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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, teksto pateikiami konsoliduoto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų 
organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, 
(ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos 
specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0394),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 
straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 118 straipsnio pirmą pastraipą ir 349 straipsnį, pagal 
kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0246/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į [... m. ... d.] Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į [... m. ... d.] Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir į Vystymosi 
komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A8-0000/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C 0, 0000 0 0, p. 0 / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 OL C 0, 0000 0 0, p. 0 / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) kadangi ūkių struktūra skirtingose 
valstybėse narėse ir ūkių dydis 
skirtinguose regionuose gali gerokai 
skirtis, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę sąvoką „ūkis“ apibrėžti regiono 
lygmeniu pagal leidimų sodinti išdavimo 
tvarką, siekiant atsižvelgti į konkrečius 
skirtingų regionų poreikius, nustatytus 
pagal leidimų naujiems vynmedžiams 
sodinti suteikimo tvarką.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina pritaikyti sąvokos „vynuogininkystės ūkis“ apibrėžtį. Šiuo metu Reglamente 
Nr. 1307/2013 valda apibrėžiama kaip visi to paties juridinio asmens valdomi sklypai vienos 
valstybės narės teritorijoje. Ši apibrėžtis yra nepritaikyta ir nedera su regioniniu požiūriu į 
vynuogininkystės produktų gamybos potencialo valdymą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

__________________

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši nauja nealkoholinių vynų kategorija neatitinka vyno apibrėžties, nustatytos BRO 
reglamento VII priedo II dalyje. Gaminant nealkoholinius vynus, reikia pridėti kvapiųjų 
medžiagų, kuriomis kompensuojamas alkoholio pašalinimas iš jų sudėties, todėl jie 
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prilyginami pramonės gaminiams. Šiems vyno gaminiams negali būti taikomos BRO taisyklės, 
jiems veikiau taikytinos Reglamento Nr. 251/2014 nuostatos dėl aromatizuotų vyno produktų.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši naujai sukurta nealkoholinių vynų kategorija neatitinka sąvokos „vynas“ apibrėžties, 
pateiktos BRO reglamento VII priedo II dalyje. Gaminant nealkoholinius vynus, reikia pridėti 
kvapiųjų medžiagų, kuriomis kompensuojamas alkoholio pašalinimas iš jų sudėties, todėl jie 
prilyginami pramonės gaminiams. Šiems vyno gaminiams negali būti taikomos BRO taisyklės, 
jiems veikiau taikytinos Reglamento Nr. 251/2014 nuostatos dėl aromatizuotų vyno produktų.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekiant nustatyti taisykles, 
kuriomis reglamentuojamos alkoholio 
kiekio mažinimo procedūros Sąjungoje 
gaminant tam tikrus nealkoholinius arba 

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

Or. fr

Pagrindimas

Ši naujai sukurta nealkoholinių vynų kategorija neatitinka sąvokos „vynas“ apibrėžties, 
pateiktos BRO reglamento VII priedo II dalyje. Gaminant nealkoholinius vynus, reikia pridėti 
kvapiųjų medžiagų, kuriomis kompensuojamas alkoholio pašalinimas iš jų sudėties, todėl jie 
prilyginami pramonės gaminiams. Šiems vyno gaminiams negali būti taikomos BRO taisyklės, 
jiems veikiau taikytinos Reglamento Nr. 251/2014 nuostatos dėl aromatizuotų vyno produktų.
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Pakeitimas 6

