šiame skirsnyje nustatytos su kilmės 
vietos nuorodomis, geografinėmis 
nuorodomis ir tradiciniais terminais 
susijusios taisyklės taikomos tik VII priedo 
II dalies 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ir 16 punktuose 
nurodytiems produktams.

“;

Or. en

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

Pakeitimas 380
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalies a punktas pakeičiamas 
taip:

Išbraukta.
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„

a) kilmės vietos nuoroda –
pavadinimas, kuriuo apibūdinamas 92 
straipsnio 1 dalyje nurodytas produktas:

i) kurio kokybę ar savybes iš esmės 
arba išimtinai nulėmė tam tikra 
geografinė aplinka su jai būdingais 
gamtos ir, jei tinkama, žmogaus veiklos 
veiksniais;

ii) kurio kilmės vieta yra konkreti 
vietovė, regionas arba išimtiniais atvejais 
šalis;

iii) kuris pagamintas iš vynuogių, 
kurių kilmės vieta yra tik ta geografinė 
vietovė;

iv) kuris gaminamas toje geografinėje 
vietovėje ir

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera arba rūšims, išvestoms 
sukryžminus rūšį Vitis vinifera ir kitą 
genties Vitis rūšį, priklausančių veislių 
vynmedžių vynuogių.“

;

Or. en

Pakeitimas 381
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kilmės vietos nuoroda –
pavadinimas, kuriuo apibūdinamas 92 
straipsnio 1 dalyje nurodytas produktas:

a) kilmės vietos nuoroda – regiono, 
konkrečios vietovės arba, išimtiniais ir 
tinkamai pagrįstais atvejais, šalies
pavadinimas, vartojamas apibūdinti 92 
straipsnio 1 dalyje nurodytam produktui, 
atitinkančiam šiuos reikalavimus:
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atkurti bendrą dabartinės apibrėžties koncepciją, pabrėžiant, kad vynas, 
kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN), grindžiamas regiono arba 
konkrečios vietovės pavadinimu ir kad žmogaus veiklos veiksniai yra būdingas SKVN 
koncepcijos veiksnys. Pakeitime išlaikomas galiojantis pasiūlymas leisti lanksčiau naudoti 
veisles vynų su SKVN gamybai.

Pakeitimas 382
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kurio kokybę ar savybes iš esmės 
arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė 
aplinka su jai būdingais gamtos ir, jei 
tinkama, žmogaus veiklos veiksniais;

i) kurio kokybę ar savybes iš esmės 
arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė 
aplinka su jai būdingais žmogaus veiklos 
veiksniais;

Or. it

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

Pakeitimas 383
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kurio kokybę ar savybes iš esmės 
arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė 
aplinka su jai būdingais gamtos ir, jei 
tinkama, žmogaus veiklos veiksniais;

i) produkto kokybę ir savybes iš 
esmės arba išimtinai nulėmė tam tikra 
geografinė aplinka su jai būdingais gamtos 
ir žmogaus veiklos veiksniais;
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Or. en

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

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atkurti bendrą dabartinės apibrėžties koncepciją, pabrėžiant, kad vynas, 
kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN), grindžiamas regiono arba 
konkrečios vietovės pavadinimu ir kad žmogaus veiklos veiksniai yra būdingas SKVN 
koncepcijos veiksnys. Pakeitime išlaikomas galiojantis pasiūlymas leisti lanksčiau naudoti 
veisles vynų su SKVN gamybai.

Pakeitimas 384
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kurio kokybę ar savybes iš esmės 
arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė 
aplinka su jai būdingais gamtos ir, jei 
tinkama, žmogaus veiklos veiksniais;

i) kurio kokybę ar savybes iš esmės 
arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė 
aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus 
veiklos veiksniais;

Or. it

Pakeitimas 385
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kurio kokybę ar savybes iš esmės 
arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė 
aplinka su jai būdingais gamtos ir, jei 
tinkama, žmogaus veiklos veiksniais;

i) kurio kokybę ar savybes iš esmės 
arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė 
aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus 
veiklos veiksniais;
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Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atmesti Komisijos pasiūlymą, kuriuo būtų gerokai sušvelninti 
reikalavimai SKVN gauti ir iš dalies pakeista jos samprata, kuri yra glaudžiai susijusi su 
geografine aplinka, būtinai turinčia apimti gamtinius ir žmogiškuosius veiksnius.

Pakeitimas 386
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kurio kilmės vieta yra konkreti 
vietovė, regionas arba išimtiniais atvejais 
šalis;

ii) vynuogės, iš kurių pagamintas 
produktas, yra užaugintos tik toje 
geografinėje vietovėje;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atkurti bendrą dabartinės apibrėžties koncepciją, pabrėžiant, kad vynas, 
kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN), grindžiamas regiono arba 
konkrečios vietovės pavadinimu ir kad žmogaus veiklos veiksniai yra būdingas SKVN 
koncepcijos veiksnys. Pakeitime išlaikomas galiojantis pasiūlymas leisti lanksčiau naudoti 
veisles vynų su SKVN gamybai.

Pakeitimas 387
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kuris pagamintas iš vynuogių, 
kurių kilmės vieta yra tik ta geografinė 

iii) produktas gaminamas toje 
geografinėje vietovėje ir
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vietovė;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atkurti bendrą dabartinės apibrėžties koncepciją, pabrėžiant, kad vynas, 
kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN), grindžiamas regiono arba 
konkrečios vietovės pavadinimu ir kad žmogaus veiklos veiksniai yra būdingas SKVN 
koncepcijos veiksnys. Pakeitime išlaikomas galiojantis pasiūlymas leisti lanksčiau naudoti 
veisles vynų su SKVN gamybai.

Pakeitimas 388
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) kuris gaminamas toje geografinėje 
vietovėje ir

iv) produktas pagamintas iš rūšiai 
Vitis vinifera arba rūšims, išvestoms 
sukryžminus rūšį Vitis vinifera ir kitą 
genties Vitis rūšį, priklausančių veislių 
vynmedžių vynuogių;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atkurti bendrą dabartinės apibrėžties koncepciją, pabrėžiant, kad vynas, 
kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN), grindžiamas regiono arba 
konkrečios vietovės pavadinimu ir kad žmogaus veiklos veiksniai yra būdingas SKVN 
koncepcijos veiksnys. Pakeitime išlaikomas galiojantis pasiūlymas leisti lanksčiau naudoti 
veisles vynų su SKVN gamybai.

Pakeitimas 389
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera arba rūšims, išvestoms 
sukryžminus rūšį Vitis vinifera ir kitą 
genties Vitis rūšį, priklausančių veislių 
vynmedžių vynuogių.“;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 390
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera arba rūšims, išvestoms 
sukryžminus rūšį Vitis vinifera ir kitą 
genties Vitis rūšį, priklausančių veislių 
vynmedžių vynuogių.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atkurti bendrą dabartinės apibrėžties koncepciją, pabrėžiant, kad vynas, 
kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN), grindžiamas regiono arba 
konkrečios vietovės pavadinimu ir kad žmogaus veiklos veiksniai yra būdingas SKVN 
koncepcijos veiksnys. Pakeitime išlaikomas galiojantis pasiūlymas leisti lanksčiau naudoti 
veisles vynų su SKVN gamybai.

Pakeitimas 391
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos dalies 9 punkto a papunktis
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera arba rūšims, išvestoms 
sukryžminus rūšį Vitis vinifera ir kitą 
genties Vitis rūšį, priklausančių veislių 
vynmedžių vynuogių.“;

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera arba rūšims, išvestoms 
sukryžminus rūšį Vitis vinifera ir kitą 
genties Vitis rūšį, priklausančių veislių 
vynmedžių vynuogių, bet Vitis vinifera 
rūšies dalis turi būti ne mažesnė kaip 
90 proc.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apriboti hibridinių vynuogių veislių su saugoma kilmės vietos 
nuoroda naudojimą siekiant paskatinti mokslinius tyrimus ir eksperimentavimą, bet 
neleidžiant nukentėti kokybei.

Pakeitimas 392
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera arba rūšims, išvestoms 
sukryžminus rūšį Vitis vinifera ir kitą
genties Vitis rūšį, priklausančių veislių 
vynmedžių vynuogių.“;

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera arba rūšims, išvestoms 
sukryžminus rūšį Vitis vinifera ir kitą 
genties Vitis rūšį (jei jos genomą sudaro 
bent 90 proc. rūšies Vitis vinifera genai), 
priklausančių veislių vynmedžių 
vynuogių.“;

Or. en

Pagrindimas

Negaliu pritarti tam, kad tokioms vynuogių veislėms kaip Othello, Isabelle ar Clinton būtų 
taikoma didesnė apsauga, nes nėra atlikta jokio ex ante ekonominio vertinimo dėl jų galimo 
poveikio saugomų vyno rūšių rinkai. Turime užtikrinti sklandų ES teisiškai saugomų vynų 
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rinkos veikimą.

Pakeitimas 393
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera arba rūšims, išvestoms 
sukryžminus rūšį Vitis vinifera ir kitą 
genties Vitis rūšį, priklausančių veislių 
vynmedžių vynuogių.“;

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera priklausančių veislių vynmedžių 
vynuogių.“;

Or. en

Pakeitimas 394
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera arba rūšims, išvestoms 
sukryžminus rūšį Vitis vinifera ir kitą 
genties Vitis rūšį, priklausančių veislių 
vynmedžių vynuogių.“;

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera priklausančių veislių vynmedžių 
vynuogių.“;

Or. it

Pakeitimas 395
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera arba rūšims, išvestoms 
sukryžminus rūšį Vitis vinifera ir kitą 
genties Vitis rūšį, priklausančių veislių 
vynmedžių vynuogių;

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera priklausančių veislių vynmedžių 
vynuogių;

Or. es

Pagrindimas

Reikia palikti dabartinę Reglamento Nr. 1308/2013 formuluotę, pagal kurią neleidžiama 
įtraukti kitų nei Vitis vinifera vynuogių veislių.

Pakeitimas 396
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera arba rūšims, išvestoms 
sukryžminus rūšį Vitis vinifera ir kitą 
genties Vitis rūšį, priklausančių veislių 
vynmedžių vynuogių;

v) produktas pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera priklausančių veislių vynmedžių 
vynuogių;

Or. es

Pakeitimas 397
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera arba rūšims, išvestoms 
sukryžminus rūšį Vitis vinifera ir kitą
genties Vitis rūšį, priklausančių veislių 
vynmedžių vynuogių.“;

v) kuris pagamintas iš genčiai Vitis 
arba rūšims, išvestoms sukryžminus 
skirtingas genties Vitis rūšis, priklausančių 
veislių vynmedžių vynuogių.“;

Or. en

Pagrindimas

Nėra tinkamo pateisinimo nesuteikti kilmės nuorodų ne Vitis vinifera veislėms. Tokios veislės 
kaip „Uhudler“ ar „fragolino“ yra tradiciškai auginamos konkrečiuose Europos regionuose, 
kuriuose jos turi gilias šaknis vietos kultūroje ir socialiniu bei ekonominiu požiūriais yra 
svarbios. Šias veisles turėtų padėti apsaugoti nuo bet kokio neteisėto pasinaudojimo tikslios 
gamybos specifikacijos, bet to, tai sutektų papildomos naudos užtikrinant aukštos kokybės 
standartus.

Pakeitimas 398
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) yra nustatyta nukrypti leidžianti 
nuostata, pagal kurią atokiausiems 
regionams ir kitiems Europos regionams, 
kurie gali įrodyti, kad dėl istorinių ir 
kultūrinių priežasčių jie turi paprotį 
auginti šią kryžminant išvestą mišrią rūšį, 
nereikia gauti leidimo prekiauti už 
regiono ribų.

Or. pt

Pakeitimas 399
Herbert Dorfmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

9a) 93 straipsnio 1 dalies a punkto iv 
papunktis iš dalies keičiamas taip:

iv) produktas pagamintas iš Vitis vinifera 
veislės vynmedžių vynuogių;

„iv) produktas pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera arba rūšims, išvestoms 
sukryžminus rūšį Vitis vinifera ir kitą 
genties Vitis rūšį, priklausančių veislių 
vynmedžių vynuogių.

“;

Or. en

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

Pakeitimas 400
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b) 93 straipsnio 1 dalies a punktas 
papildomas nauju papunkčiu:

“

iva) kuris nėra „sumažinto alkoholio 
kiekio“ ar „nealkoholinis“.

“;

Or. en

Pakeitimas 401
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
96 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) 96 straipsnio 5 dalis papildoma 1a 
ir 1b punktais.

„

Prie Komisijai teikiamos apsaugos 
paraiškos pagal ankstesnį punktą, 
valstybė narė prideda pareiškimą, 
kuriame nurodo, kad, jos manymu, 
pareiškėjo pateikta paraiška atitinka 
šiame skirsnyje nustatytus apsaugos 
reikalavimus, ir patvirtina, jog 94 
straipsnio 1 dalies d punkte minimas 
bendrasis dokumentas yra tiksli 
specifikacijos santrauka.

Valstybės narės praneša Komisijai apie 
priimtinus prieštaravimus, gautus vykdant 
nacionalinę procedūrą.

“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti BRO tekstą su pagal Reglamentą Nr. 1308/2013 Europos 
Komisijos 2018 m. spalio 17 d. priimtu deleguotuoju reglamentu ir šiame pagrindiniame akte 
nustatyti šios peržiūros politinius principus. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo 
reglamento 6 straipsnį.

Pakeitimas 402
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
96 straipsnio 5 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

10a) 96 straipsnio 5 dalis pakeičiama 
taip:

5. Jei valstybė narė, tikrinanti paraišką, 
mano, kad reikalavimai įvykdyti, ji taiko 
nacionalinę procedūrą, kuria 
užtikrinama, kad būtų tinkamai paskelbta 
produkto specifikacija bent internete bei 
perduota paraiška Komisijai.

„5. Jei valstybė narė, tikrinanti paraišką, 
mano, kad reikalavimai įvykdyti, ji gali 
priimti palankų sprendimą ir perduoti 
paraišką Komisijai. Valstybė narė 
užtikrina, kad jos priimtas palankus 
sprendimas būtų paskelbtas viešai bent 
internete ir kad bet kuris teisėtą interesą 
turintis fizinis ar juridinis asmuo turėtų 
galimybę pateikti apeliacinį skundą.

“;

Or. en

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

Pakeitimas 403
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
96 straipsnio 6 ir 7 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. 96 straipsnis papildomas 6 ir 7 
dalimis:

Išbraukta.

„

6. Valstybė narė nedelsdama praneša 
Komisijai, jei nacionaliniame teisme ar 
kitoje nacionalinėje įstaigoje pradedama 
bet kokia procedūra, susijusi su apsaugos 
paraiška, kurią valstybė narė pagal 5 dalį 
perdavė Komisijai.

7.

Prireikus Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais 97 straipsnio 
2 dalyje nurodytas paraiškos nagrinėjimas 
sustabdomas tol, kol nacionalinis teismas 
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ar kita nacionalinė įstaiga priims 
sprendimą dėl ginčijamos apsaugos 
paraiškos, kurios atveju valstybė narė per 
preliminarią nacionalinę procedūrą, 
taikomą pagal 5 dalį, laikė, kad 
reikalavimai yra įvykdyti.

Tie įgyvendinimo aktai priimami 
netaikant 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje 
nurodytos procedūros.

“;

Or. it

Pakeitimas 404
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
96 straipsnio 6 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybė narė nedelsdama praneša 
Komisijai, jei nacionaliniame teisme ar 
kitoje nacionalinėje įstaigoje pradedama 
bet kokia procedūra, susijusi su apsaugos 
paraiška, kurią valstybė narė pagal 5 dalį 
perdavė Komisijai.

6. Valstybė narė nedelsdama praneša 
Komisijai, jei nacionaliniame teisme ar 
kitoje nacionalinėje įstaigoje pradedama 
bet kokia procedūra, galinti daryti tam 
tikrą poveikį apsaugos paraiškai, kurią 
valstybė narė pagal 5 dalį perdavė 
Komisijai.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti BRO tekstą su pagal Reglamentą Nr. 1308/2013 Europos 
Komisijos 2018 m. spalio 17 d. priimtu deleguotuoju reglamentu ir šiame pagrindiniame akte 
nustatyti šios peržiūros politinius principus. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo 
reglamento 6 straipsnį.

Pakeitimas 405
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
96 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Prireikus Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais 97 straipsnio 
2 dalyje nurodytas paraiškos nagrinėjimas 
sustabdomas tol, kol nacionalinis teismas 
ar kita nacionalinė įstaiga priims 
sprendimą dėl ginčijamos apsaugos 
paraiškos, kurios atveju valstybė narė per 
preliminarią nacionalinę procedūrą, 
taikomą pagal 5 dalį, laikė, kad 
reikalavimai yra įvykdyti.

Išbraukta.

Tie įgyvendinimo aktai priimami 
netaikant 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje 
nurodytos procedūros.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atmesti Komisijos pasiūlymą, nes dėl jo SKVN/SGN sistema bus 
suteisminta, o dėl teisminėms procedūroms reikalingo laiko galėtų įstrigti visos sistemos 
veikimas. Tai ne tik nulemia teisinį netikrumą veiklos vykdytojams, bet ir prieštarauja 
principui, pagal kurį nacionaliniams ar ES lygmens teismams pateikiami ieškiniai dėl teismo 
sprendimo panaikinimo neturi stabdomojo poveikio.

Pakeitimas 406
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
96 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais 97 straipsnio 
2 dalyje nurodytas paraiškos nagrinėjimas 
sustabdomas tol, kol nacionalinis teismas 
ar kita nacionalinė įstaiga priims 

Išbraukta.



AM\1171814LT.docx 35/162 PE632.001v01-00

LT

sprendimą dėl ginčijamos apsaugos 
paraiškos, kurios atveju valstybė narė per 
preliminarią nacionalinę procedūrą, 
taikomą pagal 5 dalį, laikė, kad 
reikalavimai yra įvykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išvengti to, kad Komisija galėtų užbaigti veiksmus, keldama abejonių dėl 
valstybių narių įgaliojimų juos užbaigti.

Pakeitimas 407
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
97 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nagrinėja pagal 94 straipsnį ir 96 
straipsnio 5 dalį gautas apsaugos paraiškas. 
Ji tikrina, ar nėra akivaizdžių klaidų, 
atsižvelgdama į atitinkamos valstybės 
narės atliktos preliminarios nacionalinės 
procedūros rezultatus.

Komisija nagrinėja pagal 94 straipsnį ir 96 
straipsnio 5 dalį gautas apsaugos paraiškas. 
Ji tikrina, ar nėra akivaizdžių klaidų, 
atsižvelgdama į atitinkamos valstybės 
narės atliktos preliminarios nacionalinės 
procedūros rezultatus. Komisija visų pirma 
išnagrinėja 94 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytą bendrąjį dokumentą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti BRO tekstą su pagal Reglamentą Nr. 1308/2013 Europos 
Komisijos 2018 m. spalio 17 d. priimtu deleguotuoju reglamentu ir šiame pagrindiniame akte 
nustatyti šios peržiūros politinius principus. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo 
reglamento 10 straipsnį.

Pakeitimas 408
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
97 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos nagrinėjimas neturėtų trukti 
ilgiau nei šešis mėnesius nuo tos dienos, 
kai buvo gauta valstybės narės paraiška. 
Tais atvejais, kai šio termino nesilaikoma, 
Komisija pareiškėjams raštu nurodo tokio 
uždelsimo priežastis.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 409
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
97 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 96 straipsnyje po 2 dalies 
įterpiama ši pastraipa:

„Jeigu nacionaliniame teisme pradėta 
procedūra dėl paraiškos dėl SKVN ar 
SGN, pateiktos pagal 94 straipsnį ir 96 
straipsnio 5 dalį, prireikus Komisija gali 
nesilaikyti šešių mėnesių, skirto paraiškos 
nagrinėjimui, termino;“;

Or. it

Pakeitimas 410
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
99 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal šį straipsnį suteikiama 
apsauga nedaro poveikio atitinkamų 
produktų atitikčiai kitoms Sąjungos 
taisyklėms, visų pirma susijusioms su 
produktų pateikimu rinkai, prekyba ir 
maisto produktų ženklinimu.“;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 411
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
103 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

Dabartinis tekstas Pakeitimas

13a) 103 straipsnio 2 dalies a ir b 
punktai pakeičiami taip:

2. Saugoma kilmės vietos nuoroda bei 
saugoma geografinė nuoroda, taip pat ir 
vynas, kuriam suteiktas tas saugomas 
pavadinimas laikantis produktų 
specifikacijų, saugomi nuo:

„2. Saugoma kilmės vietos nuoroda bei 
saugoma geografinė nuoroda, taip pat ir 
vynas, kuriam suteiktas tas saugomas 
pavadinimas laikantis produktų 
specifikacijų, saugomi nuo:

a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio to 
saugomo pavadinimo vartojimo 
komerciniais tikslais:

a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio to 
saugomo pavadinimo vartojimo 
komerciniais tikslais:

i) panašiems produktams, neatitinkantiems 
produkto su saugomu pavadinimu 
specifikacijos; arba

i) panašiems produktams, neatitinkantiems 
produkto su saugomu pavadinimu 
specifikacijos; arba

ii) jeigu taip naudojant išnaudojamas 
kilmės vietos nuorodos ar geografinės 
nuorodos geras vardas;

ii) jeigu taip naudojant išnaudojamas 
kilmės vietos nuorodos ar geografinės 
nuorodos geras vardas, taip pat kai 
registruotas pavadinimas naudojamas 
kaip sudedamoji dalis;

b) bet kokio netinkamo naudojimo, 
imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei 
nurodoma tikroji produkto ar paslaugos 
kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra 
išverstas, transkribuotas ar transliteruotas 

b) bet kokio netinkamo naudojimo, 
imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei 
nurodoma tikroji produkto ar paslaugos 
kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra 
išverstas, transkribuotas ar transliteruotas 
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arba prie jo rašomi tokie žodžiai kaip 
„rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas 
kaip“, „imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar 
pan.;

arba prie jo rašomi tokie žodžiai kaip 
„rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagaminta“, 
„imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar pan., 
taip pat kai registruotas pavadinimas 
naudojamas kaip sudedamoji dalis;

“;

Or. en

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

Pakeitimas 412
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
105 straipsnio 1 a dalis (nauja) ir 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) 105 straipsnis papildomas 1a ir 1b 
dalimis:

„1a. Specifikacijos pakeitimai pagal 
svarbą skirstomi į dvi kategorijas: 
pakeitimus, kuriems turi būti taikoma 
Sąjungos lygmens prieštaravimo 
procedūra („Sąjungos lygmens 
pakeitimai“) ir pakeitimus, kurie turi būti 
vertinami valstybių narių arba trečiųjų 
šalių lygmeniu („standartiniai 
pakeitimai“).

Pakeitimas laikomas Sąjungos lygmens 
pakeitimu, kai:

a) keičiamas saugomos kilmės vietos 
nuorodos arba saugomos geografinės 
nuorodos pavadinimas;

b) keičiama vynuogių produktų
kategorija arba panaikinama ar 
pridedama VII priedo II dalyje nurodyta 
vynuogių produktų kategorija;

c) pakeitimu gali būti panaikinta 93 
straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje 
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arba b punkto i papunktyje numatyta 
sąsaja;

d) pakeitimas yra susijęs su naujais 
prekybos produktu apribojimais.

Trečiųjų šalių arba trečiosiose šalyse 
įsikūrusių gamintojų prašymuose atlikti 
Sąjungos lygmens pakeitimus pateikiami 
duomenys, liudijantys, kad prašomas 
pakeitimas atitinka teisės aktų nuostatas 
dėl tose trečiosiose šalyse galiojančios 
kilmės vietos nuorodų arba geografinių 
nuorodų apsaugos.

Visi kiti pakeitimai laikomi standartiniais 
keitimais.