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

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

„1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras 
žemės ūkio produktų – Sutarčių I priede 
išvardytų visų produktų, išskyrus 
žuvininkystės ir akvakultūros produktus, 
kaip apibrėžta Sąjungos teisės aktuose dėl 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, rinkų 
organizavimas. Šiame reglamente yra 
apibrėžti viešieji standartai bei taisyklės, 
kuriais užtikrinamas rinkų skaidrumas ir 
krizių valdymo priemonės, kuriomis 
pasinaudodamos viešosios institucijos, 
visų pirma Komisija, užtikrina žemės ūkio 
rinkų priežiūrą, valdymą ir reguliavimą. 
Šiuo reglamentu nustatomos 
priemonėmis, kuriomis Komisija 
disponuoja siekdama įvykdyti pareigas 
bendradarbiauti su finansų rinkų 
reguliavimo institucijomis, apibrėžtomis 
Reglamentuose Nr.°65/2014 ir 
Nr.°596/2014.“;“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Siekdama apibrėžti BRO reglamente nustatytas sektorines intervencines priemones ir įtraukti 
jas į naująjį Reglamentą dėl strateginių planų, Komisija perorientuoja BRO reglamentą į 
svertus, kuriais viešosios institucijos disponuoja siekdamos pagerinti rinkų veikimą nustatant 
viešuosius standartus, skaidrumo taisykles ir krizių valdymo veiksmus. Siūlomame pakeitime 
taip pat nurodoma pareiga bendradarbiauti su finansų rinkų reguliavimo institucijomis, 
grindžiama Finansinių priemonių rinkų direktyva (MIFID2 79 straipsnio 7 dalimi) ir 
Piktnaudžiavimo rinka reglamentu (MAR 25 straipsniu).
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Pakeitimas 7

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

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

f) kiaulienos sektoriuje standartinės 
kokybės, apibrėžtos pagal svorį ir 
raumeningumą, kaip nustatyta Sąjungos 
kiaulių skerdenų klasifikavimo skalėje, 
nurodytoje IV priedo B punkte, kiaulių 
skerdenų kaina – 1 509,39 EUR už toną: i) 
E klasės skerdenų, sveriančių nuo 60 kg iki 
mažiau kaip 120 kg; ii) R klasės skerdenų, 
sveriančių nuo 120 kg iki 180 kg;

„f) kiaulienos sektoriuje standartinės 
kokybės, apibrėžtos pagal svorį ir 
raumeningumą, kaip nustatyta Sąjungos 
kiaulių skerdenų klasifikavimo skalėje, 
nurodytoje IV priedo B punkte, kiaulių 
skerdenų kaina – 1 400 EUR už toną: i) E 
klasės skerdenų, sveriančių nuo 60 kg iki 
mažiau kaip 120 kg; ii) R klasės skerdenų, 
sveriančių nuo 120 kg iki 180 kg;“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Kiaulienos intervencinė kaina nebuvo sumažinta, priešingai nei kitos kainos, nes kiaulienos 
sektoriui nebebuvo taikoma valstybės intervencija. Siekiant užtikrinti, kad, taikant kraštutinę 
apsaugos priemonę, ši kaina liktų žemiau gamybos sąnaudų lygio, siūloma šiek tiek nuleisti 
šią apatinę ribą.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) 7 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 
punktu:

„ga) ėrienos sektoriuje jaunesnių nei 12 
mėnesių ėriukų skerdenų kaina –
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4500 EUR už toną.“;

Or. fr

Pagrindimas

Ėrienos intervencinė kaina nustatoma kaip kraštutinė apsaugos priemonė, reikalinga didelės 
rinkos krizės atveju. Ji yra mažesnė už gamybos sąnaudas ir 5 pastarųjų metų kainas.

Pakeitimas 9

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3c) 7 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Referencines ribines kainas, nustatytas 1 
dalyje, nuolat peržiūri Komisija, 
atsižvelgdama į objektyvius kriterijus, visų 
pirma gamybos, gamybos sąnaudų (ypač 
gamybos išteklių sąnaudų) pokyčius, ir į 
rinkos tendencijas. Prireikus referencinės 
kainų ribos atnaujinamos laikantis įprastos 
teisėkūros procedūros, atsižvelgiant į 
gamybos ir rinkų pokyčius.

„2. Referencines ribines kainas, nustatytas 
1 dalyje, nuolat peržiūri Komisija, 
atsižvelgdama į objektyvius kriterijus, visų 
pirma gamybos, gamybos sąnaudų (ypač 
gamybos išteklių sąnaudų) pokyčius, ir į 
rinkos tendencijas. Referencinės kainų 
ribos atnaujinamos kasmet, atsižvelgiant į 
infliaciją.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Referencinės ribinės kainos nebuvo patikslintos nuo jų kritimo, įvykusio iki XXI a. pirmojo 
dešimtmečio vidurio. Kadangi jų lygis yra gerokai žemesnis už ES vidutines gamybos 
sąnaudas, jų indeksavimas atsižvelgiant į infliaciją negali sukelti savaiminio infliacijos tempo 
padidėjimo, tačiau padės pakelti kraštutinės apsaugos priemonės apatinę ribą, kuri šiuo metu 
yra per žema.
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Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d) 11 straipsnyje įterpiamas šis 
punktas:

„ea) baltajam cukrui;“;

Or. fr

Pagrindimas

Dėl „Brexit’o“ ir sanitarinės padėties (kiaulių maro) avienos ir kiaulienos rinkoms gresia 
dideli sutrikimai. Bet nerimą kelią ir padėtis cukraus rinkoje. Šie trys produktai gali būti 
sandėliuojami privačių asmenų; siūloma juos įtraukti į produktų, kuriems gali būti taikoma 
valstybės intervencija, sąrašą.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e) 11 straipsnyje įterpiamas šis 
punktas:

„eb) šviežiai, atšaldytai ar užšaldytai 
avienai, ženklinamai KN kodu 0204;“;

Or. fr

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
11 straipsnio e c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3f) 11 straipsnyje įterpiamas šis 
punktas:

„ec) šviežiai, atšaldytai ar užšaldytai 
kiaulienai, ženklinamai KN kodu 203;“;

Or. fr

Pakeitimas 13

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3g) 12 straipsnis pakeičiamas taip:

12 straipsnis „12 straipsnis

Valstybės intervencijos laikotarpiai Valstybės intervencijos laikotarpiai

Valstybės intervencija taikoma: Valstybės intervencija taikoma:

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

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

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

b) žaliaviniams ryžiams – visus 
metus;

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

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

d) sviestui ir nugriebto pieno 
milteliams – visus metus;

da) avienai – visus metus;

db) kiaulienai – visus metus;

dc) baltajam cukrui – visus metus.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Pagrindimas

Ankstesnių reformų metu valstybės intervencijos referencinės ribinės kainos buvo sumažintos 
iki pakankamai žemo lygio, kad nebūtų užtikrintas automatinis produktų realizavimas, kaip 
galėjo būti XX a. 9-ajame dešimtmetyje. Todėl nebereikia intervencijos taikyti tik nustatytais 
laikotarpiais: tokiu atveju reguliavimo institucija galės greičiau reaguoti į krizes. Be to, 
pastarosios pieno krizės metu turėjome progą įsitikinti, kad tai yra tinkama priemonė.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3h) 16 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„3a. Siekdamos įvykdyti 1 ir 3 dalyse 
nustatytus reikalavimus, valstybės narės 
perduoda Komisijai valstybės intervencija 
pasinaudojusių įmonių ir taikant 
valstybės intervenciją supirktų produktų 
pirkėjų duomenis.“;

Or. fr

Pagrindimas

Taikant valstybės intervenciją supirktų produktų pirkėjų duomenys nėra sistemingai 
perduodami Komisijai, todėl ji negali apibūdinti rinkos sutrikdymo padarinių ir užtikrinti 
tarptautinių sutarčių laikymosi. Tai ypač svarbu dėl to, kad vykdant sutarčių skyrimo 
procedūras supirkti produktai gali būti parduodami už gerokai žemesnę kainą nei pirkimo 
kaina, o kainų skirtumą galima laikyti paramos forma.

Pakeitimas 15

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a) 61 straipsnis pakeičiamas taip:
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61 straipsnis „61 straipsnis

Trukmė Trukmė

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

Šiame skyriuje nustatytą leidimų sodinti 
vynmedžius išdavimo tvarką Komisija 
persvarsto 2023 m., siekdama įvertinti jos 
veikimą, ir prireikus pateikia pasiūlymus, 
kaip padaryti ją veiksmingesnę.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539592399769&uri=CELEX:32013R1308)

Pagrindimas

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

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 63 straipsnio 2 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ba) leidimų sodinti vynmedžius 
suteikimo tvarkos valdymo tikslais 
valstybės narės gali nustatyti, jei 
tinkama – regionų lygmeniu, maksimalų 
atstumą nuo vynuogininkystės ūkio 
buveinės iki tolimiausio dirbamo žemės 
sklypo.“;

Or. fr
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Pagrindimas

Būtina pritaikyti sąvokos „vynuogininkystės ūkis“ apibrėžtį. Šiuo metu Reglamente 
Nr. 1307/2013 valda apibrėžiama kaip visi to paties juridinio asmens valdomi sklypai vienos 
valstybės narės teritorijoje. Ši apibrėžtis yra nepritaikyta ir nedera su regioniniu požiūriu į 
vynuogininkystės produktų gamybos potencialo valdymą.

Pakeitimas 17

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Pagrindimas

Dabartinę b punkto formuluotę sunku išaiškinti, ji paaiškinama ir papildoma c punktu.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c) 63 straipsnio 3 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ba) noru prisidėti prie atitinkamų 
produktų vystymo, kartu išsaugant jų 
kokybę.“;
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Or. fr

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5d) 64 straipsnio 1 dalies antros 
pastraipos įžanginis sakinys pakeičiamas 
taip:

Šio straipsnio taikymo tikslais valstybės 
narės gali taikyti vieną ar daugiau šių 
objektyvių ir nediskriminacinio pobūdžio 
kriterijų:

„Šio straipsnio taikymo tikslais valstybės 
narės gali nacionaliniu arba regionų 
lygmeniu taikyti vieną ar daugiau šių 
objektyvių ir nediskriminacinio pobūdžio 
kriterijų:“;

Or. fr

Pagrindimas

Suteikdamos leidimus naujiems vynmedžiams sodinti, valstybės narės gali taikyti nacionalinio 
lygmens tinkamumo kriterijus; pakeitime nurodoma, kad jie gali būti taikomi regionų 
lygmeniu.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
65 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5e) Į 65 straipsnį įtraukiama ši 
pastraipa:

„Taikydama 63 straipsnio 2 dalį, valstybė 
narė įgyvendina iš anksto nustatytą 
oficialią procedūrą, atsižvelgdama į pagal 
tos valstybės narės įstatymus regiono 
lygmeniu pripažintų profesinių 
organizacijų nuomonę.“;
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Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad nacionalinių ir regioninių profesinių organizacijų atstovai būtų įtraukti į 63 
straipsnio 2 dalyje nustatytą leidimų naujiems vynmedžiams sodinti išdavimo procedūrą.

Pakeitimas 21

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5f) 73 straipsnis pakeičiamas taip:

73 straipsnis „73 straipsnis

Taikymo sritis Taikymo sritis

Nedarant poveikio kitoms nuostatoms, 
taikytinoms žemės ūkio produktams, taip 
pat nuostatoms, priimtoms veterinarijos, 
fitosanitarijos ir maisto sektoriuose siekiant 
užtikrinti produktų atitiktį higienos bei 
sveikatos standartams ir apsaugoti gyvūnų, 
augalų ir žmonių sveikatą, šiame skirsnyje 
nustatomos su žemės ūkio produktų 
prekybos standartais susijusios taisyklės.

Nedarant poveikio kitoms nuostatoms, 
taikytinoms žemės ūkio produktams, taip 
pat nuostatoms, priimtoms veterinarijos, 
fitosanitarijos ir maisto sektoriuose siekiant 
užtikrinti produktų atitiktį higienos bei 
sveikatos standartams ir apsaugoti gyvūnų, 
augalų ir žmonių sveikatą, ir siekiant 
užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas 
ES ir trečiųjų šalių gamintojams, šiame 
skirsnyje nustatomos su žemės ūkio 
produktų prekybos standartais susijusios 
taisyklės.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

BRO nustato daugelio produktų pardavimo taisykles. Nepaisant šių taisyklių, produktai negali 
būti pateikti ES rinkai. Nustatant prekybos standartus, turi būti paisoma nuostatos, kad, 
siekiant užtikrinti lygiavertiškumo principo laikymąsi, ES ir trečiųjų šalių gamintojams turi 
būti suteikiamos vienodos sąlygos konkuruoti.
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Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5g) 75 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ia) galvijienai;“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu galvijienos sektorius nėra įtrauktas į sektorių, kuriems gali būti nustatomi prekybos 
standartai, sąrašą.

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5h) 75 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ib) avienai;“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu avienos sektorius nėra įtrauktas į sektorių, kuriems gali būti nustatomi prekybos 
standartai, sąrašą.