1b. Laikinas pakeitimas yra standartinis 
produkto specifikacijos pakeitimas dėl 
institucijų nustatytų privalomų sanitarijos 
ir augalų apsaugos priemonių arba dėl 
kompetentingų institucijų oficialiai 
pripažintų gaivalinių nelaimių arba 
nepalankių oro sąlygų.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti BRO tekstą su pagal Reglamentą Nr. 1308/2013 Europos 
Komisijos 2018 m. spalio 17 d. priimtu deleguotuoju reglamentu ir šiame pagrindiniame akte 
nustatyti šios peržiūros politinius principus. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo 
reglamento 14 straipsnį.

Pakeitimas 413
Michel Dantin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14b) II antraštinės dalies I skirsnio 2 
poskirsnyje įterpiamas 105a straipsnis:

„105a straipsnis
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Sąjungos lygmens pakeitimai

1. Bet koks prašymas patvirtinti Sąjungos 
lygmeniu atliekamą produkto 
specifikacijos pakeitimą pagal 105 
straipsnį mutatis mutandis teikiamas 
pagal 94 ir 96–99 nustatytą procedūrą.

Prašymas patvirtinti Sąjungos lygmeniu 
atliekamą produkto specifikacijos 
pakeitimą yra laikomas priimtinu, jeigu 
yra pateikiamas pagal 105 straipsnį ir 
jeigu yra visiškai užpildytas, išsamus bei 
tinkamai parengtas.

Tvirtindama prašymą patvirtinti Sąjungos 
lygmens produkto specifikacijos 
pakeitimą, Komisija patvirtina tik prašyme 
nurodytus pakeitimus.

2. Tais atvejais, kai, remdamasi pagal 97 
straipsnio 2 dalį atliktu tyrimu, Komisija 
mano, kad šio reglamento 97 straipsnio 2 
dalyje nustatytos sąlygos yra įvykdytos, ji 
paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje prašymą atlikti Sąjungos 
lygmens pakeitimą.

Sprendimas dėl galutinio pakeitimo 
patvirtinimo yra priimamas netaikant 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 229 
straipsnio 2 dalyje nurodytos tyrimo 
procedūros, nebent pateikiamas 
priimtinas prieštaravimas arba atmetamas 
prašymas atlikti pakeitimą: tokiu atveju 
taikomos 99 straipsnio antros pastraipos 
nuostatos.

3. Jeigu prašymas pripažįstamas 
nepriimtinu, valstybės narės ar trečiosios 
šalies kompetentingos institucijos arba 
trečiojoje šalyje įsisteigęs prašymo 
pateikėjas yra informuojami apie 
nepriimtinumo priežastis.

4. Prašymai patvirtinti Sąjungos lygmens 
pakeitimus teikiami tiktai dėl Sąjungos 
lygmens pakeitimų. Kai prašyme atlikti 
Sąjungos lygmens pakeitimus nurodomi ir 
standartiniai arba laikini pakeitimai, 
Sąjungos lygmens pakeitimų procedūra 
taikoma tiktai pastariesiems. Standartiniai 
arba laikini pakeitimai laikomi 
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nepateiktais.

5. Nagrinėdama prašymus atlikti 
pakeitimus, Komisija sutelkia visą dėmesį 
į siūlomus pakeitimus.;“

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti BRO tekstą su pagal Reglamentą Nr. 1308/2013 Europos 
Komisijos 2018 m. spalio 17 d. priimtu deleguotuoju reglamentu ir šiame pagrindiniame akte 
nustatyti šios peržiūros politinius principus. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo 
reglamento 16 straipsnį.

Pakeitimas 414
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 14 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
105 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14c) II antraštinės dalies I skirsnio 2 
poskirsnyje įterpiamas 105b straipsnis:

„105b straipsnis

Standartiniai pakeitimai

1. Standartinį pakeitimą patvirtina ir 
viešai paskelbia valstybė narė, kurioje yra 
kilmės vietos nuorodos arba geografinės 
nuorodos geografinė teritorija.

Bet koks prašymas patvirtinti standartinį 
produkto specifikacijos pakeitimą yra 
pateikiamas valstybės narės, kurioje yra 
kilmės vietos nuorodos arba geografinės 
nuorodos geografinė teritorija, 
institucijoms. Pareiškėjai atitinka 95 
straipsnyje nustatytas sąlygas. Jeigu 
prašymą atlikti standartinį produkto 
specifikacijos pakeitimą pateikia ne tas 
pats pareiškėjas, kuris pateikė nuorodos 
ar nuorodų, kurioms taikoma 
specifikacija, apsaugos paraišką, valstybė 
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narė suteikia tam pareiškėjui galimybę 
pateikti pastabas dėl to prašymo, jeigu 
pareiškėjas vis dar egzistuoja.

Prašyme dėl nereikšmingo pakeitimo yra 
pateikiamas standartinių pakeitimų 
aprašymas, glaustai nurodomos 
priežastys, dėl kurių pakeitimai yra 
reikalingi, ir išdėstomi duomenys, kuriais 
remiantis pagal 105 straipsnį siūlomi 
pakeitimai gali būti pripažinti 
standartiniais.

2. Kai valstybė narė laikosi nuomonės, 
kad sąlygos yra įvykdytos, ji gali 
patvirtinti ir paskelbti standartinį 
pakeitimą. Sprendimą patvirtinti 
pakeitimą sudaro vienas, prireikus 
pakeistas, suvestinis dokumentas ir 
pakeista suvestinė produkto specifikacija.

Standartinis pakeitimas valstybėje narėje 
galioja iškart po to, kai yra paskelbiamas. 
Valstybė narė praneša apie standartinius 
pakeitimus Komisijai ne vėliau kaip 
praėjus vienam mėnesiui nuo dienos, kai 
buvo paskelbtas valstybės priimtas 
patvirtinamasis sprendimas.

3. Sprendimas patvirtinti trečiosiose šalyse 
pagamintų vynuogių produktų 
standartinius pakeitimus priimamas 
vadovaujantis atitinkamoje trečiojoje 
šalyje galiojančia sistema ir teisėtai 
suinteresuotas atskiras gamintojas arba 
gamintojų grupė tiesiogiai arba per tos 
trečiosios šalies institucijas perduoda jį 
Komisijai ne vėliau kaip per vieną mėnesį 
nuo jo paskelbimo dienos.

4. Kai geografinė zona aprėpia kelias 
valstybes nares, atitinkamos valstybės 
narės nustatytą standartinių pakeitimų 
procedūrą taiko tiktai jų teritorijoje 
esančiai vietai. Standartinis pakeitimas 
yra taikytinas tik tuo atveju, jei taikytinas 
pastarasis valstybės priimtas sprendimas. 
Valstybė narė, kuri paskutinė patvirtina 
standartinį pakeitimą, pateikia jį 
Komisijai ne vėliau kaip per vieną mėnesį 
nuo dienos, kai buvo paskelbtas valstybės 
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priimtas patvirtinamasis sprendimas.

Jeigu viena ar kelios valstybės narės 
nepriima pirmoje pastraipoje nurodyto 
nacionalinio sprendimo dėl patvirtinimo, 
bet kuri suinteresuota valstybė narė pagal 
nustatytą procedūrą gali pateikti prašymą 
dėl Sąjungos lygmens pakeitimo. Ta pati 
taisyklė mutatis mutandis taikoma tuo 
atveju, kai suinteresuotosios valstybės 
narės yra trečiosios šalys.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti BRO tekstą su pagal Reglamentą Nr. 1308/2013 Europos 
Komisijos 2018 m. spalio 17 d. priimtu deleguotuoju reglamentu ir šiame pagrindiniame akte 
nustatyti šios peržiūros politinius principus. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo 
reglamento 17 straipsnį.

Pakeitimas 415
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 14 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
105 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14d) II antraštinės dalies I skyriaus 1 
skirsnio 2 poskirsnyje įterpiamas 105c 
straipsnis:

„105c straipsnis

Laikini pakeitimai

1. Laikiną pakeitimą patvirtina ir viešai 
paskelbia valstybė narė, kurioje yra 
kilmės vietos nuorodos arba geografinės 
nuorodos geografinė teritorija. Jis 
Komisijai pateikiamas, nurodant 
priežastis, ne vėliau kaip per vieną mėnesį 
nuo dienos, kai buvo paskelbtas valstybės 
priimtas patvirtinamasis sprendimas. 
Laikinas pakeitimas valstybėje narėje 
įsigalioja iškart po to, kai yra 
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paskelbiamas.

2. Kai geografinė zona aprėpia kelias 
valstybes nares, atitinkamos valstybės 
narės nustatytą laikinų pakeitimų 
procedūrą taiko tiktai jų teritorijoje 
esančiai vietai. Laikinas pakeitimas yra 
taikytinas tik tuo atveju, jei taikytinas 
pastarasis valstybės priimtas sprendimas. 
Valstybė narė, kuri paskutinė patvirtina 
laikiną pakeitimą, pateikia jį Komisijai ne 
vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, 
kai buvo paskelbtas tos valstybės priimtas 
patvirtinamasis sprendimas. Ta pati 
taisyklė mutatis mutandis taikoma tuo 
atveju, kai suinteresuotosios valstybės 
narės yra trečiosios šalys.

3. Apie trečiosiose šalyse pagamintų 
vynuogių produktų laikinus pakeitimus 
teisėtai suinteresuotas atskiras gamintojas 
arba gamintojų grupė tiesiogiai arba per 
tos trečiosios šalies institucijas praneša 
Komisijai ne vėliau kaip per vieną mėnesį 
nuo jų paskelbimo dienos.

4. Komisija šiuos pakeitimus paskelbia 
praėjus trims mėnesiams nuo dienos, kai 
valstybė narė, trečioji šalis, atskiras 
gamintojas arba trečioje šalyje įsteigta 
gamintojų grupė gauna pranešimą. 
Laikinas pakeitimas Sąjungos teritorijoje 
įsigalioja iškart po to, kai jį paskelbia 
Komisija.“

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti BRO tekstą su pagal Reglamentą Nr. 1308/2013 Europos 
Komisijos 2018 m. spalio 17 d. priimtu deleguotuoju reglamentu ir šiame pagrindiniame akte 
nustatyti šios peržiūros politinius principus. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo 
reglamento 18 straipsnį.

Pakeitimas 416
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
106 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai Komisija laikosi nuomonės, kad 
prašymas panaikinti nėra priimtinas, ji 
informuoja tą prašymą pateikusią 
valstybės narės arba trečiosios šalies 
instituciją arba fizinį ar juridinį asmenį 
apie nepriimtinumo priežastis.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti BRO tekstą su pagal Reglamentą Nr. 1308/2013 Europos 
Komisijos 2018 m. spalio 17 d. priimtu deleguotuoju reglamentu ir šiame pagrindiniame akte 
nustatyti šios peržiūros politinius principus. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo 
reglamento 21 straipsnį.

Pakeitimas 417
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
106 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pagrįsti prieštaravimo registracijos 
panaikinimui pareiškimai laikomi 
priimtinais tik tuo atveju, jeigu jais 
įrodoma, kad suinteresuotojo asmens 
įregistruota nuoroda yra naudojama 
komerciniais tikslais.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti BRO tekstą su pagal Reglamentą Nr. 1308/2013 Europos 
Komisijos 2018 m. spalio 17 d. priimtu deleguotuoju reglamentu ir šiame pagrindiniame akte 
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nustatyti šios peržiūros politinius principus. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo 
reglamento 21 straipsnį.

Pakeitimas 418
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
106 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) 106a straipsnis

„Laikinas ženklinimas ir pateikimas

Perdavę Komisijai kilmės vietos nuorodos 
arba geografinės nuorodos apsaugos 
paraišką, gamintojai gali tą nuorodą 
pateikti ant pakuotės ir naudoti 
nacionalines nuorodas ir logotipus, kaip 
nurodytą Sąjungos teisėje ir konkrečiai 
Reglamente (ES) Nr. 1169/2011.

Sąjungos simboliai, kuriais ženklinama 
saugoma kilmės vietos nuoroda arba 
saugoma geografinė nuoroda, Sąjungos 
nuorodos „saugoma kilmės vietos 
nuoroda“ arba „saugoma geografinė 
nuoroda“, Sąjungos santrumpos „SKVN“ 
arba „SGN“ etiketėje gali būti pateikiami 
tik po to, kai paskelbiamas sprendimas 
suteikti atitinkamą saugomą kilmės vietos 
nuorodą ar saugomą geografinė nuorodą.

Jeigu paraiška atmetama, pagal pirmą 
pastraipą paženklintais vynuogių 
produktais gali būti prekiaujama, kol 
pasibaigia jų atsargos.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti BRO tekstą su pagal Reglamentą Nr. 1308/2013 Europos 
Komisijos 2018 m. spalio 17 d. priimtu deleguotuoju reglamentu ir šiame pagrindiniame akte 
nustatyti šios peržiūros politinius principus. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo 
reglamento 22 straipsnį.
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Pakeitimas 419
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
107 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) Įterpiamas naujas 107a straipsnis:

„Valstybės narės gali taikyti 94 straipsnio 
2 dalyje minimą specifikaciją vietovėms, 
kuriose gaminamas vynas, tinkantis 
gaminti vyno spiritams su geografine 
nuoroda, įregistruota pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 110/2008 III priedą.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo nauju straipsniu siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę, siekiant geriau pritaikyti 
pasiūlą prie paklausos, 94 straipsnio 2 dalyje minimą specifikaciją taikyti vietovėms, kuriose 
gaminamas vynas, tinkantis gaminti vyno spiritams su geografine nuoroda, įregistruota pagal 
Spiritinių gėrimų reglamento III priedą.

Pakeitimas 420
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
116 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų 
veiksmų, kad sustabdytų neteisėtą saugomų 
kilmės vietos nuorodų, saugomų 
geografinių nuorodų ir saugomų tradicinių 
terminų naudojimą, nurodytą šiame 
reglamente.

1. Valstybės narės imasi būtinų 
veiksmų, kad sustabdytų neteisėtą saugomų 
kilmės vietos nuorodų, saugomų 
geografinių nuorodų ir saugomų tradicinių 
terminų naudojimą, nurodytą šiame 
reglamente, taip pat prekybą dvigubų 
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standartų produktais.

Or. ro

Pakeitimas 421
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
116 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės paskiria 
kompetentingą instituciją, atsakingą už 
šiame skirsnyje nustatytų pareigų vykdymo 
patikrinimus. Šiuo tikslu taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2017/625* 4 straipsnio 2 ir 4 dalys ir 5 
straipsnio 1, 4 bei 5 dalys.

2. Valstybės narės paskiria 
kompetentingą instituciją, atsakingą už 
šiame skirsnyje nustatytų pareigų vykdymo 
patikrinimus. Šiuo tikslu taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2017/625* 4 straipsnio 2 ir 4 dalys ir 5 
straipsnio 1, 4 bei 5 dalys ir kiekvienam 
naudotojui, kuris laikosi šių 
įsipareigojimų, užtikrinama teisė 
dalyvauti patikrinimų sistemoje.

Or. it

Pakeitimas 422
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodyta kompetentinga 
institucija arba viena ar kelios įgaliotosios 
įstaigos, apibrėžtos Reglamento (ES) 
2017/625 3 straipsnio 5 punkte ir 
veikiančios kaip produktų sertifikavimo 
įstaigos pagal to reglamento II antraštinės 
dalies III skyriuje nustatytus kriterijus, 
Sąjungoje kasmet vyno gamybos etapu ir 

3. 2 dalyje nurodyta kompetentinga 
institucija arba viena ar kelios įgaliotosios 
įstaigos, apibrėžtos Reglamento (ES) 
2017/625 3 straipsnio 5 punkte ir 
veikiančios kaip produktų sertifikavimo 
įstaigos pagal to reglamento II antraštinės 
dalies III skyriuje nustatytus kriterijus, 
Sąjungoje kasmet vyno gamybos etapu ir 
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išpilstymo etapu arba po jo tikrina jo 
atitiktį produkto specifikacijai.

išpilstymo etapu arba po jo tikrina jo 
atitiktį produkto specifikacijai. Metinis 
patikrinimas atliekamas valstybėse 
narėse, kuriose produkcija buvo 
pagaminta ir supakuota pagal produkto 
specifikacijas.

Or. it

Pakeitimas 423
Herbert Dorfmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodyta kompetentinga 
institucija arba viena ar kelios įgaliotosios 
įstaigos, apibrėžtos Reglamento (ES) 
2017/625 3 straipsnio 5 punkte ir 
veikiančios kaip produktų sertifikavimo 
įstaigos pagal to reglamento II antraštinės 
dalies III skyriuje nustatytus kriterijus, 
Sąjungoje kasmet vyno gamybos etapu ir 
išpilstymo etapu arba po jo tikrina jo 
atitiktį produkto specifikacijai.

3. 2 dalyje nurodyta kompetentinga 
institucija arba viena ar kelios įgaliotosios 
įstaigos, apibrėžtos Reglamento (ES) 
2017/625 3 straipsnio 5 punkte ir 
veikiančios kaip produktų sertifikavimo 
įstaigos pagal to reglamento II antraštinės 
dalies III skyriuje nustatytus kriterijus, 
Sąjungoje kasmet vyno gamybos etapu ir 
išpilstymo etapu arba po jo tikrina jo 
atitiktį produkto specifikacijai, be kita ko, 
ir valstybėje narėje, kurioje vynas 
negaminamas.

Or. en

Pakeitimas 424
Paolo De Castro

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodyta kompetentinga 3. 2 dalyje nurodyta kompetentinga 



PE632.001v01-00 50/162 AM\1171814LT.docx

LT

institucija arba viena ar kelios įgaliotosios 
įstaigos, apibrėžtos Reglamento (ES) 
2017/625 3 straipsnio 5 punkte ir 
veikiančios kaip produktų sertifikavimo 
įstaigos pagal to reglamento II antraštinės 
dalies III skyriuje nustatytus kriterijus, 
Sąjungoje kasmet vyno gamybos etapu ir 
išpilstymo etapu arba po jo tikrina jo 
atitiktį produkto specifikacijai.

institucija arba viena ar kelios įgaliotosios 
įstaigos, apibrėžtos Reglamento (ES) 
2017/625 3 straipsnio 5 punkte ir 
veikiančios kaip produktų sertifikavimo 
įstaigos pagal to reglamento II antraštinės 
dalies III skyriuje nustatytus kriterijus, 
Sąjungoje kasmet vyno gamybos etapu ir 
išpilstymo etapu arba po jo tikrina jo 
atitiktį produkto specifikacijai, be kita ko, 
ir valstybėje narėje, kurioje vynas 
gaminamas.

Or. en

Pakeitimas 425
Eric Andrieu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 3 dalyje nurodytos patikros yra 
administracinės patikros ir patikros 
vietoje. Gali būti atliekamos tiktai 
administracinės patikros, jeigu jų metu 
yra užtikrinamas saugumas ir visiška 
specifikacijoje nustatytų reikalavimų bei 
sąlygų atitiktis.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingumą ir išaiškinti vynuogių produktų geografinių nuorodų 
tikrinimo sistemą, reikia nurodyti, kad tokių patikrų metu tikrinami dokumentai bei 
atliekamos patikros vietoje ir kad patikra vietoje yra reikalinga tik tuo atveju, kai atliekant 
dokumentų patikrą negalima saugiai užtikrinti specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikties.

Pakeitimas 426
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
116a straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 3 dalyje nurodytos patikros yra 
administracinės patikros ir patikros 
vietoje. Gali būti atliekamos tiktai 
administracinės patikros, jeigu jų metu 
yra užtikrinamas saugumas ir visiška 
specifikacijoje nustatytų reikalavimų bei 
sąlygų atitiktis.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti veiksmingumą ir išaiškinti vynuogių produktų geografinių 
nuorodų tikrinimo sistemą, nurodant, kad tokių patikrų metu atliekama dokumentų patikra bei 
patikra vietoje ir kad patikra vietoje yra reikalinga tik tuo atveju, kai atliekant dokumentų 
patikrą negalima saugiai užtikrinti specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikties.

Pakeitimas 427
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2011
116 a straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 3 dalyje numatyti patikrinimai 
apima administracinius patikrinimus ir 
vietoje atliekamus patikrinimus. Ši 
kontrolė gali apsiriboti administraciniais 
patikrinimais tik jei jie yra patikimi ir jais 
užtikrinama visapusiška atitiktis 
specifikacijose nustatytiems 
reikalavimams ir sąlygoms.

Or. en
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Pagrindimas

Atliekant metinius geografinių nuorodų (GN) patikrinimus taip pat reikėtų tikrinti 
dokumentus, o ne tik atlikti tikrinimą vietoje, kuris dažnai apsunkina valstybes nares ir 
paprastai yra nereikalingas, ypač saugomų geografinių nuorodų (SGN)atveju.

Pakeitimas 428
Nuno Melo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) 3 dalyje numatyti patikrinimai 
apima administracinius patikrinimus ir 
vietoje atliekamus patikrinimus. Ši 
kontrolė gali apsiriboti administraciniais 
patikrinimais tik jei jie yra patikimi ir jais 
užtikrinama visapusiška atitiktis 
specifikacijose nustatytiems 
reikalavimams ir sąlygoms.

Or. en

Pakeitimas 429
Nuno Melo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17b) II antraštinės dalies III skyriaus 3 
skirsnis papildomas šiuo straipsniu:

„167a straipsnis

Prekybos taisyklės, skirtos bendrosios 
alyvuogių ir alyvuogių aliejaus rinkos 
veikimui gerinti ir stabilizuoti

1. Siekdamos gerinti ir stabilizuoti 
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bendrosios alyvuogių ir alyvuogių aliejaus 
rinkos veikimą, šiuos produktus 
gaminančios valstybės narės gali nustatyti 
pasiūlai reguliuoti skirtas prekybos 
taisykles, visų pirma įgyvendindamos 
pagal 157 ir 158 straipsnius pripažintų 
tarpšakinių organizacijų priimtus 
sprendimus. Tokios taisyklės turi būti 
proporcingos siekiamam tikslui ir neturi: 
a) būti susijusios su jokiu sandoriu po 
atitinkamo produkto pateikimo rinkai 
pirmą kartą; b) leisti nustatyti kainų, 
įskaitant atvejus, kai kainos nustatomos 
orientaciniais ar rekomendaciniais 
tikslais; c) atimti galimybės naudoti 
perteklinę vyno derliaus dalį, kurią 
įprastai būtų galima naudoti; d) suteikti 
galimybės atsisakyti išduoti vyno 
apyvartai ir prekybai juo reikalingus 
nacionalinį ir Sąjungos sertifikatus, kai 
tokia prekyba atitinka minėtas taisykles. 2. 
Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje 
nurodytas taisykles atkreipiamas, jas visas 
paskelbiant atitinkamos valstybės narės 
oficialiajame leidinyje. 3. Valstybės narės 
praneša Komisijai apie visus pagal šį 
straipsnį priimtus sprendimus.“

Or. en

Pakeitimas 430
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalies įvadinis sakinys 
pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„

Ženklinant ir pateikiant VII priedo II 
dalies 1–11, 13, 15, 16, 18 ir 19 punktuose 
nurodytus Sąjungoje parduodamus arba 
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eksportuojamus produktus, nurodomi šie 
privalomi duomenys:

“;

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi pranešėjas mano, kad nealkoholiniai vynai nepatenka į BRO taikymo sritį, jų 
ženklinimo tvarkai netaikomos pagal BRO nustatytos privalomo ženklinimo taisyklės.

Pakeitimas 431
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Ženklinant ir pateikiant VII priedo II 
dalies 1–11, 13, 15, 16, 18 ir 19 punktuose 
nurodytus Sąjungoje parduodamus arba 
eksportuojamus produktus, nurodomi šie 
privalomi duomenys:“;

„Ženklinant ir pateikiant VII priedo II 
dalies 1–11, 13, 15, 16, 18, 19 ir 20
punktuose nurodytus Sąjungoje 
parduodamus arba eksportuojamus 
produktus, nurodomi šie privalomi 
duomenys:“;

Or. es

Pagrindimas

Pridedamas 20 punkte nurodytas produktas – vynas, fermentuojamas pridedant cukraus.