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5i) 75 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ic) kiaulienai;“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu kiaulienos sektorius nėra įtrauktas į sektorių, kuriems gali būti nustatomi prekybos 
standartai, sąrašą.

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5j) 75 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„id) pienui ir pieno produktams.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu pieno ir pieno produktų sektorius nėra įtrauktas į sektorių, kuriems gali būti 
nustatomi prekybos standartai, sąrašą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 k punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
75 straipsnio 3 dalies g punktas
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

5k) 75 straipsnio 4 dalies g punktas 
pakeičiamas taip:

g) ūkininkavimo rūšį ir gamybos 
metodą, įskaitant vynininkystės metodus, ir 
pažangias tvarios gamybos sistemas;

„g) ūkininkavimo rūšį ir gamybos 
metodą, įskaitant vynininkystės ir gyvulių 
šėrimo metodus, ir pažangias tvarios 
gamybos sistemas;“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Prekybos standartai gali būti siejami ir su gyvulių šėrimo metodais.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 l punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
75 straipsnio 3 dalies j punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5l) 75 straipsnio 3 dalies j punktas 
pakeičiamas taip:

j) ūkininkavimo vietą ir (arba) kilmę, 
išskyrus paukštieną ir tepiuosius riebalus;

„j) ūkininkavimo vietą ir (arba) 
kilmę;“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

ES vartotojai reikalauja, kad būtų vis išsamiau informuojami apie visų jų perkamų gaminių 
gamybos vietą ir kilmę.
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Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5m) 75 straipsnio 3 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ma) gyvūnų gerovę.“;

Or. fr

Pagrindimas

Nustatant prekybos standartus gali būti atsižvelgiama ir į gyvūnų gerovę.

Pakeitimas 29

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 gamtos ir žmogaus veiklos 
veiksniais;

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitime pateikiama kilmės vietos nuorodos apibrėžtis atitinka Lisabonos susitarime 
tarptautiniu mastu nustatytą apibrėžtį, bet joje atsižvelgiama į ES ypatumus.

Pakeitimas 30

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 ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 93 straipsnio 1 dalies a punktas 
papildomas šiuo papunkčiu:

„iia) apibrėžtoje vietoje tradiciškai 
vartojamas pavadinimas;“;

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitime pateikiama kilmės vietos nuorodos apibrėžtis atitinka Lisabonos susitarime 
tarptautiniu mastu nustatytą apibrėžtį.

Pakeitimas 31

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, rūšiai Vitis labrusca arba rūšims, 
išvestoms sukryžminus rūšį Vitis vinifera, 
rūšį Vitis labrusca ir kitą genties Vitis rūšį, 
priklausančių veislių vynmedžių 
vynuogių.“;

Or. fr

Pagrindimas

Komisija siūlo išplėsti vyninių vynuogių veislių, kurių vynmedžius leidžiama sodinti ir 
persodinti, sąrašą. Vynuogių augintojams turi būti suteikta galimybė šių naujų veislių 
vynuoges naudoti gaminant produktus, kuriems taikoma kilmės vietos nuoroda, jeigu jų 
valstybė nusprendžia jas klasifikuoti, taigi leisti jas auginti savo teritorijoje.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
103 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

13a) 103 straipsnio 2 dalies a punkto 
ii papunktis pakeičiamas taip:

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

„ii) jeigu išnaudojama, pabloginama ar 
susilpninama kilmės vietos nuorodos ar 
geografinės nuorodos reputacija;“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539613221684&uri=CELEX:32013R1308)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vyno sektoriuje sustiprinti saugomos kilmės vietos nuorodos arba 
saugomos geografinės nuorodos apsaugos priemonę.

Pakeitimas 33

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

13b) 103 straipsnio 2 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:

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 
arba prie jo rašomi tokie žodžiai kaip 
„rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas 
kaip“, „imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar 
pan.;

„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 
arba prie jo rašomi tokie žodžiai kaip 
„rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas 
kaip“, „imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar 
pan., įskaitant atvejus, kai šie produktai 
naudojami kaip sudedamosios dalys;“;
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Pagrindimas

Svarbu vyno sektoriuje sustiprinti saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos 
geografinės nuorodos apsaugos priemonę tais atvejais, kai vyno produktai naudojami kaip 
maisto produkto sudedamosios dalys. Tokia nuostata jau yra įtraukta į Reglamentą 
Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų.