Pakeitimas 432
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Ženklinant ir pateikiant VII priedo II 
dalies 1–11, 13, 15, 16, 18 ir 19 punktuose 
nurodytus Sąjungoje parduodamus arba 
eksportuojamus produktus, nurodomi šie 
privalomi duomenys:“;

„Ženklinant ir pateikiant VII priedo II 
dalies 1–11, 13, 15, 16, 18, 19 ir 20
punktuose nurodytus Sąjungoje 
parduodamus arba eksportuojamus 
produktus, nurodomi šie privalomi 
duomenys:“;

Or. es

Pagrindimas

Pridedamas 20 punkte nurodytas produktas – vynas, fermentuojamas pridedant cukraus.

Pakeitimas 433
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Ženklinant ir pateikiant VII priedo II 
dalies 1–11, 13, 15, 16, 18 ir 19 punktuose
nurodytus Sąjungoje parduodamus arba 
eksportuojamus produktus, nurodomi šie 
privalomi duomenys:“;

„Ženklinant ir pateikiant VII priedo II 
dalyje nurodytus Sąjungoje parduodamus 
arba eksportuojamus produktus, 
nurodomi šie privalomi duomenys:“; 

Or. it

Pakeitimas 434
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 119 straipsnyje po 3 dalies 
įterpiama ši dalis:

3a) Nukrypstant nuo 1 dalies gb 
punkto (naujo), sudedamųjų dalių sąrašas 
gali būti pateikiamas ir kita nei prie 
butelio ar bet kokios kitos talpyklos 
klijuojamos etiketės forma, jeigu etiketėje 
pateikiama aiški ir tiesioginė nuoroda į jį. 
Šis sąrašas negali būti skelbiamas kartu 
su kita komercine ar rinkodaros 
informacija.

Or. fr

Pagrindimas

Informacija apie sudedamųjų dalių sąrašą gali būti pateikiama nematerialiu pavidalu. Tai 
yra alternatyva prie butelio ar bet kokios kitos talpyklos (plastikinio konteinerio ir pan.) 
klijuojamai etiketei. Šis informacija negali būti painiojama su komerciniais ar rinkodaros 
tikslais naudojama informacija.

Pakeitimas 435
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 119 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo nauju punktu:

„ba) sudedamųjų dalių sąrašas, kurį 
galima pateikti elektroniniu formatu, 
nurodžius tai etiketėje arba ant 
pakuotės;“;

Or. es
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Pagrindimas

Siūloma į 119 straipsnį įtraukti privalomus apibūdinimus, susijusius su privaloma 
maistingumo deklaracija (kurią parengia pranešėjas), ir sudedamųjų dalių sąrašą, kaip 
būtinąsias derinimo taisykles, taikomas vyno sektoriuje visoje ES, siekiant išvengti rinkos 
susiskaidymo ir konkurencijos iškraipymo, kaip nutinka, kai kiekvienoje valstybėje, 
belaukiant, kol bus priimtas politinis sprendimas, imamasi nacionalinių iniciatyvų.

Pakeitimas 436
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 119 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ga) maistingumo deklaracija, kurioje 
gali būti nurodoma tik energinė vertė, 
išskyrus 1992 m. spalio 19 d. Direktyvos 
92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir 
alkoholinius gėrimus, struktūrų 
suderinimo 22 straipsnio 2 ir 4 dalyse 
apibrėžtų mažų distiliavimo gamyklų ir 
smulkių gamintojų atveju.“;

Or. en

Pagrindimas

Etiketėje privaloma nurodyti vyno energinę vertę, išskyrus smulkių vyno gamintojų atveju, 
siekiant išvengti nepakeliamos administracinės naštos tokiems gamintojams dėl privalomo 
ženklinimo įrangos atnaujinimo.

Pakeitimas 437
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies g a ir g b punktai (nauji)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) ga) maistingumo deklaracija, 
kurios turinį gali sudaryti tik energinė 
vertė; nurodant energinę vertę gali būti 
vartojamas energijos simbolis E;

gb) sudedamųjų dalių sąrašas, kuris gali 
būti skelbiamas kitaip nei pateikiant jį ant 
pakuotės ar etiketėje; taip skelbiamas 
sąrašas turėtų būti lengvai prieinamas 
vartotojams.

Or. ro

Pakeitimas 438
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies g a ir g b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 1 dalis papildoma šiais punktais:

„ga) privaloma maistingumo deklaracija, 
kurioje gali būti nurodyta tiktai energinė 
vertė;

gb) sudedamųjų dalių sąrašas, kuris gali 
būti pateiktas elektroniniu būdu, kaip 
nurodyta etiketėje arba ant pakuotės;“;

Or. it

Pakeitimas 439
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 119 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ga) ga) maistingumo deklaracija, kurios 
turinys gali apsiriboti tik energine verte ir 
pridėtiniu cukrumi;“;

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo, produkto kokybės ir sąžiningos konkurencijos požiūriais etiketėje turėtų būti 
paminėtas pridėtinis cukrus.

Pakeitimas 440
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 119 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ga) ga) maistingumo deklaracija, kurioje 
gali būti nurodoma tik energine verte ir 
pridėtinis cukrus;“;

Or. en

Pakeitimas 441
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)



PE632.001v01-00 60/162 AM\1171814LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 119 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ga) maistingumo deklaracija, kurios 
turinį gali sudaryti tik energinė vertė;“;

Or. fr

Pakeitimas 442
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 1 straipsnio pirmos pastraipos 18 
punkto ga papunktis (naujas)

aa) 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„ga) sudedamųjų dalių sąrašas.“;

Or. fr

Pakeitimas 443
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

aa) 119 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

119 straipsnio 1 dalis „ga) privaloma maistingumo deklaracija, 
kurioje gali būti nurodoma tik energinė 
vertė;

“;
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Or. en

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

Pakeitimas 444
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies g a ir g b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 119 straipsnio 1 dalyje įterpiami 
šie punktai:

„ga) energinė vertė;

gb) sudedamųjų dalių sąrašas.“;

Or. en

Pakeitimas 445
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 119 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ga) energinė vertė ir“;

Or. en

Pakeitimas 446
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto ab papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) 119 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„gb) sudedamųjų dalių sąrašas.“;

Or. fr

Pakeitimas 447
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) 119 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ga) sudedamųjų dalių sąrašas.“;

Or. en

Pakeitimas 448
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) 119 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„gb) sudedamųjų dalių sąrašas, išskyrus 
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 
apibrėžtų mažų distiliavimo gamyklų ir 
smulkių gamintojų atveju.“;

Or. en

Pagrindimas

Etiketėje privaloma nurodyti vyno energinę vertę, išskyrus smulkių vyno gamintojų atveju, 
siekiant išvengti nepakeliamos administracinės naštos tokiems gamintojams dėl privalomo 
ženklinimo įrangos atnaujinimo.

Pakeitimas 449
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) 119 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„3a. Siekiant užtikrinti, kad 1 dalies ga 
punktas būtų taikomas vienodai, 
nurodoma 100 ml energinė vertė. Taip pat 
gali būti nurodoma tam tikros porcijos ar 
tam tikro vieneto energinė vertė, jeigu 
nurodoma tos porcijos ar to vieneto 
kiekybinė išraiška ir jeigu pakuotėje 
nurodomas talpą sudarančių porcijų ar 
vienetų skaičius. Energinė vertė yra:

a) apskaičiuojama taikant perskaičiavimo 
koeficientus, nustatytus Reglamento 
Nr. 1169/2011 XIV priede;

b) reiškiama vidutine verte, kuri 
apibrėžiama remiantis:

i) gamintojo atlikta produkto analize arba

ii) įprastai pateikiamais ir priimtinais 
įvairių tipų vynų duomenimis.

Šie reikalavimai netaikomi 1992 m. spalio 
19 d. Direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už 
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alkoholį ir alkoholinius gėrimus, 
struktūrų suderinimo 22 straipsnio 2 ir 4 
dalyse apibrėžtoms mažoms distiliavimo 
gamykloms ir smulkiems gamintojams.“;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu pateikiama informacija, kaip energinė vertė turi būti nustatoma, išskyrus smulkių 
vyno gamintojų atveju, siekiant išvengti nepakeliamos administracinės naštos tokiems 
gamintojams dėl privalomo ženklinimo įrangos atnaujinimo.

Pakeitimas 450
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto ac papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) 119 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„3a. Nukrypstant nuo 1 dalies gb punkto, 
sudedamųjų dalių sąrašas gali būti 
pateikiamas ir kita nei etiketė forma, jeigu 
etiketėje pateikiama aiški ir tiesioginė 
nuoroda į jį. Šis sąrašas negali būti 
skelbiamas kartu su kita komercine ar 
rinkodaros informacija.“;

Or. fr

Pakeitimas 451
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a) 119 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„3a. Nukrypstant nuo 1 dalies ga punkto, 
sudedamųjų dalių sąrašas gali būti 
pateikiamas ir kita nei etiketė forma, jeigu 
etiketėje pateikiama aiški ir tiesioginė 
nuoroda į jį. Šis sąrašas negali būti 
skelbiamas kartu su kita komercine ar 
rinkodaros informacija.“;

Or. fr

Pakeitimas 452
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto a d papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ad) 119 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„3c. Siekiant užtikrinti vienodą 1 dalies 
ga punkto taikymą, nurodoma 100 ml
produkto energinė vertė. Taip pat gali būti 
nurodoma tam tikros porcijos ar tam tikro 
vieneto energinė vertė, jeigu nurodoma 
tos porcijos ar to vieneto kiekybinė 
išraiška ir jeigu ant pakuotės nurodomas 
produkto porcijų arba vienetų skaičius.

Energinė vertė yra:

a) apskaičiuojama taikant 
perskaičiavimo koeficientus, nustatytus 
Reglamento Nr. 1169/2011 dėl 
informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams XIV priede;

b) reiškiama vidutine verte, kuri 
apibrėžiama remiantis:

i) gamintojo atlikta produkto analize 
arba

ii) visuotinai žinomais duomenimis.“;
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Or. fr

Pakeitimas 453
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 119 straipsnio 1 dalis papildoma 
šia pastraipa:

„4a. Energinė vertė turi būti:

a) nurodyta skaičiais ir žodžiais ar 
simboliais;

b) apskaičiuota naudojant Reglamento 
(ES) Nr. 1169/2011 XIV priede išvardytus 
perskaičiavimo koeficientus;

c) nurodyta 100 ml energinė vertė; be to, 
gali būti nurodoma lengvai vartotojo 
atpažįstamo vartojimo vieneto energinė 
vertė, jei vartojimo vienetas kiekybiškai 
apibrėžiamas etiketėje ir nurodomas 
pakuotėje esančių vienetų skaičius;

d) nurodomos vidutinės vertės, remiantis:

i) gamintojo atlikta vyno analize arba

(ii) skaičiavimu pagal duomenis, kurie 
visuotinai nustatyti ir priimti remiantis 
tipinių ir specifinių vynų vidutinėmis 
vertėmis.“;

Or. en

Pakeitimas 454
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 119 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„4a. Nukrypstant nuo pirmos dalies gb 
punkto, sudedamųjų dalių sąrašas gali 
būti paskelbtas ir kitu būdu nei pateikiant 
jį etiketėje, jeigu etiketėje yra aiški 
tiesioginė nuoroda. Šis sąrašas neturi būti 
skelbiamas kartu su kita komercine ar 
rinkodaros informacija.“;

Or. en

Pakeitimas 455
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 119 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„4a. Nukrypstant nuo pirmos dalies i
punkto, sudedamųjų dalių sąrašas gali 
būti paskelbtas ir kitu būdu nei pateikiant 
jį etiketėje, jeigu etiketėje yra aiški 
tiesioginė nuoroda. Šis sąrašas neturi būti 
skelbiamas kartu su kita komercine ar 
rinkodaros informacija.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nukrypstama nuo įpareigojimo etiketėse, kuriomis ženklinami vyno buteliai, 
pateikti jo sudedamųjų dalių sąrašą. Privalomą nuorodą į sudedamąsias dalis galima pateikti 
elektroninėmis priemonėmis.

Pakeitimas 456
Nicola Caputo
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) 119 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„4b. Siekiant užtikrinti, kad 1 dalies h 
punktas būtų taikomas vienodai, energinė 
vertė turi būti:

a) nurodyta skaičiais ir žodžiais ar 
simboliais, visų pirma energiją 
reiškiančiu simboliu E;

b) apskaičiuota taikant perskaičiavimo 
koeficientus, nustatytus Reglamento (ES) 
Nr. 1169/2011 XIV priede;

c) išreikšta vidutine verte, kuri 
apibrėžiama remiantis:

i) gamintojo atlikta vyno analize arba

ii) skaičiavimu pagal duomenis, kurie 
visuotinai nustatyti ir priimti remiantis 
tipinių ir specifinių vynų vidutinėmis 
vertėmis;

d) nurodyta 100 ml. Be to, gali būti 
nurodoma lengvai vartotojo atpažįstamo 
vartojimo vieneto energinė vertė, jei 
vartojimo vienetas kiekybiškai 
apibrėžiamas etiketėje ir nurodomas 
pakuotėje esančių vienetų skaičius.“;

Or. en

Pakeitimas 457
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 18 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 4 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) 119 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„4b. Siekiant užtikrinti, kad 1 dalies ga 
punktas būtų taikomas vienodai, 
nurodoma 100 ml energinė vertė. 
Energinė vertė apskaičiuojama remiantis:

i) gamintojo atlikta vyno analize;

ii) visuotinai nustatytais ir priimtais 
duomenimis.“;

Or. en

Pakeitimas 458
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
120 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Ženklinant ir pateikiant VII priedo II 
dalies 1–11, 13, 15, 16, 18 ir 19 punktuose 
nurodytus produktus, visų pirma gali būti 
nurodomi šie neprivalomi duomenys:“;

120 straipsnio 1 dalies įvadinis sakinys 
pakeičiamas taip:

„Ženklinant ir pateikiant VII priedo II 
dalies 1–11, 13, 15, 16, 18, 19 ir 20
punktuose nurodytus produktus, visų pirma 
gali būti nurodomi šie neprivalomi 
duomenys:“;

Or. es

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

Pagrindimas

Pridedamas 20 punkte nurodytas produktas – vynas, fermentuojamas pridedant cukraus.



PE632.001v01-00 70/162 AM\1171814LT.docx

LT

Pakeitimas 459
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
120 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Ženklinant ir pateikiant VII priedo II 
dalies 1–11, 13, 15, 16, 18 ir 19 punktuose 
nurodytus produktus, visų pirma gali būti 
nurodomi šie neprivalomi duomenys:“;

„Ženklinant ir pateikiant VII priedo II 
dalies 1–11, 13, 15, 16, 18, 19 ir 20
punktuose nurodytus produktus, visų pirma 
gali būti nurodomi šie neprivalomi 
duomenys:“;

Or. es

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

Pagrindimas

Pridedamas 20 punkte nurodytas produktas – vynas, fermentuojamas pridedant cukraus.

Pakeitimas 460
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 19 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
120 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) 120 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„fa) terminai, susiję su vynuogynų 
genetinių išteklių išsaugojimu.“;

Or. fr
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Pagrindimas

Jeigu ūkio subjektai užsiima vynuogynų genetinių išteklių išsaugojimu, reikėtų rasti būdą tai 
nurodyti etiketėje (120 straipsnyje „Neprivalomi duomenys“).

Pakeitimas 461
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 19 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
120 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) 120 straipsnio 1 dalyje įterpiamas 
šis punktas:

„

ga) terminai, susiję vyno veislės genetinių 
išteklių išsaugojimu;

“;

Or. en

Pagrindimas

Gamintojams, kurie savo produktais prisideda prie genetinių išteklių išsaugojimo, turėtų būti 
leidžiama tai nurodyti etiketėje ir (arba) pristatant savo produktus.

Pakeitimas 462
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 19 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
121 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) 121 straipsnis papildomas šia 2a 
dalimi:
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„Pateikiant 119 straipsnio 1 dalies ga 
punkte minimą maistingumo deklaraciją, 
žodis „energija“ gali būti pakeičiamas 
raide „E“.“;

Or. fr

Pakeitimas 463
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 19 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
121 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) 121 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„2a. Pateikiant 119 straipsnio 1 dalies h 
punkte minimą maistingumo deklaraciją, 
žodis „energija“ gali būti keičiamas raide 
„E“.“;

Or. en

Pagrindimas

Ant butelio privalomas nurodyti žodis „energija“ gali būti žymimas raide „E“ ir nebūtinai 
viena ar keliomis Sąjungos oficialiosiomis kalbomis. Taip supaprastinama procedūra 
vynmedžių augintojams ir sumažinamos ženklinimo sąnaudos.

Pakeitimas 464
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 19 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
121 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) 121 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„2a. Pateikiant 119 straipsnio 1 dalies h 
punkte minimą maistingumo deklaraciją, 
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žodis „energija“ gali būti keičiamas raide 
„E“.“;

Or. en

Pakeitimas 465
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 19 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
121 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) 2a. Pateikiant 119 straipsnio 1 
dalies g ir a punktuose minimą 
maistingumo deklaraciją, žodis „energija“ 
gali būti keičiamas raide „E“.

Or. en

Pakeitimas 466
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 19 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
121 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19b) 121 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„2a. Pateikiant 119 straipsnio 1 dalies 
ga punkte (naujame) minimą 
maistingumo deklaraciją, žodis „energija“ 
gali būti keičiamas raide „E“;“;

Or. fr

Pakeitimas 467
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 20 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
122 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20) 122 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:

Išbraukta.

a) b punkto ii papunktis 
išbraukiamas;

b) c punktas papildomas iii 
papunkčiu:

„

iii) terminais, kuriais nurodomas ūkis, 
ir jų vartojimo sąlygomis;

“;

c) d punkto i papunktis pakeičiamas 
taip:

„

i) tam tikrų formų butelių naudojimo 
sąlygomis ir tam tikrų specialiųjų butelių 
formų sąrašu;

“;

Or. fr

Pakeitimas 468
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 20 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
122 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20b) 122 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:

„

Siekiant atsižvelgti į vyno sektoriaus 
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specifinius ypatumus, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Visų pirma 
Komisija turėtų priimti deleguotąjį aktą 
dėl 119 straipsnio 1 punkto i papunkčio 
taikymo, vengiant to, kad sudedamosios 
dalys būtų nurodomos tik pavienėse 
produktų partijose.

“;

Or. en

Pakeitimas 469
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 20 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) b punktas papildomas šiuo 
papunkčiu:

„va) nuostatomis, susijusiomis su 119 
straipsnio 1 dalies g ir a punktais;“;

Or. en

Pagrindimas

Komisijai suteikiami įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl vynų energinės vertės 
nurodymo etiketėse taisyklių. Šios taisyklės netaikomos 1992 m. spalio 19 d. Direktyvos 
92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų suderinimo 22 straipsnio 
2 ir 4 dalyse apibrėžtiems vyno gamintojams ir mažoms distiliavimo gamykloms, siekiant 
išvengti nepakeliamos administracinės naštos tiems gamintojams dėl privalomo jų ženklinimo 
įrangos naudojimo.

Pakeitimas 470
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 20 punkto a a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) b punktas papildomas va 
papunkčiu:

„va) nuostatomis, susijusiomis su 119 
straipsnio 1 dalies ga punktu;“;

Or. fr

Pakeitimas 471
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 20 punkto ab papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) b punktas papildomas vb 
papunkčiu:

„vb) nuostatomis, susijusiomis su 119 
straipsnio 1 dalies gb punktu;“;

Or. fr

Pakeitimas 472
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 20 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
122 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a) 122 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„

4a) Siekiant užtikrinti vidaus rinkos 
veikimo stabilumą ir išvengti skirtingo 
taikymo valstybėse narėse, prieš 
įsigaliojant 119 straipsnio 1 dalies b 
punktui ir 3 dalies a punktui Komisija 
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priima antrinės teisės aktus dėl 1 dalies b 
punkto va papunktyje nurodyto 
sudedamųjų dalių sąrašo.

“;

Or. en

Pakeitimas 473
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a) 122 straipsnyje įterpiama 4a dalis:

„4a. Siekdama užtikrinti vidaus rinkos 
stabilumą ir išvengti skirtingo taikymo 
valstybėse narėse, Komisija gali pagal 227 
straipsnį deleguotaisiais aktais papildyti šį 
reglamentą, nustatydama 1 dalies b 
punkto va papunktyje minimą 
sudedamųjų dalių sąrašą.“;

Or. fr

Pakeitimas 474
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas
.

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) II dalies II antraštinės dalies II 
skyriaus 1 skirsnis iš dalies keičiamas 
taip:

Išbraukta.

a) 124 straipsnis panaikinamas;

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

c) 2 ir 3 poskirsniai, apimantys 127–
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144 straipsnius, išbraukiami;

Or. fr

Pakeitimas 475
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
125 straipsnio antraštė

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ba) 125 straipsnio antraštė pakeičiama 
taip:

Cukraus sektoriuje taikomi susitarimai „Cukrinių runkelių ir cukranendrių
sektoriuje taikomi susitarimai

“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai įtraukti terminus „cukriniai runkeliai“ ir „cukranendrės“, 
siekiant atspindėti esamą rinkos ir antrinės teisės aktų padėtį, atsižvelgiant į cukraus 
sektoriaus apibrėžtį šio reglamento I priedo III dalyje.

Pakeitimas 476
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
126 straipsnio antraštė

Dabartinis tekstas Pakeitimas

bb) 126 straipsnio antraštė pakeičiama 
taip:
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Pranešimas apie cukraus rinkos kainas „Pranešimas apie rinkos kainas

“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai įtraukti terminus „cukriniai runkeliai“ ir „cukranendrės“, 
siekiant atspindėti esamą rinkos ir antrinės teisės aktų padėtį, atsižvelgiant į cukraus 
sektoriaus apibrėžtį šio reglamento I priedo III dalyje. Taip pat siūloma tarp privalomų 
pranešti kainų nurodyti etanolį, nes etanolio rinka yra viena iš svarbiausių rinkų užtikrinant 
cukraus rinkos pusiausvyrą.

Pakeitimas 477
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 21 punkto b c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
126 straipsnio pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

bc) 126 straipsnio pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma informavimo apie 
cukraus rinkos kainas sistema, įskaitant 
šios rinkos kainų lygių skelbimo 
priemones. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmoje 
pastraipoje nurodyta sistema grindžiama 
informacija, kurią pateikia baltąjį cukrų 
gaminančios įmonės ar kiti cukraus verslu 
užsiimantys ūkio subjektai. Ši informacija 
yra konfidenciali.

„Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma informavimo apie 
cukrinių runkelių ir cukranendrių rinkos 
kainas bei cukraus ir etanolio rinkos 
kainas sistema, įskaitant šios rinkos kainų 
lygių skelbimo priemones. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Pirmoje pastraipoje nurodyta 
sistema grindžiama informacija, kurią 
pateikia cukrų arba etanolį gaminančios 
įmonės ar kiti cukraus arba etanolio verslu 
užsiimantys ūkio subjektai. Ši informacija 
yra konfidenciali.

“

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 aiškiai įtraukti terminus „cukriniai runkeliai“ ir „cukranendrės“, 
siekiant atspindėti esamą rinkos ir antrinės teisės aktų padėtį, atsižvelgiant į cukraus 
sektoriaus apibrėžtį šio reglamento I priedo III dalyje. Taip pat siūloma tarp privalomų 
pranešti kainų nurodyti etanolį, nes etanolio rinka yra viena iš svarbiausių rinkų užtikrinant 
cukraus rinkos pusiausvyrą.

Pakeitimas 478
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
145 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22) 145 straipsnio 3 dalies pirmas 
sakinys pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„

Valstybės narės, kurios pagal Reglamento 
(ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 52 straipsnio 1 dalies a 
punktą savo BŽŪP strateginiuose 
planuose numato vynuogynų 
restruktūrizavimą ir konversiją, 
remdamosi vynuogynų registru iki 
kiekvienų metų kovo 1 d. Komisijai 
pateikia atnaujintą savo gamybos 
pajėgumų sąrašą.

“;

Or. fr

Pakeitimas 479
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
148 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22a. 148 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Sutartis ir (arba) pasiūlymas sudaryti 
sutartį, nurodyti 1 dalyje, turi būti:

„2. Sutartis ir (arba) pasiūlymas sudaryti 
sutartį, nurodyti 1 dalyje, turi būti:

a) sudaroma / pateikiamas prieš pristatymą; a) sudaroma / pateikiamas prieš pristatymą;

b) rašytiniai ir b) rašytiniai ir

c) juose visų pirma nurodoma: c) juose visų pirma nurodoma:

i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri: i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri:

– yra pastovi ir nustatoma sutartyje 
ir (arba)

– yra pastovi ir nustatoma sutartyje ir 
padengia gamybos sąnaudas ir darbo 
užmokestį ir (arba)

– apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali 
apimti rinkos sąlygų pokyčius 
atspindinčius rinkos rodiklius, pristatyto 
žalio pieno kiekį, taip pat jo kokybę ar
sudėtį;

– apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali 
apimti rinkos sąlygų pokyčius 
atspindinčius rinkos rodiklius, pristatyto 
žalio pieno kiekį, taip pat jo kokybę ar 
sudėtį. Rinkos rodikliai turi būti lengvai 
prieinami ir suprantami; galutinė kaina 
negali būti mažesnė nei gamybos 
sąnaudos, įskaitant darbo užmokestį;

ii) žalio pieno, kuris gali būti ir (arba) turi 
būti pristatytas, kiekis, taip pat tokio 
pristatymo tvarkaraštis;

ii) žalio pieno, kuris gali būti ir (arba) turi 
būti pristatytas, kiekis, taip pat tokio 
pristatymo tvarkaraštis. Negalima nustatyti 
sąlygų dėl nuobaudų už mėnesinius 
pažeidimus;

iii) sutarties, kuri gali būti terminuota arba 
neterminuota, trukmė; pastaruoju atveju 
nustatomos nutraukimo sąlygos;

iii) sutarties, kuri gali būti terminuota arba 
neterminuota, trukmė; pastaruoju atveju 
nustatomos nutraukimo sąlygos;

iv) su mokėjimo laikotarpiais ir tvarka 
susijusi išsami informacija;

iv) su mokėjimo laikotarpiais ir tvarka 
susijusi išsami informacija;

v) žalio pieno surinkimo ar pristatymo 
tvarka ir

v) žalio pieno surinkimo ar pristatymo 
tvarka ir

vi) force majeure atveju taikytinos 
taisyklės.

vi) force majeure atveju taikytinos 
taisyklės.

“;

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

Pakeitimas 480
Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
148 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22a) 148 straipsnio 2 dalies c punkto i 
papunktis pakeičiamas taip:

i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri: „i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri:

– yra pastovi ir nustatoma sutartyje 
ir (arba)

– padengia bent gamybos sąnaudas ir

– apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali 
apimti rinkos sąlygų pokyčius 
atspindinčius rinkos rodiklius, pristatyto 
žalio pieno kiekį, taip pat jo kokybę ar 
sudėtį;

– yra pastovi ir nustatoma sutartyje 
ir (arba)

– apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali 
apimti rinkos sąlygų pokyčius 
atspindinčius rinkos rodiklius, pristatyto 
žalio pieno kiekį, taip pat jo kokybę ar 
sudėtį;

“;

Or. en

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

Pagrindimas

Kainos turi padengti bent gamybos sąnaudas.
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Pakeitimas 481
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
148 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22a) 148 straipsnio 2 dalies c punkto i 
papunktis iš dalies keičiamas taip:

i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri: „už pristatymą mokėtina kaina, kuri:

– yra pastovi ir nustatoma sutartyje 
ir (arba)

– yra pastovi ir nustatoma sutartyje, 
apimančioje gamybos išteklių sąnaudas, 
įskaitant tinkamas gamintojo pajamas,
ir (arba)

– apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali 
apimti rinkos sąlygų pokyčius 
atspindinčius rinkos rodiklius, pristatyto 
žalio pieno kiekį, taip pat jo kokybę ar 
sudėtį;

– apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali 
apimti rinkos sąlygų pokyčius 
atspindinčius rinkos rodiklius, pristatyto 
žalio pieno kiekį, taip pat jo kokybę ar 
sudėtį bei gamybos išteklių sąnaudas, 
įskaitant tinkamas gamintojo pajamas;“;

Or. ro

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

Pakeitimas 482
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
148 straipsnio 2 dalies i punkto antra įtrauka

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22a) 148 straipsnio 2 dalies i punkto 
antra įtrauka pakeičiama taip:

– apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali 
apimti rinkos sąlygų pokyčius 
atspindinčius rinkos rodiklius, pristatyto 

„– apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali 
apimti objektyvius gamybos sąnaudų ir 
rinkos sąlygų pokyčius atspindinčius 
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žalio pieno kiekį, taip pat jo kokybę ar 
sudėtį;

rinkos rodiklius, pristatyto žalio pieno 
kiekį, taip pat jo kokybę ar sudėtį;

“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma į už pristatytus produktus mokėtinos kainos apskaičiavimo nuostatas 
įtraukti neutralius ir objektyvius savikainos rodiklius.

Pakeitimas 483
Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 o punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
148 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22o) 148 straipsnyje 3 dalis 
išbraukiama.

Or. en

Pagrindimas

Kooperatyvų nariams taip pat turėtų būti suteikta teisė sudaryti oficialias rašytines sutartis 
pagal 1 ir 1a dalis.

Pakeitimas 484
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
149 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis



AM\1171814LT.docx 85/162 PE632.001v01-00

LT

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22b) 149 straipsnio 2 dalies c punkto i 
papunktis pakeičiamas taip:

i) žalio pieno, dėl kurio deramasi, kiekis 
neviršija 3,5 % viso Sąjungoje 
pagaminamo kiekio ir

„i) žalio pieno, dėl kurio deramasi, kiekis 
neviršija 5 % viso Sąjungoje pagaminamo 
kiekio ir

“;

Or. es

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

Pakeitimas 485
Michel Dantin, Peter Jahr, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
149 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22b) 149 straipsnio 2 dalies c punkto i 
papunktis pakeičiamas taip:

i) žalio pieno, dėl kurio deramasi, 
kiekis neviršija 3,5 % viso Sąjungoje 
pagaminamo kiekio,

„i) žalio pieno, dėl kurio deramasi, 
kiekis neviršija 4 % viso Sąjungoje 
pagaminamo kiekio,

“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atlikti 149 straipsnio techninį patikslinimą, leidžiant pieno 
gamintojams vesti derybas dėl žalio pieno, kurio kiekis neviršija 3,5 proc. viso Sąjungoje 
pagaminamo kiekio. Kadangi Jungtinė Karalystė rengiasi išstoti iš Sąjungos, vidaus rinka 
sumažės, todėl paprasčiau siūloma pakoreguoti 27 valstybių narių vidaus rinkai tenkantį žalio 
pieno kiekį, padidinant jį nuo 3,5 iki 4 proc.
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Pakeitimas 486
Thomas Waitz, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
149 straipsnio 2 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22c) 149 straipsnio 2 dalies c punktas 
pakeičiamas taip:

c) su sąlyga, kad atskiros gamintojų 
organizacijos atveju išpildomos visos šios 
sąlygos:

„c) su sąlyga, kad atskiros gamintojų 
organizacijos atveju išpildomos visos šios 
sąlygos:

i) žalio pieno, dėl kurio deramasi, kiekis 
neviršija 3,5 % viso Sąjungoje 
pagaminamo kiekio,

i) žalio pieno, dėl kurio deramasi, kiekis 
neviršija 7,5 % viso Sąjungoje 
pagaminamo kiekio,

ii) žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris 
gaminamas bet kurioje konkrečioje 
valstybėje narėje, kiekis neviršija 33 % tos 
valstybės narės bendro pagaminamo 
kiekio, ir

ii) žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris 
gaminamas bet kurioje konkrečioje 
valstybėje narėje, kiekis neviršija 45 % tos 
valstybės narės bendro pagaminamo 
kiekio, ir

iii) žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris 
pristatomas bet kurioje konkrečioje 
valstybėje narėje, kiekis neviršija 33 % tos 
valstybės narės bendro pagaminamo 
kiekio,

iii) žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris 
pristatomas bet kurioje konkrečioje 
valstybėje narėje, kiekis neviršija 45 % tos 
valstybės narės bendro pagaminamo 
kiekio,

“;

Or. en

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

Pagrindimas

Veiklos vykdytojams iš pradinių tiekimo grandinės grandžių tokie griežti koncentracijos 
apribojimai netaikomi ir daugelyje valstybių narių ar sričių yra didelė koncentracija, pvz., 
tarp perdirbėjų. Todėl gamintojų organizacijoms reikėtų leisti sutelkti didesnę produkcijos 
procentinę dalį, siekiant sustiprinti jų poziciją derantis dėl sutarčių.
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Pakeitimas 487
Thomas Waitz, Martin Häusling, Maria Heubuch

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 p punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
149 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22p) 149 straipsnio 2 dalies d punktas 
išbraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Iš tolesnių gamintojų organizacijų narių neturėtų būti atimta galimybė sujungti savo 
produkciją derybose dėl sutarčių.

Pakeitimas 488
Thomas Waitz, Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
149 straipsnio 2 dalies e punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22e) 149 straipsnio 2 dalies e punktas 
išbraukiamas.

e) su sąlyga, kad žaliam pienui netaikoma 
prievolė jį pristatyti, susijusi su ūkininko 
naryste kooperatyve, laikantis 
kooperatyvo įstatuose išdėstytų sąlygų 
arba į tuos įstatus įtrauktų arba pagal 
juos priimtų taisyklių ir sprendimų; ir

;

;

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

Pagrindimas

Iš kooperatyvų narių neturėtų būti atimta galimybė sujungti savo produkciją derybose dėl 
sutarčių.

Pakeitimas 489
Ulrike Müller, Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
149 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22b) 149 straipsnio 2 dalies c punkto i 
papunktis pakeičiamas taip:

i) žalio pieno, dėl kurio deramasi, kiekis 
neviršija 3,5 % viso Sąjungoje 
pagaminamo kiekio,

„i) žalio pieno, dėl kurio deramasi, kiekis 
neviršija 5 % viso Sąjungoje pagaminamo 
kiekio,

“;

Or. en

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

Pakeitimas 490
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
149 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22f) įterpiamas šis straipsnis:

“
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149a straipsnis (naujas)

Stebėsenos organas

1. Siekdama užtikrinti pieno rinkos 
pusiausvyrą, Komisija įsteigia stebėsenos 
organą, kuris vykdo šias užduotis:

a) parengia rinkos pusiausvyros indeksą, 
grindžiamą duomenimis, susijusiais su 
gamybos apimtimi, pieno kainomis ir 
gamybos sąnaudomis. Indeksas pateikia 
informaciją apie ES pieno rinkos 
pusiausvyrą arba subalansuotos rinkos 
būklę, t. y. padėtį, kai žalio pieno pasiūla 
ir paklausa atitinka lygį, kai pieno 
supirkimo iš ūkių kainos padengia 
gamybos sąnaudas;

b) taiko krizės sprendimo mechanizmą,
kuris aktyvuojamas tada, kai indeksas 
rodo, jog rinkos pusiausvyra sutrikusi. 
Krizės sprendimo mechanizmas taikomas 
toliau nurodytais etapais: kiekvienas iš jų 
prasideda rinkos pusiausvyrai pakitus tam 
tikra procentine dalimi. Kiekvienu atveju 
šie etapai galioja ir atitinkamos priemonės 
taikomos tol, kol rinka sugrįžta į 
pusiausvyros būklę:

i) jei esama rinkos būklė nukrypsta nuo 
subalansuotos rinkos būklės -7,5 %:

– stebėsenos organas paskelbia 
išankstinio įspėjimo etapą, pradedamas 
privatus sandėliavimas ir (arba)
nustatytam laikotarpiui aktyvuojamos 
mažinimo skatinimo programos;

ii) jei esama rinkos būklė nukrypsta nuo 
subalansuotos rinkos būklės -15 %:

paskelbiamas krizės etapas ir pagal 219a 
straipsnį pradedama taikyti savanoriška 
kiekio mažinimo schema;

– visiems gamintojams, kurie šiuo 
laikotarpiu didina savo gamybą, taikomas 
atsakomybės už rinką mokestis;

iii) jei esama rinkos būklė nukrypsta nuo 
subalansuotos rinkos būklės -25 %:

– nustatytam laikotarpiui visuotiniu 
mastu visiems gamintojams žalio pieno 
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tiekimas sumažinamas nustatyta 
procentine dalimi;

– visiems gamintojams, kurie šiuo 
laikotarpiu didina savo gamybą, taikomas 
atsakomybės už rinką mokestis.

2. 149a straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytas krizės sprendimo mechanizmas 
finansuojamas gamintojo įnašais už 
kilogramą pieno ir atsakomybės už rinką 
mokesčiais.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 
šie dalykai:

a) rinkos pusiausvyros indekso 
apskaičiavimas, taip pat subalansuotos 
rinkos būklės, t. y. padėties, kai žalio 
pieno pasiūla ir paklausa atitinka lygį, kai 
pieno supirkimo iš ūkių kainos padengia 
gamybos sąnaudas, apibrėžimas;

b) 149a straipsnio 1 dalies b punkto ii ir iii 
papunkčiuose nurodytais atvejais 
gamintojų mokėtino atsakomybės už rinką 
mokesčio dydis;

c) procentinė dalis, kuria visi gamintojai 
visuotinio kiekio sumažinimo etapu 
vienodai sumažina gamybos apimtį pagal 
149a straipsnio 1 dalies b punkto iii 
papunktį;

d) gamintojo įnašo už kilogramą pieno 
suma, taikant išimtį smulkiems ir labai 
smulkiems gamintojams.

“;

Or. en

Pakeitimas 491
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
149 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a) 149 straipsnis

„149 straipsnis (naujas)

1. Siekiant užtikrinti, kad pieno rinka 
būtų stebima ir subalansuota, ES 
Komisija turėtų toliau plėtoti esamo pieno 
rinkos stebėjimo centro įgaliojimus, 
papildydama juos šiais elementais:

a) rinkos pusiausvyros indeksu, 
nustatomu remiantis produktų kvotų, 
pieno kainų ir gamybos sąnaudų (maržos) 
pokyčiais. Indeksas pateikia informaciją 
apie ES pieno rinkos balanso būklę. 
Subalansuotos rinkos būklė atitinka 
padėtį, kai žalio pieno pasiūla ir paklausa 
atitinka lygį, kai gamintojo kainos 
padengia gamybos sąnaudas;

b) krizės sprendimo mechanizmu, kuris 
pradedamas taikyti, kai indeksas 
nebeatitinka subalansuotos rinkos 
būsenos. Krizės sprendimo mechanizmas 
veikia taip:

i) esama rinkos būklė nukrypsta nuo 
subalansuotos rinkos būklės -7,5 %:–
stebėsenos organas paskelbia ankstyvojo 
perspėjimo etapą, pradedamas privataus 
saugojimas ir (arba) skatinimo programų 
taikymas nustatytą laikotarpį;– šis etapas 
išlaikomas tol, kol rinkoje atsikuria 
pusiausvyros būsena;

ii) esama rinkos būklė nukrypsta nuo 
subalansuotos rinkos būklės -15 %: –
stebėsenos organas paskelbia krizę ir 
pagal ... straipsnį pradeda taikyti 
savanorišką kiekio koregavimo schemą 
(kiekio mažinimo programą); –
savanoriškos kiekio koregavimo schemos 
taikymas tęsiamas, kol rinka vėl tampa 
subalansuota;– visiems gamintojams, 
kurie šiuo laikotarpiu didina savo 
gamybą, taikomas atsakomybės už rinką 
mokestis.

iii. jei esama rinkos būklė nukrypsta nuo 
subalansuotos rinkos būklės -25 %: –
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nustatytam laikotarpiui visiems 
gamintojams žalio pieno tiekimas 
sumažinamas nustatyta procentine dalimi;
– visiems gamintojams, 
nedalyvaujantiems kiekio sumažinimo 
programoje, taikomas atsakomybės už 
rinką mokestis. Šis etapas išlaikomas tol, 
kol rinkoje atsikuria pusiausvyros 
būsena;

c) krizės sprendimo mechanizmo 
finansavimo šaltiniai: – viešasis krizės 
fondas; – atsakomybės už rinką 
mokesčiai, kuriuos moka ūkininkai, 
didinantys savo gamybos apimtį 
savanoriško kiekio koregavimo schemos ( 
kiekio koregavimo programos)

taikymo pagal 2 straipsnį etapu; – pagal 1 
straipsnio b punkto iii papunktį 
gamintojams taikomi atsakomybės už 
rinką mokesčiai; – gamintojo mokestis, 
taikomas patiekto pieno kilogramui, 
mokėtinas nustatytą krizės metų 
laikotarpį. Jei reikia daugiau lėšų, gali 
būti nustatytas papildomas mokesčio 
rinkimo laikotarpis.

Kad tai būtų įmanoma, Komisija turėtų 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomi šie dalykai:

a) rinkos pusiausvyros indekso 
apskaičiavimas, taip pat subalansuotos 
rinkos būklės, t. y. padėties, kai žalio 
pieno pasiūla ir paklausa atitinka lygį, kai 
gamintojo kainos padengia gamybos 
sąnaudas, apibrėžimas. Skaičiuojant 
sąnaudas būtina atsižvelgti į visas 
išlaidas, įskaitant sąžiningas gamintojų 
pajamas;

b) toliau nurodomų laikotarpių trukmė:

i) ankstyvojo perspėjimo etapas pagal ... 
straipsnį;

ii) visuotinio kiekio mažinimo etapas 
pagal ... straipsnį;

iii) gamintojams taikomo mokesčio 
rinkimo etapas pagal 1 dalies c punktą;
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c) procentinė dalis, kuria kiekis turi būti 
sumažintas pagal .... straipsnio ... dalies b 
punkto iii papunktį nustatytu visuotinio 
kiekio mažinimo etapu;

d) atsakomybės už rinką mokesčio, kurį 
moka gamintojai, didinantys savo gamybą 
pagal ... straipsnį nustatytu kiekio 
mažinimo etapu, dydis;

e) atsakomybės už rinką mokesčio, 
renkamo iš gamintojų, nedalyvaujančių 
pagal 1 dalies b punkto iii papunktį 
nustatytoje visuotinio kiekio mažinimo 
schemoje, dydis;

gamintojo mokamo mokesčio, taikomo 
patiekto pieno kilogramui, kuris bus 
naudojamas krizės mechanizmui 
finansuoti pagal 1 dalies c punktą, 
dydis.“;

Or. en

Pakeitimas 492
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
150 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22c) 150 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

1. Pagal 152 straipsnio 3 dalį pripažintos 
gamintojų organizacijos, pagal 157 
straipsnio 3 dalį pripažintos tarpšakinės 
organizacijos arba Reglamento (ES) Nr. 
1151/2012 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
ūkio subjektų grupės prašymu valstybės 
narės gali ribotam laikotarpiui nustatyti 
privalomas taisykles, skirtas sūrio, 
pažymėto saugoma kilmės vietos nuoroda 
ar saugoma geografine nuoroda pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 
straipsnio 1 ir 2 dalis, pasiūlai reguliuoti.

„1. Pagal 152 straipsnio 1 dalį arba 161 
straipsnio 1 dalį pripažintos gamintojų 
organizacijos, pagal 157 straipsnio 1 dalį 
pripažintos tarpšakinės organizacijos arba 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytos ūkio subjektų 
grupės prašymu valstybės narės gali 
ribotam laikotarpiui nustatyti privalomas 
taisykles, skirtas sūrio, pažymėto saugoma 
kilmės vietos nuoroda ar saugoma 
geografine nuoroda pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1151/2012 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, 
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pasiūlai reguliuoti.

“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Tai techninis pakeitimas, kuriuo siekiama pritaikyti teisines nuorodas atsižvelgiant į 
Reglamentu (ES) 2017/2393 („Omnibus“) atliktus pakeitimus. Taip pat reikia nurodyti, kad 
pieno ir pieno produktų sektoriaus gamintojų organizacija iš tikrųjų gali būti pripažinta pagal 
152 arba 161 straipsnį.

Pakeitimas 493
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
150 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22d) 150 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
taisyklės nustatomos tuo atveju, jei 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 
7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
geografinės vietovės subjektai yra sudarę 
išankstinį susitarimą. Tokį susitarimą turi 
būti sudarę ne mažiau kaip du trečdaliai 
pieno gamintojų arba jų atstovų, 
gaminančių ne mažiau kaip du trečdalius 
žalio pieno, naudojamo šio straipsnio 1 
dalyje nurodyto sūrio gamybai, kiekio, ir 
atitinkamais atvejais ne mažiau kaip du 
trečdaliai to sūrio gamintojų, kurių 
gaminamo tos rūšies sūrio dalis sudaro ne 
mažiau kaip du trečdalius bendro 
geografinėje vietovėje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 
straipsnio 1 dalies c punkte, gaminamo 

„2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
taisyklės nustatomos tuo atveju, jei 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 
7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
geografinės vietovės subjektai yra sudarę 
išankstinį susitarimą. Tokį susitarimą turi 
būti sudarę ne mažiau kaip du trečdaliai 
pieno gamintojų arba jų atstovų, 
gaminančių ne mažiau kaip du trečdalius 
žalio pieno, naudojamo šio straipsnio 1 
dalyje nurodyto sūrio gamybai, kiekio, ir 
atitinkamais atvejais ne mažiau kaip du 
trečdaliai to sūrio gamintojų arba jų 
atstovų, kurių gaminamo tos rūšies sūrio 
dalis sudaro ne mažiau kaip du trečdalius 
bendro geografinėje vietovėje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 
straipsnio 1 dalies c punkte, gaminamo 
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kiekio. kiekio, arba jų atstovų.

“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Šiame pakeitime, numatant atstovavimo perdirbėjams galimybę, siekiama sukurti palankesnes 
sąlygas sudaryti išankstinius susitarimus.

Pakeitimas 494
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 i punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
150 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22i) 150 straipsnio 2 dalis iš dalies 
keičiama taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
taisyklės nustatomos tuo atveju, jei 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 
7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
geografinės vietovės subjektai yra sudarę 
išankstinį susitarimą. Tokį susitarimą turi 
būti sudarę ne mažiau kaip du trečdaliai 
pieno gamintojų arba jų atstovų, 
gaminančių ne mažiau kaip du trečdalius 
žalio pieno, naudojamo šio straipsnio 1 
dalyje nurodyto sūrio gamybai, kiekio, ir 
atitinkamais atvejais ne mažiau kaip du 
trečdaliai to sūrio gamintojų, kurių 
gaminamo tos rūšies sūrio dalis sudaro ne 
mažiau kaip du trečdalius bendro 
geografinėje vietovėje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 
straipsnio 1 dalies c punkte, gaminamo 
kiekio.

„2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
taisyklės nustatomos tuo atveju, jei 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 
7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
geografinės vietovės subjektai yra sudarę 
išankstinį susitarimą. Tokį susitarimą turi
būti sudarę ne mažiau kaip du trečdaliai 
pieno gamintojų arba jų atstovų, 
gaminančių ne mažiau kaip du trečdalius 
žalio pieno, naudojamo šio straipsnio 1 
dalyje nurodyto sūrio gamybai, kiekio, ir 
atitinkamais atvejais ne mažiau kaip du 
trečdaliai to sūrio gamintojų arba jų 
atstovų, kurių gaminamo tos rūšies sūrio 
dalis sudaro ne mažiau kaip du trečdalius 
bendro geografinėje vietovėje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 
straipsnio 1 dalies c punkte, gaminamo 
kiekio.

“;
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Or. fr

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

Pagrindimas

150 straipsnyje nurodyta, kad gali būti atstovaujama gamintojams, bet dėl 2 dalies 
formuluotės galima manyti, kad negali būti atstovaujama perdirbėjams. Dėl tokios taisyklės 
kyla problemų toms tiekimo grandinėms, kuriose yra daug perdirbimo įmonių. Galiausiai, 
atrodo, kad tiesiog buvo pamiršta įtraukti atstovavimo perdirbėjams galimybę.