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13c) 103 straipsnio 2 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„da) bet kokio domeno vardo, kuris yra 
panašus į saugomą nuorodą arba gali būti 
visiškai arba iš dalies su juo painiojamas, 
piktavališko naudojimo.“;

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu stiprinti geografinių nuorodų apsaugos internete priemonę, atitinkamai papildant 
esamus teisės aktus. Tai visų pirma taikytina domenų vardams.

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekdamos patikrinti, ar paisoma 
specifikacijos, Reglamento (ES) 
Nr. 1306/2013 90 straipsnio 3 dalyje 
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nurodytos kompetentingos institucijos 
arba kontrolės įstaigos gali kontroliuoti 
kitoje valstybėje narėje įsisteigusius 
veiklos vykdytojus, jeigu jie dalyvauja 
pilstant produktą, kuriam taikoma jos 
teritorijoje įregistruota saugoma kilmės 
vietos nuoroda. Atsižvelgdamos į galimą 
pasitikėjimą veiklos vykdytojais ir jų 
produktais, grindžiamą ankstesnių 
patikrinimų rezultatais, Reglamento (ES) 
Nr. 1306/2013 90 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos kontrolės įstaigos gali savo 
veiksmus nukreipti į pagrindinius 
tikrintinus specifikacijos aspektus, kurie 
nustatomi iš anksto ir nurodomi 
minėtiems veiklos vykdytojams.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu yra spragų SKVN vynų kontrolės procedūroje, kuri vykdoma juos išvežus iš 
valstybės narės, kurioje jie pagaminti, teritorijos. Vyno kontrolės institucijos turi turėti 
galimybę pačios atlikti arba pavesti atlikti patikrinimus kitoje valstybėje narėje, siekdamos 
sumažinti sukčiavimo galimybes ir užtikrinti vartotojams autentišką produktą.

Pakeitimas 36

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 dalis papildoma šiuo punktu:

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

Or. fr

Pagrindimas

Vyno etiketėje privaloma nurodyti jo energinę vertę.
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Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„gb) sudedamųjų dalių sąrašas.“;

Or. fr

Pagrindimas

Vyno etiketėje privaloma pateikti jo sudedamųjų dalių sąrašą.

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) įtraukiama tokia 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 neturi būti 
skelbiamas kartu su kita komercine ar 
rinkodaros informacija.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nukrypstama nuo įpareigojimo etiketėse, kuriomis ženklinami vyno buteliai, 
pateikti jo sudedamųjų dalių sąrašą. Privalomą nuorodą į sudedamąsias dalis galima pateikti 
bepopiere forma.
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Pakeitimas 39

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) įtraukiama tokia dalis:

„3b. 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 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.“;

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitime pateikiama informacija vynų energinei vertei nustatyti.

Pakeitimas 40

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 
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dalimi:

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

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti procedūrą vynmedžių augintojams ir sumažinti ženklinimo sąnaudas, 
ant butelio privalomas nurodyti žodis „energija“ gali būti žymimas raide „E“ ir nebūtinai 
viena ar keliomis Sąjungos oficialiosiomis kalbomis.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 20 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
122 straipsnio 1 dalies b punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) b punktas papildomas šiuo 
papunkčiu:

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

Or. fr

Pagrindimas

Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl vynų energinės vertės nurodymo 
etiketėse taisyklių.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 20 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
122 straipsnio 1 dalies b punkto v a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) b punktas papildomas šiuo 
papunkčiu:

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

Or. fr

Pagrindimas

Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl vynų sudedamųjų dalių sąrašo 
pateikimo etiketėse taisyklių.

Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a) 149 straipsnio 2 dalies a punktas 
išbraukiamas.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Kolektyvines derybas tam tikrai organizacijai priklausančių ūkininkų vardu vykdo tik 
nekomercinės įstaigos be jokio nuosavybės perdavimo. Tai reiškia, kad savo narių produkciją 
parduodantys kooperatyvai yra šios produkcijos savininkai, tad jie nevykdo kolektyvinių 
derybų, nes veikia kaip vienas subjektas. Panaikinant nuorodą į nuosavybės perdavimą, 
nuostatos dėl pieno suderinamos su 152 straipsnio 1a dalimi.