Pakeitimas 495
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
150 straipsnio 4 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22e) 150 straipsnio 4 dalies c punktas 
pakeičiamas taip:

c) gali būti privalomos ilgiausiai 
trejus metus, o po šio laikotarpio jų 
galiojimas gali būti atnaujintas, jei buvo 
pateiktas naujas prašymas, kaip nurodyta 1 
dalyje;

„c) gali būti privalomos ilgiausiai 
penkerius metus, o po šio laikotarpio jų 
galiojimas gali būti atnaujintas, jei buvo 
pateiktas naujas prašymas, kaip nurodyta 1 
dalyje;

“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama leisti pasiūlos valdymo taisykles naudoti ne trejus, o penkerius 
metus, nes šios sistemos efektyvumas pasitvirtino.

Pakeitimas 496
Paolo De Castro
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
151 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22a) 151 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

Nuo 2015 m. balandžio 1 d. pirmieji žalio 
pieno pirkėjai pateikia nacionalinei 
kompetentingai valdžios institucijai 
deklaraciją apie jiems kas mėnesį pristatyto 
žalio pieno kiekį.

„Nuo 2015 m. balandžio 1 d. pirmieji žalio 
pieno pirkėjai pateikia nacionalinei 
kompetentingai valdžios institucijai 
deklaraciją apie jiems kas mėnesį pristatyto 
žalio pieno kiekį ir vidutinę taikomą 
kainą. Jeigu pirmas pirkėjas yra 
kooperatyvas, vidutinė kaina nurodoma 
prekybos metų, nustatytų šio reglamento 6 
straipsnio c punkto v papunktyje, 
pabaigoje.

“;

Or. it

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

Pakeitimas 497
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22d) 152 straipsnio 1 dalies c punkto 
įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

kurios siekia konkretaus tikslo, galinčio 
apimti bent vieną iš toliau nurodytų tikslų:

„kurios siekia konkretaus tikslo, galinčio 
apimti ii papunktyje nurodytą tikslą ir
vieną iš toliau nurodytų tikslų:

“;

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

Pagrindimas

Kad gamintojų organizacijos būtų tikros įmonės, pagrindiniame reglamente būtina nustatyti 
reikalavimą, kad gamintojų organizacijos turi teikti rinkai šioms organizacijoms 
priklausančių gamintojų produktus.

Pakeitimas 498
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22c) 152 straipsnio 1 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

a) kurias sudaro ir pagal 153 
straipsnio 2 dalies c punktą kontroliuoja 
konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 
straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, 
veikiantys gamintojai;

„a) kurias visas arba tiksliai apibrėžtą 
jų dalį sudaro ir pagal 153 straipsnio 2 
dalies c punktą kontroliuoja konkrečiame 
sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 
dalyje pateiktą sąrašą, veikiantys 
gamintojai;

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544449960291&from=EN)

Pakeitimas 499
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1 a dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

22f) 152 straipsnio 1a dalis pakeičiama 
taip:

Nukrypstant nuo SESV 101 straipsnio 1 
dalies, pagal šio straipsnio 1 dalį pripažinta 
gamintojų organizacija savo narių vardu 
gali planuoti visos ar dalies savo 
produkcijos gamybą, optimizuoti gamybos 
išlaidas, pateikti ją rinkai ir derėtis dėl 
žemės ūkio produktų tiekimo sutarčių.

„Pagal šio straipsnio 1 dalį pripažinta 
gamintojų organizacija savo narių vardu 
gali planuoti visos ar dalies savo 
produkcijos gamybą, optimizuoti gamybos 
išlaidas, pateikti ją rinkai ir derėtis dėl 
žemės ūkio produktų tiekimo sutarčių.

“;

Or. en

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

Pagrindimas

Nurodoma taisyklė, o ne išimtis.

Pakeitimas 500
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a) 152 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„

su sąlyga, kad gamintojų organizacija 
sukoncentruoja savo narių produktų 
pasiūlą ir pateikia juos rinkai, nepaisant 
to, ar gamintojai perleidžia gamintojų 
organizacijai nuosavybės teisę į 
produktus;

“;
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Or. en

Pakeitimas 501
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 h punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22h) 152 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„2a. Kai pripažinta gamintojų 
organizacija arba gamintojų organizacijų 
asociacija neprekiauja savo narių 
produktais, siekdama planuoti gamybą ir 
pritaikyti ją pagal paklausą, 
vadovaudamasi šio straipsnio 1 dalies c 
punkto i papunkčiu, ji gali keistis 
strategine informacija, be kita ko, 
rengdama ir platindama apibendrintus 
statistinius duomenis, rinkos rodiklius 
arba rinkos pokyčių perspektyvų analizės 
duomenis, visų pirma susijusius su 
gamybos sąnaudomis, produktų kainomis 
ar produkcijos kiekiu.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje 
„Endives“. Teisingumo Teismas nusprendė, kad gamintojų organizacija arba vadinamoji 
valdančioji gamintojų organizacijų asociacija turi turėti galimybę pasikeisti strategine 
informacija, siekiama įgyvendinti pagal BRO jai priskirtus tikslus, visų pirma užtikrinti 
gamybos planavimą ir pritaikymą pagal paklausą, bei tinkamai nustatyti gamybos kainas.

Pakeitimas 502
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 k punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1a dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22k) 152 straipsnio 1a dalies pirma 
pastraipa pakeičiama taip:

1a. Nukrypstant nuo SESV 101 straipsnio 
1 dalies, pagal šio straipsnio 1 dalį 
pripažinta gamintojų organizacija savo 
narių vardu gali planuoti visos ar dalies 
savo produkcijos gamybą, optimizuoti 
gamybos išlaidas, pateikti ją rinkai ir 
derėtis dėl žemės ūkio produktų tiekimo 
sutarčių.

„Pagal šio straipsnio 1 dalį pripažinta 
gamintojų organizacija savo narių vardu 
gali planuoti visos ar dalies savo 
produkcijos gamybą, optimizuoti gamybos 
išlaidas, pateikti ją rinkai ir derėtis dėl 
žemės ūkio produktų tiekimo sutarčių.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Kaip byloje „Endives“ pažymėjo Teisingumo Teismas, praktiniams susitarimams ir 
sprendimams, kurie yra teisės aktų leidėjo BRO apibrėžtų gamintojų organizacijų misijų ir 
tikslų dalis, konkurencijos taisyklės netaikomos. Ši išimtis taikoma dėl to, kad būtina 
įgyvendinti uždavinius, kuriuos teisės aktų leidėjas patikėjo svarbiausiems BRO subjektams. 
Nuoroda į Sutarties 101 straipsnio 1 dalį išbraukiama, nes ji nebeturi prasmės. Šis pakeitimas 
ir 206 straipsnio pirmos pastraipos pakeitimas vienas kitą papildo.

Pakeitimas 503
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 r punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22r) 152 straipsnio 1 dalies c punkto vii 
papunktis pakeičiamas taip:

vii) tvarkyti šalutinius produktus ir
atliekas, visų pirma siekiant išsaugoti 

„vii) rengti iniciatyvas, kuriomis 
skatinama naudoti šalutinius produktus ir 
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vandens, dirvožemio ir kraštovaizdžio 
kokybę ir išsaugoti ar didinti biologinę 
įvairovę;

galutinių atliekų srautus;

“;

Or. en

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

Pakeitimas 504
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1 dalies c punkto vii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22d) 152 straipsnio 1 dalies c punktas 
papildomas šiuo papunkčiu:

„rengti iniciatyvas, kuriomis skatinama 
naudoti šalutinius produktus ir galutinių 
atliekų srautus;“;

Or. en

Pagrindimas

Siekdamos prisidėti prie žiedinės ekonomikos, gamintojų organizacijos gali rengti iniciatyvas, 
kuriomis skatinama pakartotinai naudoti šalutinius produktus.

Pakeitimas 505
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

22c) 152 straipsnio 1 dalies c punkto ii 
papunktis pakeičiamas taip:

ii) koncentruoti savo narių pagamintų 
produktų pasiūlą ir tiesiogiai pateikti juos į 
rinką, be kita ko, naudojant tiesioginę 
rinkodarą;

„ii) koncentruoti savo narių pagamintų 
produktų pasiūlą ir (arba) tiesiogiai pateikti 
juos į rinką, be kita ko, naudojant 
tiesioginę rinkodarą;

“;

Or. en

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

Pagrindimas

Techninio pobūdžio pataisymas. Pasiūlos koncentravimas yra viena iš pagrindinių gamintojų 
organizacijos funkcijų, atsižvelgiant į tai, kad produktus rinkai faktiškai pateikia nariai, 
vadovaudamiesi grandine grindžiamu požiūriu, o gamintojų organizacija yra priemonė, pvz., 
aukcionui rengti.

Pakeitimas 506
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22a) 152 straipsnio 1 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:

b) kurios yra suformuotos gamintojų 
iniciatyva;

„b) su sąlyga, kad gamintojų organizacija 
sukoncentruoja savo narių produktų 
pasiūlą ir (arba) pateikia juos rinkai, 
nepaisant to, ar gamintojai perleidžia
gamintojų organizacijai nuosavybės teisę į 
žemės ūkio produktus;

“;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1544191216128&from=EN)

Pagrindimas

Techninio pobūdžio pataisymas. Pasiūlos koncentravimas yra viena iš pagrindinių gamintojų 
organizacijos funkcijų, atsižvelgiant į tai, kad produktus rinkai faktiškai pateikia nariai, 
vadovaudamiesi grandine grindžiamu požiūriu, o gamintojų organizacija yra priemonė, pvz., 
aukcionui rengti.

Pakeitimas 507
Jan Huitema, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22b) 152 straipsnio 1 dalies c punkto vii 
papunktis pakeičiamas taip:

vii) tvarkyti šalutinius produktus ir 
atliekas, visų pirma siekiant išsaugoti 
vandens, dirvožemio ir kraštovaizdžio 
kokybę ir išsaugoti ar didinti biologinę 
įvairovę;

„vii) tvarkyti ir naudoti šalutinius 
produktus ir atliekas, visų pirma siekiant 
išsaugoti vandens, dirvožemio ir 
kraštovaizdžio kokybę ir išsaugoti ar 
didinti biologinę įvairovę, taip pat didinti 
žiediškumą;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pakeitimas 508
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 j punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1 dalies a punktas
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

22j) 152 straipsnio 1 dalies a punktas iš 
dalies keičiamas taip:

a) kurias sudaro ir pagal 153 
straipsnio 2 dalies c punktą kontroliuoja 
konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 
straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, 
veikiantys gamintojai;

„a) kurias visas arba tiksliai apibrėžtą 
jų dalį sudaro ir pagal 153 straipsnio 2 
dalies c punktą kontroliuoja konkrečiame 
sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 
dalyje pateiktą sąrašą, veikiantys 
gamintojai;

“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Šiuo metu gamintojas negali priklausyti dviem pripažintoms to paties sektoriaus gamintojų 
organizacijoms. Ši nuostata atrodo per griežta. Iš tikrųjų gamintojas gali išreikšti norą įstoti į 
kelias gamintojų organizacijas, pvz., susijusias su dviem skirtingais to paties produkto (kaip 
antai šviežio ir šaldyto) panaudojimo būdais. Galimybė vienam gamintojui priklausyti 
kelioms pripažintoms gamintojų organizacijoms taptų paskata gamintojų organizacijų plėtrai.

Pakeitimas 509
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 l punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1 dalies c punkto x papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22l) 152 straipsnio 1 dalies c punkto x 
papunktis iš dalies keičiamas taip:

x) valdyti vaisių ir daržovių 
sektoriaus veiksmų programose 
numatytus savitarpio pagalbos fondus, 
nurodytus šio reglamento 33 straipsnio 3 
dalies d punkte ir Reglamento (ES) Nr. 
1305/2013 36 straipsnyje;

„x) valdyti savitarpio pagalbos fondus;
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“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543601391583&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Dabartiniu BRO reglamentu, kuriame pateikiamas neišsamus tikslų, kurių gali siekti 
gamintojų organizacijos, sąrašas, atrodo, šių organizacijų galimybės valdyti savitarpio 
pagalbos fondus yra ribojamos paliekant tiktai tuos, kurie yra numatyti vaisių ir daržovių 
sektoriaus veiklos programose ar BNR; Todėl savitarpio pagalbos fondų valdymo funkcijos 
priskyrimas gamintojų organizacijoms yra svarbi priemonė, suteikiama tam, kad jos galėtų 
vykdyti savo misiją užtikrinti gamintojams deramą vietą ekonomikoje. Taigi siūlomu 
reglamentu siekiama užtikrinti tokių fondų teisinį tikrumą.

Pakeitimas 510
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1 dalies c punkto x papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22f) 152 straipsnio 1 dalies x punktas 
pakeičiamas taip:

x) valdyti vaisių ir daržovių 
sektoriaus veiksmų programose 
numatytus savitarpio pagalbos fondus, 
nurodytus šio reglamento 33 straipsnio 3 
dalies d punkte ir Reglamento (ES) Nr. 
1305/2013 36 straipsnyje;

„x) valdyti savitarpio pagalbos fondus, 
visų pirma nurodytus Reglamento (ES) 
[Reglamentas dėl BŽŪP strateginių 
planų] 43, 60 ir 70 straipsniuose;

“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Tai techninis pakeitimas, kuriuo tiesiog siekiama pritaikyti tekstą atsižvelgiant į strateginių 
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planų pakeitimus.

Pakeitimas 511
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
153 straipsnio pirmos dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22g) 153 straipsnio 1 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:

b) kiekvieno konkretaus valdos 
gaminamo produkto atveju būtų tik vienos 
gamintojų organizacijos nariai; tačiau 
valstybės narės tinkamai pagrįstais atvejais 
gali nukrypti nuo šios sąlygos, kai 
gamintojai nariai turi du atskirus 
skirtingose geografinėse vietovėse esančius 
gamybos padalinius;

;b) kiekvieno konkretaus valdos 
gaminamo produkto atveju būtų tik vienos 
gamintojų organizacijos nariai; tačiau 
valstybės narės tinkamai pagrįstais atvejais 
gali nukrypti nuo šios sąlygos, kai 
gamintojai nariai turi du atskirus 
skirtingose geografinėse vietovėse esančius 
gamybos padalinius, jeigu joms 
priklausančių gamintojų produktai yra 
tiksliai identifikuoti arba skirtingos 
paskirties;

“

Or. fr

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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti gamintojams leidimą deramai pagrįstais atvejais priklausyti 
dviem gamintojų organizacijoms, jeigu jų produktai yra tiksliai identifikuoti ir naudojami 
vykdant skirtingus pramonės procesus.

Pakeitimas 512
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
153 straipsnio 2 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22a) 153 straipsnio 2 dalies c punktas iš 
dalies keičiamas taip:

c) taisyklės, pagal kurias gamintojams 
nariams leidžiama demokratiškai tikrinti 
savo organizacijos veiklą ir sprendimus;

„c) taisyklės, pagal kurias gamintojams 
nariams leidžiama demokratiškai ir 
skaidriai tikrinti savo organizacijos veiklą 
ir sprendimus, taip pat apskaitą ir 
biudžetą; Šios nuostatos taip pat taikomos 
organizacijoms nepriklausantiems 
gamintojams, tais atvejais kai jie turi 
vykdyti jos sprendimus ir finansinius 
įsipareigojimus.

“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti didesnį gamintojų organizacijų skaidrumą ir demokratiškumą.

Pakeitimas 513
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 m punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
153 straipsnio 3 dalies d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22m) 163 straipsnio 3 dalies d punkto iii 
papunktis išbraukiamas.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suvienodinti pieno sektoriaus tarpšakinių organizacijų ir kitų tarpšakinių 
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organizacijų pripažinimo panaikinimo sąlygas.

Pakeitimas 514
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
154 straipsnio 1 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22b) 154 straipsnio 1 dalies b punktas iš 
dalies keičiamas taip:

b) teritorijoje, kurioje ji vykdo veiklą, 
turi mažiausią būtiną narių skaičių ir (arba)
pagamina mažiausią būtiną tinkamos 
parduoti produkcijos kiekį ar vertę, kuriuos 
nustato atitinkama valstybė narė;

„b) teritorijoje, kurioje ji vykdo veiklą, 
turi mažiausią būtiną narių skaičių ir (arba)
pagamina mažiausią būtiną tinkamos 
parduoti produkcijos kiekį ar vertę, kuriuos 
nustato atitinkama valstybė narė; šiomis 
nuostatomis negali būti užkirstas kelias 
pripažinti mažesnes arba papildoma 
gamyba užsiimančias gamintojų 
organizacijas.

“;

Or. fr

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

Pakeitimas 515
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
154 straipsnio 1 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22g) 154 straipsnio 1 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:
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b) teritorijoje, kurioje ji vykdo veiklą, turi 
mažiausią būtiną narių skaičių ir (arba)
pagamina mažiausią būtiną tinkamos 
parduoti produkcijos kiekį ar vertę, 
kuriuos nustato atitinkama valstybė narė;

„b) teritorijoje, kurioje ji vykdo veiklą, turi 
mažiausią būtiną narių skaičių, kurį
nustato atitinkama valstybė narė;

“;

Or. en

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

Pagrindimas

Gamintojams, kurie pagamina mažą kiekį arba kurių gamybos apimtis maža, neturėtų būti 
draudžiama sudaryti gamintojų organizacijas.

Pakeitimas 516
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 h punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
156 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22h) 156 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

1. Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti konkrečiame sektoriuje, 
įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą 
sąrašą, veikiančias gamintojų organizacijų 
asociacijas, kurios suformuotos pripažintų 
gamintojų organizacijų iniciatyva.

„1. Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti konkrečiame sektoriuje, 
įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą 
sąrašą, veikiančias gamintojų organizacijų 
asociacijas, kurios suformuotos pripažintų 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų iniciatyva.

“;

Or. fr

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

Šiame pakeitime siūloma, kad gamintojų organizacijų asociacijas galėtų sudaryti ne tik 
gamintojų organizacijos, bet ir gamintojų organizacijų asociacijos. Kadangi stiprėja 
perdirbimo ir prekybos sektorių koncentracija, siekiant pagerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje ypač svarbu užtikrinti žemės ūkio produktų pasiūlos koncentraciją.

Pakeitimas 517
Jan Huitema, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22 a) 157 straipsnio 1 dalies c punkto vii 
papunktis pakeičiamas taip:

vi) teikia informaciją ir atlieka mokslinius 
tyrimus, kad gamybą būtų galima pritaikyti 
gaminti geriau rinkos reikalavimus ir 
vartotojų skonį bei lūkesčius (visų pirma 
susijusius su produkto kokybe ir aplinkos 
apsauga) atitinkančius produktus;

„vi) teikia informaciją ir atlieka mokslinius 
tyrimus, kad gamybą būtų galima pritaikyti 
gaminti geriau rinkos reikalavimus ir 
vartotojų skonį bei lūkesčius (visų pirma 
susijusius su produkto kokybe ir aplinkos 
apsauga bei gyvūnų gerove) atitinkančius 
produktus;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pakeitimas 518
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 h punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 1 dalies c punkto xiv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22h) 157 straipsnio 1 dalies c punktas 
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papildomas šiuo papunkčiu:

„xiva) rengti iniciatyvas, kuriomis 
skatinama naudoti šalutinius produktus ir 
galutinių atliekų srautus;“;

Or. en

Pagrindimas

Siekdamos prisidėti prie žiedinės ekonomikos, tarpšakinės organizacijos gali rengti 
iniciatyvas, kuriomis skatinama pakartotinai naudoti šalutinius produktus.

Pakeitimas 519
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 n punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnio 4 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22n) 164 straipsnio 4 dalies c punktas 
pakeičiamas taip:

c) rengti Sąjungos taisykles atitinkančias 
tipines sutartis;

„c) rengti Sąjungos taisykles atitinkančias 
tipines sutartis ir sąlygas, visų pirma 
susijusias su vertės paskirstymu ir teisinga 
kompensacija;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Būtina leisti tarpšakinėms organizacijoms prašyti išplėsti tipines vertės paskirstymo sąlygas ir 
tipines teisingo kompensavimo sąlygas, kad sektoriuje būtų užtikrinti skaidresni sutartiniai 
santykiai. Šis pakeitimas susijęs su mano pateiktais 157 straipsnio 1 dalies c punkto ir 
pranešėjo pateikto 53 pakeitimo pakeitimais.
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Pakeitimas 520
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 o punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22o) 157 straipsnio 1 dalies c punkto vii 
papunktis pakeičiamas taip:

vii) teikti informaciją ir atlikti mokslinius 
tyrimus, būtinus siekiant atnaujinti, 
racionalizuoti, patobulinti ir pritaikyti 
gamybą ir atitinkamais atvejais perdirbimą 
bei prekybą, orientuojant juos į produktus, 
kurie geriau atitinka rinkos poreikius ir 
vartotojų skonį bei lūkesčius, visų pirma 
teikti informaciją ir atlikti mokslinius 
tyrimus, susijusius su produktų kokybe 
(įskaitant produktų, kuriems suteikta 
saugoma kilmės vietos nuoroda arba 
saugoma geografinė nuoroda, specifinius 
ypatumus) ir aplinkos apsauga;

„vii) teikti informaciją ir atlikti mokslinius 
tyrimus, būtinus siekiant atnaujinti, 
racionalizuoti, patobulinti ir pritaikyti 
gamybą ir atitinkamais atvejais perdirbimą 
bei prekybą, orientuojant juos į produktus, 
kurie geriau atitinka rinkos poreikius ir 
vartotojų skonį bei lūkesčius, visų pirma 
teikti informaciją ir atlikti mokslinius 
tyrimus, susijusius su produktų kokybe 
(įskaitant produktų, kuriems suteikta 
saugoma kilmės vietos nuoroda arba 
saugoma geografinė nuoroda, specifinius 
ypatumus) ir aplinkos, klimato, gyvūnų 
sveikatos ir gyvūnų gerovės apsauga;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pakeitimas 521
Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 1 dalies c punkto xvi papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22d) 157 straipsnio 1 dalies c punkto 
xvi papunktis pakeičiamas taip:

xvi) įgyvendina gyvūnų sveikatai, augalų „xvi) įgyvendina gyvūnų sveikatai, augalų 
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apsaugai ir aplinkai kylančios rizikos 
prevencijos ir valdymo priemones.

apsaugai ir aplinkai kylančios rizikos 
prevencijos ir valdymo priemones, be kita 
ko, steigdamos ir valdydamos savitarpio 
fondus.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pakeitimas 522
Jan Huitema, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 1 dalies c punkto xiv papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22c) 157 straipsnio 1 dalies c punkto 
xiv papunktis pakeičiamas taip:

xiv) prisidėti prie šalutinių produktų 
tvarkymo ir prie atliekų mažinimo bei 
tvarkymo;

„xiv) prisidėti prie šalutinių produktų 
tvarkymo bei naudojimo ir prie atliekų 
mažinimo bei tvarkymo;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pakeitimas 523
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 1 dalies c punkto xv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22e) 157 straipsnio 1 dalies c punktas 
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papildomas šiuo xva papunkčiu:

„xva) nustatyti tipines išlaidų, kurias 
ūkininkai patiria siekdami atitikti 
įstatymais nenumatytus reikalavimus, 
susijusius su aplinkos, klimato, gyvūnų 
sveikatos ir gyvūnų gerovės apsauga, 
kompensavimo sąlygas, įskaitant šių 
išlaidų apskaičiavimo metodus;“;

Or. en

Pagrindimas

Tarpšakinės organizacijos gali nustatyti ne tik vertės paskirstymo sąlygas, bet ir tipines 
sąlygas, kuriose nurodoma daugiau konkrečių elementų, susijusių su dabartinių tipinių 
sutarčių turiniu, siekiant užtikrinti tinkamą ir teisingą kompensavimą, taip pat nurodoma, 
kaip apskaičiuoti pagrįstą papildomų išlaidų, susijusių su įstatymais nenumatytus 
reikalavimus dėl gyvūnų, aplinkos ir klimato atitinkančių produktų gamyba, kompensaciją.

Pakeitimas 524
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22a) 157 straipsnio 1 dalies c punkto v 
papunktis pakeičiamas taip:

v) nedarant poveikio 148 ir 168 
straipsniams, parengti Sąjungos taisykles 
atitinkančias tipines sutarčių formas, kurios 
būtų naudojamos parduodant žemės ūkio 
produktus pirkėjams ir (arba) tiekiant 
perdirbtus produktus platintojams ir 
mažmenininkams, atsižvelgiant į būtinybę 
užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas 
ir išvengti rinkos iškraipymų;

„v) nedarant poveikio 148 ir 168 
straipsniams, parengti Sąjungos taisykles 
atitinkančias tipines sutarčių, kurios gali 
būti susijusios su dviem ar daugiau 
veiklos vykdytojų sektoriuje, formas, 
kurios būtų naudojamos parduodant žemės 
ūkio produktus pirkėjams ir (arba) tiekiant 
perdirbtus produktus platintojams ir 
mažmenininkams, atsižvelgiant į būtinybę 
užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas 
ir išvengti rinkos iškraipymų. Į šias tipines 
sutartis gali būti įtraukti atitinkami 
rodikliai ir ekonominiai indeksai, 
grindžiami atitinkamos gamybos 
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sąnaudomis ir jų pokyčiais, kuriais taip 
pat atsižvelgiama į produktų kategoriją ir 
jų skirtingas galimybes rinkoje, produkto 
vertinimo rodiklius, žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos kainas ir jų pokyčius, 
papildomas išlaidas, patiriamas siekiant 
atitikti įstatymais nenumatytus 
reikalavimus, susijusius su gyvūnų 
gerove, gyvūnų sveikata, aplinka ir 
klimatu, ir kriterijai, susiję su produktų 
sudėtimi, kokybe, atsekamumu ir 
produktų specifikacijų turiniu;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1544183417004&from=EN)

Pagrindimas

Suteikti pagrindiniams gamintojams galimybę parduoti savo produktus teisingomis ir 
pagrįstomis kainomis yra vienas iš pagrindinių Sąjungos bendros žemės ūkio politikos tikslų. 
Ūkininkai turi atitikti vis griežtesnius reikalavimus gyvūnų gerovės, gyvūnų sveikatos, 
aplinkos ir klimato srityje, viršydami teisės aktais nustatytas prievoles šiose srityse, bet 
negaudami teisingos susijusių papildomų išlaidų kompensacijos. Tarpšakinės organizacijos 
gali padėti didinti ūkininkų pajamas, rengdamos tipines sutartis, kuriose į šias papildomas 
išlaidas atsižvelgiama.

Pakeitimas 525
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 p punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 1 dalies c punkto xvi papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22p) 157 straipsnio 1 dalies c punkto 
xvi papunktis pakeičiamas taip:

xvi) įgyvendina gyvūnų sveikatai, augalų 
apsaugai ir aplinkai kylančios rizikos 
prevencijos ir valdymo priemones.

„xvi) įgyvendina gyvūnų sveikatai, augalų 
apsaugai ir aplinkai kylančios rizikos 
prevencijos ir valdymo priemones, be kita 
ko, steigdamos ir valdydamos savitarpio 
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fondus.

“;

Or. en

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

Pakeitimas 526
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22e) 157 straipsnio 1 dalies c punkto v 
papunktis pakeičiamas taip:

v) nedarant poveikio 148 ir 168 
straipsniams, parengti Sąjungos taisykles 
atitinkančias tipines sutarčių formas, kurios 
būtų naudojamos parduodant žemės ūkio 
produktus pirkėjams ir (arba) tiekiant 
perdirbtus produktus platintojams ir 
mažmenininkams, atsižvelgiant į būtinybę 
užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas 
ir išvengti rinkos iškraipymų;

„v) nedarant poveikio 148 ir 168 
straipsniams, parengti Sąjungos taisykles 
atitinkančias tipines sutarčių, kurios gali 
būti susijusios su dviem ar daugiau 
veiklos vykdytojų sektoriuje, formas, 
kurios būtų naudojamos parduodant žemės 
ūkio produktus pirkėjams ir (arba) tiekiant 
perdirbtus produktus platintojams ir 
mažmenininkams, atsižvelgiant į būtinybę 
užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas 
ir išvengti rinkos iškraipymų. Į šias tipines 
sutartis gali būti įtraukti atitinkami 
rodikliai ir ekonominiai indeksai, 
grindžiami atitinkamos gamybos 
sąnaudomis ir jų pokyčiais, kuriais taip 
pat atsižvelgiama į produktų kategoriją ir 
jų skirtingas galimybes rinkoje, produkto 
vertinimo rodiklius, žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos kainas ir jų pokyčius, 
papildomas išlaidas, patiriamas siekiant 
atitikti įstatymais nenumatytus 
reikalavimus, susijusius su gyvūnų 
gerove, gyvūnų sveikata, aplinka ir 
klimatu, ir kriterijai, susiję su produktų 
sudėtimi, kokybe, atsekamumu ir 
produktų specifikacijų turiniu.
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“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjo 51 pakeitimu, priduriant, kad tipinėse sutartyse 
taip pat gali būti atsižvelgiama į papildomas išlaidas, kurias gamintojai patiria siekdami 
atitikti įstatymais nenumatytus visuomenės reikalavimus, susijusius su gyvūnų gerove, aplinka 
ir klimatu.

Pakeitimas 527
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 1 dalies c punkto xv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22f) 157 straipsnio 1 dalies c punktas
papildomas šiuo papunkčiu:

„xva) nustatyti tipines teisingo išlaidų, 
kurias ūkininkai patiria siekdami atitikti 
įstatymais nenumatytus reikalavimus, 
susijusius su gyvūnų gerove, gyvūnų ir 
augalų sveikata, maisto sauga, 
priemonėmis aplinkos ir klimato srityje, 
kompensavimo sąlygas, įskaitant šių 
išlaidų apskaičiavimo metodus;“;

Or. en

Pakeitimas 528
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 1 dalies c punkto xiv a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22d) 157 straipsnio 1 dalies c punktas 
papildomas šiuo papunkčiu:

„xiva) rengti iniciatyvas, kuriomis 
skatinama naudoti šalutinius produktus ir 
galutinių atliekų srautus.“;

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų skatinama žiedinė ekonomika, įgyvendinant BŽŪP turėtų būti stengiamasi ne tik 
mažinti šalutinių produktų ir atliekų kiekį, bet ir ieškoti naujų būdų juos panaudoti.

Pakeitimas 529
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 1 dalies c punkto viii papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22g) 157 straipsnio 1 dalies c punkto 
viii papunktis pakeičiamas taip:

viii) ieškoti būdų apriboti gyvūnų sveikatos 
apsaugos ar augalų apsaugos produktų 
naudojimą, geriau valdyti kitas medžiagas, 
užtikrinti produktų kokybę ir išsaugoti 
dirvožemio bei vandens kokybę, skatinti 
maisto saugą, visų pirma taikant produktų 
atsekamumą, ir gerinti gyvūnų sveikatą ir 
gerovę;

„viii) ieškoti būdų apriboti gyvūnų 
sveikatos apsaugos ar augalų apsaugos 
produktų naudojimą, geriau valdyti kitas 
medžiagas, užtikrinti produktų kokybę ir 
išsaugoti dirvožemio bei vandens kokybę, 
skatinti maisto saugą, visų pirma taikant 
produktų atsekamumą, ir gerinti gyvūnų 
sveikatą ir gerovę, taip pat nustatyti 
priemones, kuriomis skatinama 
fitosanitarinė prevencija ir kontrolė ir 
kurios padeda steigti rizikos fondus, kurių 
lėšas galima naudoti kenkėjų plitimo ar 
ligų protrūkio atveju nukentėjusių įmonių 
nuostoliams kompensuoti;

“;

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

Pakeitimas 530
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 r punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22r) 157 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pritaikyti pieno ir pieno produktų sektoriuje galiojančias nukrypti 
leidžiančias nuostatas, atsižvelgiant į bendrąją tarpšakinę sistemą. Dėl pieno sektoriaus teisės 
aktų rinkinio atsiradusi diferenciacija iš tikrųjų nebėra reikalinga, o ją panaikinus pieno 
sektoriaus tarpšakinės organizacijos galės įgyti tam tikrus įgaliojimus, pvz. prognozuoti 
gamybos potencialą ir registruoti viešas rinkos kainas, iki galo išnaudoti gamybos potencialą 
ir plėtoti iniciatyvas ekonomikos konkurencingumui bei inovacijoms skatinti.

Pakeitimas 531
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 n punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22n) 157 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, pieno ir 
pieno produktų sektoriuje valstybės narės 
gali pripažinti tarpšakines organizacijas, 
kurios:

a) oficialiai paprašė jas pripažinti ir 
kurias sudaro ekonominės veiklos, 
susijusios su žalio pieno gamyba ir su 
bent vienu iš šių tiekimo grandinės etapų 
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– pieno ir pieno produktų sektoriaus 
produktų perdirbimo arba prekybos jais 
etapu, įskaitant platinimą – atstovai;

b) yra suformuotos visų arba kai 
kurių a punkte nurodytų atstovų 
iniciatyva;

c) atsižvelgdamos į tų tarpšakinių 
organizacijų narių ir vartotojų interesus, 
viename ar keliuose Sąjungos regionuose 
vykdo vienos ar kelių toliau nurodytų 
rūšių veiklą: i) gerina 
informuotumą apie gamybą bei rinką ir 
didina jų skaidrumą, be kita ko, 
skelbdamos statistinius duomenis apie 
kainas, kiekius ir anksčiau sudarytų žalio 
pieno pristatymo sutarčių galiojimo 
trukmę, taip pat pateikdamos galimų 
būsimų rinkos pokyčių regioniniu, 
nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu analizę;

ii) padeda geriau koordinuoti pieno ir 
pieno produktų sektoriaus produktų 
pateikimo rinkai būdus, visų pirma 
pasitelkdamos mokslinius ir rinkos 
tyrimus;

iii) skatina pieno ir pieno produktų 
vartojimą ir teikia informaciją apie pieną 
ir pieno produktus vidaus ir išorės 
rinkose;

iv) tiria potencialias eksporto rinkas;

v) rengia Sąjungos taisykles 
atitinkančias tipines sutarčių formas, 
naudojamas parduodant žalią pieną 
pirkėjams arba tiekiant perdirbtus 
produktus platintojams ir 
mažmenininkams, atsižvelgdamos į 
būtinybę sudaryti sąžiningos 
konkurencijos sąlygas ir išvengti rinkos 
iškraipymų;

vi) teikia informaciją ir atlieka 
mokslinius tyrimus, kad gamybą būtų 
galima pritaikyti gaminti geriau rinkos 
reikalavimus ir vartotojų skonį bei 
lūkesčius (visų pirma susijusius su 
produkto kokybe ir aplinkos apsauga) 
atitinkančius produktus;
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vii) išlaiko ir plėtoja pieno sektoriaus 
gamybos potencialą, inter alia, 
skatindamos inovacijas ir remdamos 
taikomųjų mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros programas, kad 
būtų išnaudojamos visos su pienu ir pieno 
produktais susijusios galimybės, visų 
pirma siekiant kurti pridėtinės vertės 
turinčius produktus, kurie yra 
patrauklesni vartotojui;

viii) ieško būdų, kaip apriboti gyvūnų 
sveikatos apsaugos produktų naudojimą, 
gerinti kitų medžiagų tvarkymą, gerinti 
maisto saugą ir gyvūnų sveikatą;

ix) rengia produktų kokybės gerinimo 
visuose gamybos ir pardavimo etapuose 
metodus ir priemones;

x) išnaudoja ekologinio 
ūkininkavimo galimybes, saugo ir 
propaguoja tokį ūkininkavimą, taip pat 
produktų su kilmės vietos nuorodomis, 
kokybės ženklais ir geografinėmis 
nuorodomis gamybą;

xi) rengia produktų kokybės gerinimo 
visuose gamybos ir pardavimo etapuose 
metodus ir priemones;

xii) nustato standartines vertės 
pasidalijimo sąlygas, kaip apibrėžta 172a 
straipsnyje, kurios apima rinkos pelną ir 
nuostolius, nustatydamos, kaip tarp jų turi 
būti paskirstomi susijusių produktų 
atitinkamų rinkos kainų ar kitų prekių 
rinkų pokyčiai ir

xiii) įgyvendina gyvūnų sveikatai, 
augalų apsaugai ir aplinkai kylančios 
rizikos prevencijos ir valdymo priemones.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Siekiant išvengti diskriminacijos, tarpšakinėms organizacijoms taikomos bendrosios taisyklės 
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turėtų būti taikomos visiems sektoriams be išimčių. Dėl to reikia panaikinti pagal 3 dalį pieno 
sektoriui taikomą nukrypti leidžiančią nuostatą.

Pakeitimas 532
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 j punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
158 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22j) Į III skyriaus I skirsnį įterpiamas 
šis straipsnis:

„158a straipsnis

Tarpšakinių organizacijų asociacijos

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti konkrečiame sektoriuje, 
įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą 
sąrašą, veikiančias tarpšakinių 
organizacijų asociacijas, kurios yra 
įsteigtos pripažintų tarpšakinių 
organizacijų iniciatyva.

Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 173 
straipsnį, gamintojų organizacijų 
asociacijos gali vykdyti bet kokią
tarpšakinių organizacijų veiklą ar 
funkcijas.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į Reglamentą 1308/2013 įtraukti galimybę pripažinti tarpšakinių 
organizacijų asociacijas tokia pat tvarka kaip gamintojų organizacijų asociacijas.

Pakeitimas 533
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 k punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
158 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22k) Į III skyriaus I skirsnį įterpiamas 
šis straipsnis:

„158a straipsnis

Gamintojų organizacijos ir asociacijos bei 
tarpšakinės organizacijos

1. Šio reglamento tikslais nuorodos į 
gamintojų organizacijas, gamintojų 
organizacijų asociacijas ir tarpšakines 
organizacijas taip pat yra nuorodos į 
tarpvalstybines gamintojų organizacijas, 
tarpvalstybines gamintojų organizacijų 
asociacijas ir tarpvalstybines tarpšakines 
organizacijas, kurios pripažįstamos pagal 
šį straipsnį.

2. Taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

a) tarpvalstybinė gamintojų 
organizacija – bet kokia gamintojų 
organizacija, kuriai priklausančių 
gamintojų valdos yra daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje;

b) tarpvalstybinė gamintojų 
organizacijų asociacija – bet kokia 
gamintojų organizacijų asociacija, kuriai 
priklausančios organizacijos veikia 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje;

c) tarpvalstybinė tarpšakinė 
organizacija – bet kokia tarpšakinė 
organizacija, kurios nariai vykdo su 
organizacijos veikla susijusių produktų 
gamybos, perdirbimo ar pardavimo veiklą 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje.

3. Komisija turi priimti sprendimą dėl 
tarpvalstybinių gamintojų organizacijų, 
tarpvalstybinių gamintojų organizacijų 
asociacijų ir tarpvalstybinių tarpšakinių 
organizacijų pripažinimo.

154, 156 ir 158 straipsniuose nustatytos 
bendrosios pripažinimo taisyklės ir 161 
bei 163 straipsniuose nustatytos pieno 
produktų sektoriuje taikomos specialiosios 
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taisyklės yra taikomos mutatis mutandis.

4. Valstybė narė, kurioje tarpvalstybinė 
gamintojų organizacija turi daug narių 
arba tarpvalstybinei gamintojų 
organizacijų asociacijai priklauso daug 
organizacijų arba valdo didelį 
parduodamos produkcijos kiekį ar didelės 
vertės produkciją, arba valstybė narė, 
kurioje yra tarpvalstybinės tarpšakinės 
organizacijos buveinė, ir kitos valstybės 
narės, kuriose yra įsisteigę tos 
organizacijos arba asociacijos nariai, 
pateikia Komisijai reikalingą informaciją, 
kad ji galėtų patikrinti, ar laikomasi 
pripažinimo sąlygų, bei suteikia jai visą 
reikalingą administracinę pagalbą.

5. Europos Komisija ir 4 dalyje nurodyta 
valstybė narė paprašius pateikia visą 
reikiamą informaciją kitai valstybei narei, 
kurioje yra įsisteigę tokios organizacijos 
ar asociacijos nariai.“

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pagrindiniame akte susisteminti Deleguotajame reglamente (ES) 
2016/32 nustatytas su pripažintomis tarpvalstybinėmis organizacijomis (gamintojų 
organizacijomis, gamintojų organizacijų asociacijomis ir tarpšakinėmis organizacijomis) 
susijusias taisykles. Tačiau juo atliekamas svarbus pakeitimas, kuriuo siekiama Europos 
Komisijai suteikti įgaliojimus priimti sprendimus dėl šių tarpvalstybinių organizacijų, nes 
valstybių narių administracinio bendradarbiavimo tokių subjektų pripažinimo srityje principų 
taikymas nedavė rezultatų.

Pakeitimas 534
Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
160 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22g) 160 straipsnis pakeičiamas taip:
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Vaisių ir daržovių sektoriuje gamintojų 
organizacijos siekia bent vieno iš tikslų, 
išdėstytų 152 straipsnio 1 dalies c punkto i, 
ii ir iii papunkčiuose.

„Vaisių ir daržovių sektoriuje gamintojų 
organizacijos siekia bent vieno iš tikslų, 
išdėstytų 152 straipsnio 1 dalies c punkto i, 
ii ir iii papunkčiuose.

Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos įstatuose turi būti 
numatytas reikalavimas, kad 
organizacijos gamintojai nariai visą savo 
atitinkamą produkciją parduotų per 
gamintojų organizaciją.

Ekonominių klausimų srityje vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos ir gamintojų organizacijų 
asociacijos laikomos pagal savo 
įgaliojimus veikiančiomis savo narių vardu 
ir jų naudai.

Ekonominių klausimų srityje vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos ir gamintojų organizacijų 
asociacijos laikomos pagal savo 
įgaliojimus veikiančiomis savo narių vardu 
ir jų naudai.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pakeitimas 535
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
160 straipsnio antra pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22b) 160 straipsnio antra pastraipa 
pakeičiama taip:

Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos įstatuose turi būti numatytas 
reikalavimas, kad organizacijos gamintojai 
nariai visą savo atitinkamą produkciją 
parduotų per gamintojų organizaciją.

„Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos įstatuose turi būti numatytas 
reikalavimas, kad organizacijos gamintojai 
nariai visą savo atitinkamą produkciją 
parduotų per gamintojų organizaciją, 
išskyrus produktus, kurių vertė arba 
kiekis riboti, palyginti su jų atitinkamos 
gamintojų organizacijos parduodamos 
produkcijos verte ir apimtimi, ir 
produktus, kurie dėl savo savybių 
paprastai nėra įtraukti į jų organizacijos 
komercinę veiklą. Įstatuose turi būti 
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numatyta, kad pranešus šiuos produktus 
gali parduoti patys gamintojai nariai arba 
jie gali būti parduoti per kitą paskirtą 
gamintojų organizaciją.

“;

Or. en

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

Pagrindimas

Nors sektoriuje veikiančios gamintojų organizacijos turi išlaikyti savo svarbų vaidmenį 
koncentruojant pasiūlą ir pateikiant produktus rinkai, reikėtų suteikti daugiau lankstumo jų 
nariams, kad jie galėtų patys parduoti savo produkciją, jeigu jų produktai nekonkuruoja su 
gamintojų organizacijos rinkai pateikiamais produktais. Kadangi ūkininkai augina daugiau 
nei vienos rūšies kultūras, jie turėtų galėti pasirinkti jiems tinkamiausią gamintojų 
organizaciją. Kultūros, kurių derlius mažesnis, arba ypatingų veislių kultūros gali būti 
koncentruojamos kitose gamintojų organizacijose. Taip bus daugiau į rinką orientuoto 
lankstumo.

Pakeitimas 536
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 h punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
160 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22h) 160 straipsnis pakeičiamas taip:

160 straipsnis „160 straipsnis

Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos

Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos

Vaisių ir daržovių sektoriuje gamintojų 
organizacijos siekia bent vieno iš tikslų, 
išdėstytų 152 straipsnio 1 dalies c punkto i, 
ii ir iii papunkčiuose.

Vaisių ir daržovių sektoriuje gamintojų 
organizacijos siekia bent vieno iš tikslų, 
išdėstytų 152 straipsnio 1 dalies c punkto i, 
ii ir iii papunkčiuose.

Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos įstatuose turi būti numatytas 

Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos įstatuose gali būti pasiūlyta
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reikalavimas, kad organizacijos 
gamintojai nariai visą savo atitinkamą 
produkciją parduotų per gamintojų 
organizaciją.

organizacijos gamintojams nariams visą 
savo atitinkamą produkciją parduoti per 
gamintojų organizaciją.

Ekonominių klausimų srityje vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos ir gamintojų organizacijų 
asociacijos laikomos pagal savo 
įgaliojimus veikiančiomis savo narių vardu 
ir jų naudai.

Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojai 
nariai vartotojams konkrečioje 
ekonominėje zonoje, kurioje jų gamintojų 
organizacija vykdo veiklą, tiesiogiai arba 
per tarpininką gali parduoti ne daugiau 
nei nustatytą procentinę savo produkcijos 
ir (arba) produktų dalį. Valstybės narės 
nustato ne mažesnes nei 10 proc. 
maksimalias procentines dalis.

Ekonominių klausimų srityje vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos ir gamintojų organizacijų 
asociacijos laikomos pagal savo 
įgaliojimus veikiančiomis savo narių 
vardu ir jų naudai.

“;

Or. en

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

Pagrindimas

Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojams, kurie yra gamintojų organizacijų nariai, vis dėlto 
turėtų būti leistą tiesiogiai arba per vieną tarpininką parduoti vartotojams dalį savo 
produkcijos. Maksimalias procentines dalis nustato valstybė narė, bet vaisių ir daržovių 
sektoriaus gamintojams nariams turėtų būti leista taip parduoti bent 10 proc. savo 
produkcijos, jei jie pageidauja.

Pakeitimas 537
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 i punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
160 straipsnio antra pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22i) 160 straipsnio antra pastraipa 
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pakeičiama taip:

Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos įstatuose turi būti numatytas 
reikalavimas, kad organizacijos gamintojai 
nariai visą savo atitinkamą produkciją 
parduotų per gamintojų organizaciją.

„Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos įstatuose turi būti numatytas 
reikalavimas, kad organizacijos gamintojai 
nariai savo atitinkamą produkciją 
koncentruotų per gamintojų organizaciją, 
išskyrus produktus, kurių vertė arba 
kiekis riboti, palyginti su jų atitinkamos 
gamintojų organizacijos parduodamų 
produktų verte ir kiekiu, ir produktus, 
kurie dėl savo savybių paprastai nėra 
įtraukti į jų organizacijos komercinę 
veiklą. Įstatuose turi būti numatyta, kad 
pranešus šiuos produktus gali parduoti 
patys gamintojai nariai arba jie gali būti 
parduoti per kitą paskirtą gamintojų 
organizaciją.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1544191216128&from=EN)

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka teisės aktą „Omnibus“. Pripažinimo kriterijai turėtų būti suderinti, be 
kita ko, vaisių ir daržovių sektoriuje. Nors gamintojų organizacijos išlaiko savo funkciją 
koncentruoti pasiūlą, įpareigojimas parduoti visą produkciją tapo nebeaktualus, pvz., ribotos 
vertės ar kiekio produktų atžvilgiu.