Pakeitimas 44

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22b) 151 straipsnio pirma pastraipa
pakeičiama taip:

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

„Nuo 2015 m balandžio 1 d. pirmieji žalio 
pieno pirkėjai kompetentingai nacionalinei 
institucijai pateikia deklaraciją apie joms 
kas mėnesį pateikto žalio pieno kiekį ir 
vidutinę kainą. Iš ekologinių ir 
neekologinių ūkių gaunama produkcija 
deklaruojama atskirai.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti geresnę pieno rinkos stebėseną, prašoma nurodyti ne tik surinkto žalio 
pieno kiekį, bet ir vidutinę kainą. Kadangi deklaravimo procedūra jau yra įdiegta, tereikia 
įtraukti vieną papildomą duomenų punktą. Argumentas, kad dėl kainų nustatymo gali būti 
užvilkintas informacijos apie pieno kiekį surinkimas, yra nepriimtinas: vadovaujantis 148 
straipsniu, visų pirma siekiama paskatinti pieno surinkėjus kuo anksčiau nustatyti pirkimo 
kainą rašytinėse sutartyse.

Pakeitimas 45

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22c) 151 straipsnio trečia pastraipa 
pakeičiama taip:

Valstybės narės praneša Komisijai apie 
pirmoje pastraipoje nurodyto žalio pieno 
kiekį.

„Valstybės narės praneša Komisijai apie 
pirmoje pastraipoje nurodyto žalio pieno 
kiekį ir vidutinę kainą.“;

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti geresnę pieno rinkos stebėseną, prašoma nurodyti ne tik surinkto žalio 
pieno kiekį, bet ir vidutinę kainą. Kadangi deklaravimo procedūra jau yra įdiegta, tereikia 
įtraukti vieną papildomą duomenų punktą. Argumentas, kad dėl kainų nustatymo gali būti 
užvilkintas informacijos apie pieno kiekį surinkimas, yra nepriimtinas: vadovaujantis 148 
straipsniu, visų pirma siekiama paskatinti pieno surinkėjus kuo anksčiau nustatyti pirkimo 
kainą rašytinėse sutartyse.

Pakeitimas 46

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22d) 152 straipsnio 1a dalies pirma 
pastraipa 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.

„Jeigu iš tikrųjų vykdoma vienos iš šio 
straipsnio 1 dalies b punkto i–vii 
punktuose nurodytų rūšių veikla,
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, taip padėdama įgyvendinti 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
39 straipsnyje nustatytus tikslus.

Pirmoje pastraipoje minimos kolektyvinės 
derybos gali vykti:“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Kaip byloje „Endives“ priminė Generalinis advokatas N. Wahl ir ES Teisingumo Teismas, 
praktiniams susitarimams ir sprendimams, kurie yra BŪŽP apibrėžtų gamintojų organizacijų 
misijų ir tikslų dalis, netaikomos konkurencijos taisyklės. Ši išimtis taikoma dėl to, kad būtina 
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įgyvendinti uždavinius, kuriuos teisės aktų leidėjas patikėjo svarbiausiems BRO subjektams. 
Nuoroda į Sutarties 101 straipsnio 1 dalį nebeturi prasmės.

Pakeitimas 47

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22e) 152 straipsnio 1a dalies a punktas 
išbraukiamas.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Ši dalis yra išbraukiama, nes jos tekstas perkeltas į iš dalies pakeistą 152a straipsnio pirmą 
pastraipą. Šiais pakeitimais išaiškinama 152 straipsnio 1a dalis.

Pakeitimas 48

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

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

b) 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;

„b) su sąlyga, kad gamintojų 
organizacija sukoncentruoja savo narių 
produktų pasiūlą ir pateikia juos rinkai, bet
gamintojų organizacijai nuosavybės teisė į
šiuos produktus nėra perleidžiama;“;

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Kolektyvines derybas tam tikrai organizacijai priklausančių ūkininkų vardu vykdo tik 
nekomercinės įstaigos be jokio nuosavybės perdavimo. Tai reiškia, kad tokia gamintojų 
organizacija kaip kooperatyvas, kuri parduoda savo narių produkciją, kolektyvinėse derybose 
nedalyvauja, nes veikia kaip vienas subjektas. Dėl to nuoroda į nuosavybės perdavimą yra 
išbraukiama.