Pakeitimas 538
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 s punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
160 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22s) 160 straipsnis pakeičiamas taip:

Vaisių ir daržovių sektoriuje gamintojų 
organizacijos siekia bent vieno iš tikslų,
išdėstytų 152 straipsnio 1 dalies c punkto i, 

„Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos įstatuose turi būti numatytas 
reikalavimas, kad organizacijos gamintojai 
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ii ir iii papunkčiuose. Vaisių ir daržovių 
sektoriaus gamintojų organizacijos 
įstatuose turi būti numatytas reikalavimas, 
kad organizacijos gamintojai nariai visą 
savo atitinkamą produkciją parduotų per 
gamintojų organizaciją. Ekonominių 
klausimų srityje vaisių ir daržovių 
sektoriaus gamintojų organizacijos ir 
gamintojų organizacijų asociacijos 
laikomos pagal savo įgaliojimus 
veikiančiomis savo narių vardu ir jų 
naudai.

nariai visą savo atitinkamą produkciją 
parduotų per gamintojų organizaciją, 
išskyrus produktus, kurių vertė arba 
kiekis riboti, palyginti su jų atitinkamos 
gamintojų organizacijos parduodamos 
produkcijos verte ir apimtimi, ir 
produktus, kurie dėl savo savybių 
paprastai nėra įtraukti į jų organizacijos 
komercinę veiklą. Įstatuose turi būti 
numatyta, kad pranešus šiuos produktus 
gali parduoti patys gamintojai nariai arba 
jie gali būti parduoti per kitą paskirtą 
gamintojų organizaciją. Ekonominių 
klausimų srityje vaisių ir daržovių 
sektoriaus gamintojų organizacijos ir 
gamintojų organizacijų asociacijos 
laikomos pagal savo įgaliojimus 
veikiančiomis savo narių vardu ir jų 
naudai.

“;

Or. en

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

Pagrindimas

Nors sektoriuje veikiančios gamintojų organizacijos turi išlaikyti savo svarbų vaidmenį 
koncentruojant pasiūlą ir pateikiant produktus rinkai, reikėtų suteikti daugiau lankstumo jų 
nariams, kad jie galėtų patys parduoti savo produkciją, jeigu jų produktai nekonkuruoja su 
gamintojų organizacijos rinkai pateikiamais produktais. Kadangi ūkininkai augina daugiau 
nei vienos rūšies kultūras, jie turėtų galėti pasirinkti jiems tinkamiausią gamintojų 
organizaciją. Kultūros, kurių derlius mažesnis, arba ypatingų veislių kultūros gali būti 
koncentruojamos kitose gamintojų organizacijose. Taip bus daugiau į rinką orientuoto 
lankstumo.

Pakeitimas 539
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
163 straipsnio 3 dalies d punkto ii papunktis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

22f) 163 straipsnio 3 dalies d punkto ii 
papunktis išbraukiamas.

ii)tarpšakinė organizacija dalyvauja 210
straipsnio 4 dalyje nurodytuose 
susitarimuose, sprendimuose ar 
suderintuose veiksmuose; toks 
pripažinimo panaikinimas nedaro 
poveikio kitoms nuobaudoms, kurios turi 
būti skiriamos pagal nacionalinę teisę;

Or. fr

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

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suvienodinti pieno sektoriaus tarpšakinių organizacijų ir kitų tarpšakinių 
organizacijų pripažinimo panaikinimo sąlygas.

Pakeitimas 540
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 l punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
163 straipsnio 3 dalies d punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22l) 163 straipsnio 3 dalies d punktas 
pakeičiamas taip:

d) panaikina pripažinimą, jeigu: „d) panaikina pripažinimą, jei 
nebesilaikoma šiame straipsnyje nustatytų 
pripažinimo reikalavimų ir sąlygų;

i) organizacija nebeatitinka šiame 
straipsnyje nustatytų pripažinimo 
reikalavimų ir sąlygų;

“;

ii) tarpšakinė organizacija dalyvauja 
210 straipsnio 4 dalyje nurodytuose 
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susitarimuose, sprendimuose ar 
suderintuose veiksmuose; toks 
pripažinimo panaikinimas nedaro 
poveikio kitoms nuobaudoms, kurios turi 
būti skiriamos pagal nacionalinę teisę;

iii) tarpšakinė organizacija nesilaiko 
210 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos 
a punkte nurodytos prievolės pranešti;

Or. fr

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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, nepanaikinant pieno ir pieno produktų sektoriuje veikiančioms 
tarpšakinėms organizacijoms taikomų specialių taisyklių, suderinti pripažinimo panaikinimo 
taisykles su bendrąja šios srities tvarka. Tokio suderinimo tikslais panaikinami ii ir iii 
punktai, pagal kuriuos pripažinimas automatiškai panaikinamas tuo atveju, jeigu sudaromi 
susitarimai arba neįteikiamas pranešimas pagal 210 straipsnį, ir kurie yra gerokai 
neproporcingi palyginti su bendrąja tvarka.

Pakeitimas 541
Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a) 164 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:

„

1a. Tais atvejais, kai Europos Sąjungos 
ekonominėje zonoje arba zonose veikianti 
pripažinta gamintojų organizacija, 
pripažinta gamintojų organizacijų 
asociacija arba pripažinta tarpšakinė 
organizacija yra laikoma atstovaujamąja 
tabako gamybai, prekybai juo arba jo 
perdirbimui, Europos Sąjunga tos 
organizacijos prašymu gali ribotam 
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laikotarpiui nustatyti, kad kai kurie 
susitarimai, sprendimai ar suderinti 
veiksmai, dėl kurių susitarta toje 
organizacijoje, būtų privalomi kitiems 
tabako sektoriuje Europos Sąjungos 
ekonominėje zonoje atskirai ar grupėmis 
veikiantiems ūkio subjektams, kurie tai 
organizacijai ar asociacijai nepriklauso.

“

Or. it

Pagrindimas

Tikslas – galėti visos Europos Sąjungos lygmeniu užtikrinti erga omnes principo taikymą tuo 
atveju, kai tabako sektoriuje veikiančios prašančios organizacijos yra pripažintos 
tarpvalstybiniu lygmeniu ir laikomos atstovaujamosiomis tabako gamybai, prekybai juo arba 
jo perdirbimui. Siekiama nustatyti aiškius tikslus, užduotis ir taisykles pripažintoms 
tarpvalstybinėms organizacijoms.

Pakeitimas 542
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a) 164 straipsnis išbraukiamas.

Or. en

Pakeitimas 543
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnio 1 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

22a) 164 straipsnio 1 dalies tekstas 
keičiamas taip:

Tais atvejais, kai valstybės narės 
konkrečioje ekonominėje zonoje arba 
zonose veikianti pripažinta gamintojų 
organizacija, pripažinta gamintojų 
organizacijų asociacija arba pripažinta 
tarpšakinė organizacija yra laikoma 
atstovaujamąja tam tikro produkto
gamybai, prekybai juo arba jo perdirbimui, 
atitinkama valstybė narė tos organizacijos 
prašymu gali ribotam laikotarpiui nustatyti, 
kad kai kurie susitarimai, sprendimai ar 
suderinti veiksmai, dėl kurių susitarta toje 
organizacijoje, būtų privalomi kitiems toje
ekonominėje zonoje ar zonose atskirai ar 
grupėmis veikiantiems ūkio subjektams, 
kurie tai organizacijai ar asociacijai 
nepriklauso.

„Tais atvejais, kai Europos Sąjungos
ekonominėje zonoje tabako sektoriuje
tarpvalstybiniu mastu veikianti pripažinta 
gamintojų organizacija, pripažinta 
gamintojų organizacijų asociacija arba 
pripažinta tarpšakinė organizacija yra 
laikoma atstovaujamąja tabako produkto 
gamybai, prekybai juo arba jo perdirbimui, 
Europos Sąjunga tos organizacijos 
prašymu gali ribotam laikotarpiui nustatyti, 
kad kai kurie susitarimai, sprendimai ar 
suderinti veiksmai, dėl kurių susitarta toje 
organizacijoje, būtų privalomi kitiems 
tabako sektoriuje Europos Sąjungos
ekonominėje zonoje atskirai ar grupėmis 
veikiantiems ūkio subjektams, kurie tai 
organizacijai ar asociacijai nepriklauso.

“;

Or. it

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

Pakeitimas 544
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22) 164 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:

1. Tais atvejais, kai valstybės narės 
konkrečioje ekonominėje zonoje arba 
zonose veikianti pripažinta gamintojų 
organizacija, pripažinta gamintojų 
organizacijų asociacija arba pripažinta 
tarpšakinė organizacija yra laikoma 

„1. Tais atvejais, kai valstybės narės 
konkrečioje ekonominėje zonoje arba 
zonose veikianti pripažinta gamintojų 
organizacija, pripažinta gamintojų 
organizacijų asociacija arba pripažinta 
tarpšakinė organizacija yra laikoma 
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atstovaujamąja tam tikro produkto 
gamybai, prekybai juo arba jo perdirbimui, 
atitinkama valstybė narė tos organizacijos 
prašymu gali ribotam laikotarpiui nustatyti, 
kad kai kurie susitarimai, sprendimai ar 
suderinti veiksmai, dėl kurių susitarta toje 
organizacijoje, būtų privalomi kitiems toje 
ekonominėje zonoje ar zonose atskirai ar 
grupėmis veikiantiems ūkio subjektams, 
kurie tai organizacijai ar asociacijai 
nepriklauso.

atstovaujamąja tam tikro produkto
gamybai, prekybai juo arba jo perdirbimui, 
atitinkama valstybė narė tos organizacijos 
prašymu gali ribotam laikotarpiui nustatyti, 
kad kai kurie susitarimai, sprendimai ar 
suderinti veiksmai, dėl kurių susitarta toje 
organizacijoje, būtų privalomi kitiems toje 
ekonominėje zonoje ar zonose atskirai ar 
grupėmis veikiantiems ūkio subjektams, 
kurie tai organizacijai ar asociacijai 
nepriklauso. 1 dalyje nustatytos taisyklės 
taikomos tuo atveju, jei atitinkamo 
produkto gamintojai yra sudarę išankstinį 
susitarimą atitinkamoje ekonomikos 
srityje. Tokį susitarimą, pasikonsultavę su 
suinteresuotaisiais gamintojais, turi 
sudaryti ne mažiau kaip du trečdaliai 
gamintojų.

“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Šiomis nuostatomis bus padidintas išplėstų taisyklių, kurios tapo privalomos ūkio subjektams, 
kurie nėra organizacijų nariai, reprezentatyvumą ir priimtinumą.

Pakeitimas 545
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 j punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22j) 164 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„



PE632.001v01-00 136/162 AM\1171814LT.docx

LT

3a. Taisyklės negali būti nustatytos kaip 
privalomos ekologiškų produktų, kuriems 
taikomas Reglamentas (EB) Nr. 848/2018, 
gamintojams, jeigu tokiai priemonei nėra 
pritarę ne mažiau kaip 50 proc. 
ekonominės zonos, kurioje gamintojų 
organizacija veikia ir kurioje gamintojų 
organizacijai tenka bent 60 proc. 
ekologiškos produkcijos, ekologiškų 
produktų gamintojų.

“;

Or. en

Pagrindimas

Ekologiškų produktų gamintojams neturėtų būti taikomas taisyklių taikymo išplėtimas ar 
privalomi įnašai, nebent tam pakankamu mastu pritariama ekologiškų produktų sektoriuje.

Pakeitimas 546
Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnio 4 dalies m punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22e) 164 straipsnio 4 dalies m punktas 
pakeičiamas taip:

m) reglamentuoti gyvūnų sveikatą, augalų 
sveikatą ir maisto saugą;

„m) reglamentuoti gyvūnų sveikatą, augalų 
sveikatą ir maisto saugą, be kita ko, 
savitarpio fondais;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pakeitimas 547
Jan Huitema
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnio 4 dalies n punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22f) 164 straipsnio 4 dalies n punktas 
pakeičiamas taip:

n) reglamentuoti šalutinių produktų 
tvarkymą.

„n) reglamentuoti šalutinių produktų 
tvarkymą ir naudojimą.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pakeitimas 548
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 k punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnio 4 dalies paskutinė pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22k) 164 straipsnio 4 dalies paskutinė 
pastraipa pakeičiama taip:

Tomis taisyklėmis neturi būti kenkiama 
kitiems atitinkamos valstybės narės arba 
Sąjungos ūkio subjektams, jos negali turėti 
210 straipsnio 4 dalyje nurodyto poveikio 
arba būti kitaip nesuderinamos su Sąjungos 
teise arba galiojančiomis nacionalinėmis 
taisyklėmis.

„Tomis taisyklėmis neturi būti kenkiama 
kitiems atitinkamos valstybės narės arba 
Sąjungos ūkio subjektams ar naujiems
rinkos dalyviams, jos negali turėti 210 
straipsnio 4 dalyje nurodyto poveikio arba 
būti kitaip nesuderinamos su Sąjungos teise 
arba galiojančiomis nacionalinėmis 
taisyklėmis.

“;

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

Pagrindimas

Nauji rinkos dalyviai taip pat turėtų būti patikinti, kad dėl taisyklių taikymo išplėtimo jie 
nepatirs žalos.

Pakeitimas 549
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 m punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnio 4 dalies antros pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22m) 164 straipsnio 4 dalis papildoma 
šia paskutine pastraipa:

„Nukrypstant nuo ankstesnės pastraipos 
nuostatų, kai Komisija priima 
įgyvendinimo aktą pagal 222 straipsnį, 
kuriuo leidžiama netaikyti SESV 101 
straipsnio 1 dalies nuostatų 222 straipsnio 
1 dalyje nurodytiems susitarimams ir 
sprendimams, tie susitarimai ir 
sprendimai gali būti išplėsti šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama valstybėje narėje ir (arba) ekonominėje zonoje iš dalies išspręsti 
„kalinio dilemą“ arba kovoti su „zuikių“ reiškiniu, kurie gali pasireikšti tuo atveju, jei rinkos 
sutrikimo laikais Europos Komisija pradėtų taikyti 222 straipsnį.

Pakeitimas 550
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 j punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnio 4 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22j) 164 straipsnio 4 dalies c punktas 
pakeičiamas taip:

c) rengti Sąjungos taisykles atitinkančias 
tipines sutartis;

„c) rengti Sąjungos taisykles atitinkančias 
tipines sutartis ir sąlygas, visų pirma 
susijusias su vertės paskirstymu ir teisinga 
kompensacija;

“;

Or. en

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

Pakeitimas 551
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 q punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnio 4 dalies m punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22q) 164 straipsnio 4 dalies m punktas 
pakeičiamas taip:

m) reglamentuoti gyvūnų sveikatą, augalų 
sveikatą ir maisto saugą;

„m) reglamentuoti gyvūnų sveikatą, augalų 
sveikatą, įskaitant savitarpio fondus, ir 
maisto saugą;

“;

Or. en

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

Pakeitimas 552
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 n punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22n) 164 straipsnyje pridedama nauja 4 
dalis:

„4a. Kai valstybė narė išplečia 1 dalyje 
nustatytas taisykles, ji numato
proporcingas priemones, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad bus laikomasi 
susitarimuose, kurie po išplėtimo taps 
privalomi, nustatytų taisyklių.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama leisti pripažintoms organizacijoms priimti proporcingas priemones, 
kuriomis siekiama užtikrinti, kad gavėjai laikysis išplėstų taisyklių ir kad nuo tada, kai tų 
taisyklių taikymo sritis bus išplėsta ir jos taps privalomos, jas taikys visi atitinkamos tiekimo 
grandinės subjektai.

Pakeitimas 553
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 r punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
165 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22r) 165 straipsnis išbraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Neturi būti reikalaujama, kad ne nariai finansiškai prisidėtų prie gamintojų organizacijų, 
kurių taisyklių taikymas išplečiamas pagal 164 straipsnį, veiklos.
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Pakeitimas 554
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
165 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22d) 165 straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 164 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka ūkio 
subjektų, kurių veikla susijusi su 
atitinkamais produktais, bendrą ekonominį 
interesą, pripažinimą suteikusi valstybė 
narė pasikonsultavusi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais gali 
nuspręsti, kad tai organizacijai 
nepriklausantys, bet iš tos veiklos naudos 
gaunantys atskiri ūkio subjektai ar jų 
grupės mokėtų organizacijai visus jos narių 
mokamus finansinius įnašus arba jų dalį 
tiek, kiek tokie įnašai yra skirti vykdant tą
veiklą tiesiogiai patirtoms išlaidoms 
padengti.

„Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 164 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka ūkio 
subjektų, kurių veikla susijusi su 
atitinkamais produktais, bendrą ekonominį 
interesą, pripažinimą suteikusi valstybė 
narė pasikonsultavusi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais veiklos vykdytojais gali 
nuspręsti, kad tai organizacijai 
nepriklausantys, bet iš tos veiklos naudos 
gaunantys atskiri ūkio subjektai ar jų 
grupės mokėtų organizacijai visus jos narių 
mokamus finansinius įnašus arba jų dalį 
tiek, kiek tokie įnašai yra skirti vykdant su 
164 straipsnio 4 dalyje nurodyta viena ar 
keliomis veiklos rūšimis susijusią veiklą 
patirtoms išlaidoms padengti. Su tos 
veiklos vykdymu susiję išsamūs biudžeto 
duomenys turi būti skaidriai skelbiami, 
kad visi įnašus mokantys ūkio subjektai 
galėtų juos išnagrinėti.

“;

Or. fr

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

Šiuo metu galiojančiose nuostatose nėra nustatytos pakankamos garantijos, kad ūkio 
subjektai, verčiami dalyvauti finansuojant organizacijų, kuriems jie nepriklauso, sprendimu 
vykdomą veiklą, iš tiesų gauna laukiamą naudą. Taigi šiomis redakcinėmis nuostatomis 
patikslinamos ir šiek tiek padidinamos šios garantijos. Be to, reikia, kad visi mokesčių 
mokėtojai galėtų susipažinti su išsamiais veiklos, kurią yra priversti iš dalies finansuoti, 
biudžeto duomenimis.

Pakeitimas 555
Esther Herranz García, Esteban González Pons, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel 
Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
167 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22d) II antraštinės dalies III skyriaus 4 
skirsnio 167 straipsnis pakeičiamas taip:

Prekybos taisyklės, skirtos bendrosios vyno 
rinkos veikimui gerinti ir stabilizuoti

„Prekybos taisyklės, skirtos bendrosios 
vyno rinkos veikimui gerinti ir stabilizuoti

1. Siekdamos gerinti ir stabilizuoti vyno 
(įskaitant vynuoges, misą ir vyną, iš kurio 
jis gaminamas), bendrosios rinkos veikimą, 
šiuos produktus gaminančios valstybės 
narės gali nustatyti pasiūlai reguliuoti 
skirtas prekybos taisykles, visų pirma 
įgyvendindamos pagal 157 ir 158 
straipsnius pripažintų tarpšakinių 
organizacijų priimtus sprendimus.

1. Siekdamos gerinti ir stabilizuoti vyno 
(įskaitant vynuoges, misą ir vyną, iš kurio 
jis gaminamas), bendrosios rinkos veikimą, 
šiuos produktus gaminančios valstybės 
narės gali nustatyti pasiūlai reguliuoti 
skirtas prekybos taisykles, visų pirma 
įgyvendindamos pagal 157 ir 158 
straipsnius pripažintų tarpšakinių 
organizacijų priimtus sprendimus.

Tokios taisyklės turi būti proporcingos 
siekiamam tikslui ir neturi:

Tokios taisyklės turi būti proporcingos 
siekiamam tikslui ir neturi:

a) būti susijusios su jokiu sandoriu po 
atitinkamo produkto pateikimo rinkai 
pirmą kartą;

a) būti susijusios su jokiu sandoriu po 
atitinkamo produkto pateikimo rinkai 
pirmą kartą;

b) leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, 
kai kainos nustatomos orientaciniais ar 
rekomendaciniais tikslais;

b) leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, 
kai kainos nustatomos orientaciniais ar 
rekomendaciniais tikslais;

c) atimti galimybės naudoti perteklinę 
vynuogių derliaus dalį, kurią įprastai būtų 
galima naudoti; d) suteikti galimybės 
atsisakyti išduoti vyno apyvartai ir 

c) atimti galimybės naudoti perteklinę 
vynuogių derliaus dalį, kurią įprastai būtų 
galima naudoti; d) suteikti galimybės 
atsisakyti išduoti vyno apyvartai ir 
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prekybai juo reikalingus nacionalinį ir 
Sąjungos sertifikatus, kai tokia prekyba 
atitinka minėtas taisykles.

prekybai juo reikalingus nacionalinį ir 
Sąjungos sertifikatus, kai tokia prekyba 
atitinka minėtas taisykles.

2. Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje 
nurodytas taisykles atkreipiamas, jas visas 
paskelbiant atitinkamos valstybės narės 
oficialiajame leidinyje.

2. Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje 
nurodytas taisykles atkreipiamas, jas visas 
paskelbiant atitinkamos valstybės narės 
oficialiajame leidinyje.

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visus pagal šį straipsnį priimtus 
sprendimus.

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visus pagal šį straipsnį priimtus 
sprendimus.

“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1544183417004&from=EN)

Pakeitimas 556
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
167 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22b) II antraštinės dalies III skyriaus 4 
skirsnyje įterpiamas šis naujas 167a 
straipsnis:

„Prekybos taisyklės, skirtos bendrosios 
alyvuogių aliejaus rinkos veikimui gerinti 
ir stabilizuoti

1. Siekdamos gerinti ir stabilizuoti 
alyvuogių aliejaus bendrosios rinkos 
veikimą, šiuos produktus gaminančios 
valstybės narės gali nustatytą pasiūlai 
reguliuoti skirtas prekybos taisykles.

Tokios taisyklės turi būti proporcingos 
siekiamam tikslui ir neturi:

a) būti susijusios su jokiu sandoriu po 
atitinkamo produkto pateikimo rinkai 
pirmą kartą;
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b) leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, 
kai kainos nustatomos orientaciniais ar 
rekomendaciniais tikslais;

c) atimti galimybės naudoti perteklinę 
derliaus dalį, kurią įprastai būtų galima 
naudoti.

2. Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje 
nurodytas taisykles atkreipiamas, jas visas
paskelbiant atitinkamos valstybės narės 
oficialiajame leidinyje.

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visus pagal šį straipsnį priimtus 
sprendimus.“;

Or. es

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

Pagrindimas

Siūloma įtraukti naują straipsnį siekiant sudaryti sąlygas alyvuogių aliejaus sektoriuje taikyti 
panašų mechanizmą, kaip nustatyta 167 straipsnyje dėl vyno sektoriaus, nes taip būtų galima 
atsižvelgti į konkrečius sektoriaus poreikius didinant jo savireguliavimo pajėgumus.

Pakeitimas 557
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22b) įterpiamas 167a straipsnis

„167a straipsnis

Prekybos taisyklės, skirtos bendrosios 
alyvuogių ir alyvuogių aliejaus rinkos 
veikimui gerinti ir stabilizuoti

1. Siekdamos gerinti ir stabilizuoti 
bendrosios alyvuogių ir alyvuogių aliejaus 
rinkos veikimą, šiuos produktus 
gaminančios valstybės narės gali nustatyti 
pasiūlai reguliuoti skirtas prekybos 
taisykles, visų pirma įgyvendindamos 
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pagal 157 ir 158 straipsnius pripažintų 
tarpšakinių organizacijų priimtus 
sprendimus. Tokios taisyklės turi būti 
proporcingos siekiamam tikslui ir neturi: 
a) būti susijusios su jokiu sandoriu po 
atitinkamo produkto pateikimo rinkai 
pirmą kartą;

b) leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, 
kai kainos nustatomos orientaciniais ar 
rekomendaciniais tikslais;

c) atimti galimybės naudoti perteklinę 
derliaus dalį, kurią įprastai būtų galima 
naudoti;

2. Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje 
nurodytas taisykles atkreipiamas, jas visas 
paskelbiant atitinkamos valstybės narės 
oficialiajame leidinyje. 3. Valstybės narės 
praneša Komisijai apie visus pagal šį 
straipsnį priimtus sprendimus.“;

Or. en

Pakeitimas 558
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
168 straipsnio 4 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22b) 168 straipsnio 4 dalies c punktas 
pakeičiamas taip:

c) juose visų pirma nurodoma: „c) juose visų pirma nurodoma:

i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri: i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri:

– yra pastovi ir nustatoma sutartyje 
ir (arba)

– yra pastovi ir nustatoma sutartyje ir 
padengia gamybos sąnaudas ir darbo 
užmokestį ir (arba)

– apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali 
apimti rinkos sąlygų pokyčius 
atspindinčius rinkos rodiklius, pristatytą 
kiekį ir pristatytų žemės ūkio produktų 

– apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali 
apimti rinkos sąlygų pokyčius 
atspindinčius rinkos rodiklius, pristatytą 
kiekį ir pristatytų žemės ūkio produktų 
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kokybę ar sudėtį; kokybę ar sudėtį. Rinkos rodikliai turi būti 
lengvai prieinami ir suprantami. Galutinė 
kaina negali būti mažesnė nei gamybos 
sąnaudos, įskaitant darbo užmokestį;

ii) atitinkamų produktų, kurie gali būti arba 
turi būti pristatyti, kiekis ir kokybė, taip pat 
tokio pristatymo tvarkaraštis;

ii) atitinkamų produktų, kurie gali būti arba 
turi būti pristatyti, kiekis ir kokybė, taip pat 
tokio pristatymo tvarkaraštis;

iii) sutarties, kuri gali būti terminuota arba 
neterminuota, trukmė; pastaruoju atveju 
nustatomos nutraukimo sąlygos;

iii) sutarties, kuri gali būti terminuota arba 
neterminuota, trukmė; pastaruoju atveju 
nustatomos nutraukimo sąlygos;

iv) su mokėjimo laikotarpiais ir tvarka 
susijusi išsami informacija;

iv) su mokėjimo laikotarpiais ir tvarka 
susijusi išsami informacija;

v) žemės ūkio produktų surinkimo ar 
pristatymo tvarka ir

v) žemės ūkio produktų surinkimo ar 
pristatymo tvarka ir

vi) force majeure atveju taikytinos 
taisyklės.

vi) force majeure atveju taikytinos 
taisyklės.

“;

Or. es

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

Pakeitimas 559
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
168 straipsnio 4 dalies c punkto i papunkčio 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22c) 168 straipsnio 4 dalies c punkto i 
papunktis papildomas šia nauja įtrauka:

„– ir (arba) apskaičiuojama remiantis 
gamybos sąnaudomis ir rinkos rodikliais. 
Todėl valstybės narės, nusprendusios 
taikyti šį straipsnį, remdamosi objektyviais 
ir gamybos bei maisto grandinės tyrimais 
pagrįstais kriterijais, nustato minėtas 
sąnaudas ir rodiklius, kad galėtų juos 
nustatyti bet kuriuo metu;“;

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

Pagrindimas

Už produktų pristatymą mokėtina kaina esant sutartiniams santykiams turi būti nustatyta 
atsižvelgiant į tai, kad derybose dėl šios kainos gali būti remiamasi gamybos sąnaudų kaita ir 
kitais rinkos rodikliais, nei nurodyta vieno BRO 168 straipsnio 4 dalies c punkto i papunkčio 
antroje įtraukoje. Ūkininkams turi būti leidžiama derėtis remiantis gamybos sąnaudomis arba 
jų kaita ir parametrais, kuriuos turi nustatyti ir įvertinti valstybės narės.

Pakeitimas 560
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 m punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
168 straipsnio 4 dalies c punkto i papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22m) 168 straipsnio 4 dalies c punkto i 
papunktis pakeičiamas taip:

i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri: „i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri:

– yra pastovi ir nustatoma sutartyje 
ir (arba)

– padengia bent gamybos sąnaudas ir

– apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali 
apimti rinkos sąlygų pokyčius 
atspindinčius rinkos rodiklius, pristatytą 
kiekį ir pristatytų žemės ūkio produktų 
kokybę ar sudėtį,

– yra pastovi ir nustatoma sutartyje 
ir (arba)

– apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali 
apimti rinkos sąlygų pokyčius 
atspindinčius rinkos rodiklius, pristatytą 
kiekį ir pristatytų žemės ūkio produktų 
kokybę ar sudėtį,

“;

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

Pagrindimas

Kainos turi padengti bent gamybos sąnaudas.

Pakeitimas 561
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 o punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
168 straipsnio 4 dalies c punkto i papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22o) 168 straipsnio 4 dalies c punkto 
antra įtrauka keičiama taip:

– apskaičiuojama atsižvelgiant į 
įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, 
kurie gali apimti rinkos sąlygų pokyčius 
atspindinčius rinkos rodiklius, pristatytą 
kiekį ir pristatytų žemės ūkio produktų 
kokybę ar sudėtį;

„– apskaičiuojama atsižvelgiant į 
įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, 
kurie gali apimti objektyvius gamybos 
sąnaudų ir rinkos sąlygų pokyčius 
atspindinčius rinkos rodiklius, pristatytą 
kiekį ir pristatytų žemės ūkio produktų 
kokybę ar sudėtį;

“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma į už pristatytus produktus mokėtinos kainos apskaičiavimo nuostatas 
įtraukti neutralius ir objektyvius savikainos rodiklius. 

Pakeitimas 562
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 p punktas (naujas)



AM\1171814LT.docx 149/162 PE632.001v01-00

LT

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
171 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22p) Įterpiamas šis straipsnis:

„171a straipsnis

Žemės ūkio produktų, pažymėtų saugoma 
kilmės vietos nuoroda arba saugoma 
geografine nuoroda, pasiūlos 
reguliavimas

1. Nepažeidžiant 150 straipsnio nuostatų 
dėl saugoma kilmės vietos nuoroda ar 
saugoma geografine nuoroda pažymėtų 
sūrių pasiūlos valdymo ir 167 straipsnio 
nuostatų dėl prekybos taisyklių, skirtų 
bendrosios vyno rinkos veikimui gerinti ir 
stabilizuoti, pagal šio reglamento 152 
straipsnio 1 dalį pripažintos gamintojų 
organizacijos, pagal šio reglamento 157 
straipsnio 1 dalį pripažintos tarpšakinės 
organizacijos arba Reglamento (ES) Nr. 
1151/2012 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos
ūkio subjektų grupės prašymu valstybės 
narės gali ribotam laikotarpiui nustatyti 
privalomas taisykles, pagal kurias turi 
būti reguliuojama kumpio, pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 
straipsnio 1 ir 2 dalis pažymėto saugoma 
kilmės vietos nuoroda ar saugoma 
geografine nuoroda, pasiūla.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
taisyklės nustatomos tuo atveju, jei 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 
7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
geografinės vietovės subjektai yra sudarę 
išankstinį susitarimą.

Tokį susitarimą turi sudaryti:

a) ne mažiau kaip du trečdaliai 
minėto produkto arba jo gamyboje 
naudojamos žaliavos gamintojų arba jų 
atstovų Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 
7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoje 
geografinėje vietovėje, ir,

b) esant reikalui, bent du trečdaliai to 
žemės ūkio produkto perdirbėjų, 
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perdirbančių ne mažiau kaip du trečdalius 
to produkto, arba jų atstovų tame pačiame 
punkte nurodytoje geografinėje vietovėje.

Deramai pagrįstais atvejais, kai 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 
7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoje 
geografinėje vietovėje negalima pasiekti 
šios dalies a ir (arba) b punktuose 
nurodyto atstovavimo lygmens arba kai 
nustatant šį lygmenį iškyla praktinių 
problemų, valstybės narės gali apibrėžti 
nacionalines taisykles tinkamam 
atstovavimo lygmeniui ir konsultavimosi 
siekiant gauti išankstinį šalių sutikimą 
sąlygoms nustatyti.

3. 1 dalyje minimos taisyklės:

a) yra skirtos tik atitinkamo produkto 
ir (arba) jo žaliavų pasiūlai reguliuoti ir 
jomis siekiama to produkto pasiūlą 
pritaikyti prie paklausos;

b) turi poveikį tik atitinkamam 
produktui;

c) gali būti privalomos ne ilgiau kaip 
penkerius metus, o po šio laikotarpio jų 
galiojimas gali būti atnaujintas, jei buvo 
pateiktas naujas prašymas, kaip nurodyta 
1 dalyje;

d) nedaro neigiamo poveikio prekybai 
produktais, kuriems netaikomos tos 
taisyklės;

e) nėra susijusios su jokiu sandoriu 
po atitinkamos rūšies produkto pateikimo 
rinkai pirmą kartą;

f) pagal jas neleidžiama nustatyti 
kainų, įskaitant atvejus, kai kainos 
nustatomos kaip orientacinės ar 
rekomenduojamos kainos;

g) neatima galimybės naudoti 
perteklinę atitinkamo produkto dalį, kurią 
įprastai būtų galima naudoti;

h) pagal jas nediskriminuojama, 
nesukuriamos kliūtys naujiems dalyviams 
patekti į rinką ir nedaromas neigiamas 
poveikis mažiems gamintojams;
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i) padeda išlaikyti atitinkamo 
produkto kokybę ir (arba) jį plėtoti.

4. 1 dalyje išdėstytos taisyklės 
paskelbiamos atitinkamos valstybės narės 
oficialiajame leidinyje.

5. Valstybės narės atlieka patikrinimus 
siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 3 
dalyje nustatytų sąlygų, o 
kompetentingoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms nustačius, kad šių sąlygų 
nesilaikoma, 1 dalyje nurodytas taisykles 
panaikina.

6. Valstybės narės nedelsdamos praneša 
Komisijai apie jų priimtas 1 dalyje 
nurodytas taisykles. Komisija informuoja 
kitas valstybes nares apie visus atvejus, 
kai jai buvo pranešta apie tokias taisykles.

7. Komisija bet kuriuo metu gali priimti 
įgyvendinimo aktus, įpareigojančius 
taisykles pagal 1 dalį nustačiusią valstybę 
narę jas panaikinti, jei Komisija nustato, 
kad tos taisyklės neatitinka 4 dalyje 
nustatytų sąlygų, jomis užkertamas kelias 
konkurencijai arba ji iškraipoma didelėje 
vidaus rinkos dalyje arba dėl jų kyla 
pavojus laisvajai prekybai ar kyla grėsmė, 
kad nebus pasiekti SESV 39 straipsnyje 
nustatyti tikslai. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami netaikant šio reglamento 
229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos
procedūros.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į šio reglamento 150 ir 172 straipsniuose nurodytas 
sėkmingai taikomas sūrių ir kumpių pasiūlos valdymo priemones ir išplėsti jų taikymo sritį 
įtraukiant kitus žemės ūkio produktus su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma 
geografine nuoroda, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse. 
Tačiau juo nepašalinama speciali nuostata, pagal 150 straipsnį taikoma sūriams.

Pakeitimas 563
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 q punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
172 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22q) 172 straipsnis išbraukiamas.

172 straipsnis

Kumpio, pažymėto saugoma kilmės vietos 
nuoroda arba saugoma geografine 
nuoroda, pasiūlos reguliavimas

1. Pagal šio reglamento 152 straipsnio 1 
dalį pripažintos gamintojų organizacijos, 
pagal šio reglamento 157 straipsnio 1 dalį 
pripažintos tarpšakinės organizacijos arba 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytos ūkio 
subjektų grupės prašymu valstybės narės 
gali ribotam laikotarpiui nustatyti 
privalomas taisykles, skirtas kumpio, 
pažymėto saugoma kilmės vietos nuoroda 
ar saugoma geografine nuoroda pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 
straipsnio 1 ir 2 dalis, pasiūlai reguliuoti.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
taisyklės nustatomos tuo atveju, jei 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 
7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
geografinės vietovės subjektai yra sudarę 
išankstinį susitarimą. Tokį susitarimą, 
pasikonsultavę su geografinės vietovės 
kiaulių augintojais, turi būti sudarę ne 
mažiau kaip du trečdaliai to kumpio 
perdirbėjų, gaminančių ne mažiau kaip 
du trečdalius Reglamento (ES) 
Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytoje geografinėje vietovėje 
pagaminamo to kumpio kiekio, ir, jei 
valstybės narė laiko tai esant reikalinga, 
ne mažiau kaip du trečdaliai Reglamento 
(ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytos geografinės vietovės 
kiaulių augintojų.

3. 1 dalyje minimos taisyklės:
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a) yra skirtos tik atitinkamo produkto 
ir (arba) jo žaliavų pasiūlai reguliuoti ir 
jomis siekiama to kumpio pasiūlą 
pritaikyti prie paklausos;

b) turi poveikį tik atitinkamam 
produktui;

c) gali būti privalomos ilgiausiai 
trejus metus, o po šio laikotarpio jų 
galiojimas gali būti atnaujintas, jei buvo 
pateiktas naujas prašymas, kaip nurodyta 
1 dalyje;

d) nedaro neigiamo poveikio prekybai 
produktais, kuriems netaikomos tos 
taisyklės;

e) nėra susijusios su jokiu sandoriu 
po atitinkamos rūšies kumpio pateikimo 
rinkai pirmą kartą;

f) pagal jas neleidžiama nustatyti 
kainų, įskaitant atvejus, kai kainos 
nustatomos kaip orientacinės ar 
rekomenduojamos kainos;

g) neatima galimybės naudoti 
perteklinę atitinkamo produkto dalį, kurią 
įprastai būtų galima naudoti;

h) pagal jas nediskriminuojama, 
nesukuriamos kliūtys naujiems dalyviams 
patekti į rinką ir nedaromas neigiamas 
poveikis mažiems gamintojams;

i) padeda išlaikyti atitinkamo 
produkto kokybę ir (arba) jį plėtoti.

4. 1 dalyje išdėstytos taisyklės 
paskelbiamos atitinkamos valstybės narės 
oficialiajame leidinyje.

5. Valstybės narės atlieka patikrinimus 
siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 3 
dalyje nustatytų sąlygų, o 
kompetentingoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms nustačius, kad šių sąlygų 
nesilaikoma, 1 dalyje nurodytas taisykles 
panaikina.

6. Valstybės narės nedelsdamos praneša 
Komisijai apie jų priimtas 1 dalyje 
nurodytas taisykles. Komisija informuoja 
kitas valstybes nares apie visus atvejus, 
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kai jai buvo pranešta apie tokias taisykles.

7. Komisija bet kuriuo metu gali priimti 
įgyvendinimo aktus, įpareigojančius 
taisykles pagal 1 dalį nustačiusią valstybę 
narę jas panaikinti, jei Komisija nustato, 
kad tos taisyklės neatitinka 4 dalyje 
nustatytų sąlygų, jomis užkertamas kelias 
konkurencijai arba ji iškraipoma didelėje 
vidaus rinkos dalyje arba dėl jų kyla 
pavojus laisvajai prekybai ar kyla grėsmė, 
kad nebus pasiekti SESV 39 straipsnyje 
nustatyti tikslai. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami netaikant šio reglamento 229 
straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos 
procedūros.

Or. fr

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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į šio reglamento 150 ir 172 straipsniuose nurodytas 
sėkmingai taikomas sūrių ir kumpių pasiūlos valdymo priemones ir išplėsti jų taikymo sritį 
įtraukiant kitus žemės ūkio produktus su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma 
geografine nuoroda, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse. 
Tačiau juo nepašalinama speciali nuostata, pagal 150 straipsnį taikoma sūriams.

Pakeitimas 564
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 k punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
172 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22k) 172 straipsnio 2 dalis iš dalies 
pakeičiama taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
taisyklės nustatomos tuo atveju, jei 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 
7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
geografinės vietovės subjektai yra sudarę 

„2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
taisyklės nustatomos tuo atveju, jei 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 
7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
geografinės vietovės subjektai yra sudarę 
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išankstinį susitarimą. Tokį susitarimą, 
pasikonsultavę su geografinės vietovės 
kiaulių augintojais, turi būti sudarę ne 
mažiau kaip du trečdaliai to kumpio 
perdirbėjų, gaminančių ne mažiau kaip du 
trečdalius Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 
7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoje 
geografinėje vietovėje pagaminamo to 
kumpio kiekio, ir, jei valstybės narė laiko 
tai esant reikalinga, ne mažiau kaip du 
trečdaliai Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 
7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
geografinės vietovės kiaulių augintojų.

išankstinį susitarimą. Tokį susitarimą, 
pasikonsultavę su geografinės vietovės 
kiaulių augintojais, turi būti sudarę ne 
mažiau kaip du trečdaliai to kumpio 
perdirbėjų, gaminančių ne mažiau kaip du 
trečdalius Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 
7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoje 
geografinėje vietovėje pagaminamo to 
kumpio kiekio, arba jų atstovų, ir, jei 
valstybės narė laiko tai esant reikalinga, ne 
mažiau kaip du trečdaliai Reglamento (ES) 
Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytos geografinės vietovės 
kiaulių augintojų.

“;

Or. fr

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

Pagrindimas

150 straipsnyje nurodyta, kad gali būti atstovaujama gamintojams, bet dėl 2 dalies 
formuluotės galima manyti, kad negali būti atstovaujama perdirbėjams. Dėl tokios taisyklės 
kyla problemų toms tiekimo grandinėms, kuriose yra daug perdirbimo įmonių. Galiausiai, 
atrodo, kad tiesiog buvo pamiršta įtraukti atstovavimo perdirbėjams galimybę.

Pakeitimas 565
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 k punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
172 a straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22k) 172a straipsnis pakeičiamas taip:

Nedarant poveikio konkrečioms vertės 
pasidalijimo cukraus sektoriuje sąlygoms, 
ūkininkai, įskaitant ūkininkų asociacijas, ir
jų pirmasis pirkėjas gali susitarti dėl vertės 
pasidalijimo sąlygų, kurios apima rinkos 
pelną ir nuostolius, nustatydami, kaip tarp 
jų turi būti paskirstomi atitinkamų rinkos 

„Nedarant poveikio konkrečioms vertės 
pasidalijimo cukraus sektoriuje sąlygoms, 
ūkininkai, įskaitant ūkininkų asociacijas, 
ir (arba) tarpšakinės organizacijos bei 
atitinkami pirkėjai grandinėje gali 
susitarti dėl vertės pasidalijimo sąlygų, 
kurios apima rinkos pelną ir nuostolius, 



PE632.001v01-00 156/162 AM\1171814LT.docx

LT

kainų ar kitų prekių rinkų pokyčiai. nustatydami, kaip tarp jų turi būti 
paskirstomi atitinkamų rinkos kainų ar kitų 
prekių rinkų pokyčiai

“;

Or. en

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

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad visi atitinkami grandinės dalyviai, kai taikoma, galėtų būtį 
įtraukti į vertės paskirstymo sąlygas.

Pakeitimas 566
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 s punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
172 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22s) Įterpiamas naujas straipsnis:

„Produktų, pažymėtų saugoma kilmės 
vietos nuoroda arba saugoma geografine 
nuoroda, vertės pasidalijimas

Produktų su pagal ES teisę pripažįstama 
saugoma kilmės vietos nuoroda arba 
saugoma geografine nuoroda atveju 
ūkininkai, įskaitant ūkininkų asociacijas, 
ir įvairiais gamybos, perdirbimo bei 
prekybos etapais dirbantys ūkio subjektai 
gali susitarti dėl vertės, visų pirma rinkos 
pelno ir nuostolių, pasidalijimo sąlygų, 
siekdami nustatyti, kaip tarp jų turi būti 
paskirstomi bet kokie atitinkamų 
produktų rinkos kainų ar kitų žaliavų 
rinkos kainų pokyčiai.“;

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti naują vertės pasidalijimo kokybės grandinėse galimybę, kuri 
būtų pripažinta ES lygmeniu arba pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas 567
Esther Herranz García, Esteban González Pons, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel 
Siso

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
182 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a. 182 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ba) trečiosios šalys nesilaiko ES augalų 
apsaugos ir gyvūnų gerovės standartų;“;

Or. es

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

Pagrindimas

Būtina skatinti didesnį abipusiškumą vykdant mainus su trečiosiomis šalimis augalų apsaugos 
srityje.

Pakeitimas 568
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 n punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
184 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22n) 184 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:
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2. Tarifinės kvotos administruojamos 
nediskriminuojant atitinkamų ūkio subjektų 
ir taikant vieną iš toliau nurodytų metodų 
arba jų derinį, arba kitą tinkamą metodą:

„2. Tarifinės kvotos administruojamos 
nediskriminuojant atitinkamų ūkio subjektų 
ir taikant vieną iš toliau nurodytų metodų 
arba jų derinį, arba kitą tinkamą metodą:

a) metodą, grindžiamą chronologine 
paraiškų teikimo tvarka (eiliškumo 
principas);

a) metodą, grindžiamą chronologine 
paraiškų teikimo tvarka (eiliškumo 
principas);

b) proporcingo paskirstymo pagal 
pateiktose paraiškose prašomą kiekį 
metodą (vienalaikio nagrinėjimo metodas);

b) proporcingo paskirstymo pagal
pateiktose paraiškose prašomą kiekį 
metodą (vienalaikio nagrinėjimo metodas);

c) metodą, grindžiamą tuo, kad 
atsižvelgiama į tradicinius prekybos 
modelius (taikant tradicinių arba naujų 
ūkio subjektų metodą).

c) metodą, grindžiamą tuo, kad 
atsižvelgiama į tradicinius prekybos 
modelius (taikant tradicinių arba naujų 
ūkio subjektų metodą).

d) metodą, įgalinantį paskirstymą 
įvairiems veiklos vykdytojams, be kita ko, 
atsižvelgiant į atitinkamus socialinius ir 
aplinkos standartus, tokius kaip 
pagrindinės TDO konvencijos ir 
daugiašaliai aplinkos susitarimai, kuriuos 
ES yra pasirašiusi.

“;

Or. en

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

Pagrindimas

Šio metodo įtraukimu turėtų būti paskatinta administruojant tarifų kvotas atsižvelgti į veiklos 
vykdytojų įvairovę, o ne teikti privilegijas didesniems rinkos dalyviams, taip pat atsižvelgti į 
socialinius ir aplinkos standartus.

Pakeitimas 569
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
188 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a) III skyrius papildomas šiuo 
straipsniu: 188a.

„Žemės ūkio ir maisto produktai gali būti 
importuojami iš trečiųjų šalių tik tuo 
atveju, jei atitinka standartus ir 
reikalavimus, atitinkančius tuos, kurie 
taikomi Sąjungoje išaugintiems tokiems 
pat produktams arba iš jų pagamintiems 
produktams, visų pirma aplinkos 
apsaugos ir sveikatos srityse. Komisija 
gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais, 
atsižvelgdama į abipusius susitarimus su 
trečiosiomis šalimis, nustatytų ūkio 
subjektams taikomas importuojamų 
produktų atitikties taisykles. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.“;

Or. fr

Pakeitimas 570
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 t punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnio 1 dalies c punkto x papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22t) 152 straipsnio 1 dalies c punkto x 
papunktis pakeičiamas taip:

x) valdyti vaisių ir daržovių sektoriaus 
veiksmų programose numatytus savitarpio 
pagalbos fondus, nurodytus šio 
reglamento 33 straipsnio 3 dalies d punkte 
ir Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 36 
straipsnyje;

„valdyti savitarpio pagalbos fondus;

“;

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

Pakeitimas 571
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 23 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
189 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23) 189 straipsnis išbraukiamas; Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 572
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 23 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
189 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23) 189 straipsnis išbraukiamas; Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Turi būti paliktas galioti 189 straipsnis dėl kanapių importo taisyklių, siekiant užkirsti kelią 
narkomanijai. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1239 nustatyta, kad būtų 
toliau taikomas reikalavimas gauti licencijas importuoti kanapes į ES, nes tai yra specifiniai 
augalai. Kadangi atskirose valstybėse narėse yra taikomos skirtingos indinių kanapių 
auginimo ir prekybos taisyklės, būtina sugriežtinti jų importą į ES vidaus rinką.

Pakeitimas 573
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 25 punktas
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
193 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami 
netaikant 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje 
nurodytos procedūros.“;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suteikti Komisijai teisę nukrypti nuo Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento 
229 straipsnio 2 ir 3 dalių nepagrįsta. Šis sakinys turi būti išbrauktas.

Pakeitimas 574
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 25 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
193 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami 
netaikant 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje 
nurodytos procedūros.;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 575
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 25 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
193 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami 
netaikant 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje 
nurodytos procedūros.;

Išbraukta.
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Or. pl

Pagrindimas

Importo muitų taikymas melasai laikinai sustabdomas po to, kai valstybių narių atstovų 
Komitetas pateikia savo nuomonę.
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