Pakeitimas 49

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22g) 157 straipsnio 1 dalies c punktas 
pakeičiamas taip:

c) kurios, atsižvelgdamos į savo narių 
ir vartotojų interesus, siekia konkretaus 
tikslo, galinčio apimti pirmiausia vieną iš 
toliau nurodytų tikslų:

„c) kurios, atsižvelgdamos į visų savo 
narių ir vartotojų interesus, siekia 
konkretaus tikslo, galinčio apimti 
pirmiausia vieną iš toliau nurodytų 
tikslų:“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Reikia, kad tarpšakinės organizacijos, kurioms dažnu atveju vadovauja dominuojantys 
sektoriaus veiklos vykdytojai, stengtųsi apginti visų savo narių interesus, įskaitant ekonominiu 
atžvilgiu labiausiai pažeidžiamus veiklos vykdytojus ir veiklos vykdytojus, kurie užsiima 
gamybos veikla arba papildoma veikla.

Pakeitimas 50

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

22h) 157 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ca) kurios prisideda prie didesnio 
skirtingų grandinės grandžių komercinių 
ryšių skaidrumo, visų pirma rengdamos ir 
diegdamos techninius standartus bei 
kontroliuodamos, kaip tiekimo grandinės 
veiklos vykdytojai jų laikosi;“

Or. fr

Pagrindimas

Tarpšakinės organizacijos šiuo metu gali nustatyti produktų prekybos taisykles. Bet jos taip 
pat gali priimti technines taisykles (dėl riebalų kiekio mėsoje, jos marmuriškumo ir pan.), 
kuriomis siekiama suderinti gaminio ypatybių vertinimą grandinėje, kad nebūtų iškreipta 
veiklos vykdytojų konkurencija. Todėl reikia užtikrinti šių techninių standartų taikymą ir jų 
paisymo kontrolę kaip tarpšakinių organizacijų misiją.

Pakeitimas 51

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22i) 157 straipsnio 1 dalies v punktas 
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 dviejų ar daugiau 
tiekimo grandinės veiklos vykdytojų 
sudaromų 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; šiose tipinėse 
sutartyse gali būti pateikiami atitinkami 
rodikliai: ekonominiai rodikliai, parengti 
atsižvelgiant į atitinkamas gamybos 
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sąnaudas ir į jų kaitą, turint omenyje 
produktų kategorijas ir skirtingus jų 
realizacijos būdus, produktų vertės 
nustatymo rodiklius, žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos kainas ir jų kaitą bei 
kriterijus, susijusius su jų sudėtimi, 
kokybe, aptinkamumu ir specifikacijų 
turiniu.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Tarpšakinės organizacijos gali padėti dviem ar keliems tiekimo grandinės dalyviams sudaryti 
sutartis (trišales sutartis) ir gali pateikti tikslesnius duomenis apie dabartinį sutarčių turinį.
Tokie pritaikymai sudarytų palankesnes sąlygas sudaryti sutartis tiekimo grandinėje ir kurti 
vertę, visų pirma gerinant kokybę. Tai taip pat padėtų padidinti ūkininkų pajamas.

Pakeitimas 52

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22j) 157 straipsnio 1 dalies xv punktas 
pakeičiamas taip:

xv) nustatyti 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;

„xv) nustatyti standartines vertės 
pasidalijimo sąlygas, kurios apima rinkos 
pelną ir nuostolius, nustatydamos, kaip tarp 
vertės grandinės dalyvių turi būti 
paskirstomi susijusių produktų atitinkamų 
rinkos kainų ar kitų prekių rinkų 
pokyčiai;“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Pagrindimas

Profesinės organizacijos gali atlikti tam tikrą vaidmenį geriau pasidalijant vertę tiekimo 
grandinėje. Tačiau pagal BRO vertės pasidalijimo sąlygos gali būti nustatomos tik ūkininko ir 
jo pirmojo pirkėjo santykiuose. Pirkėjo netikrumas, kad jis galės įvykdyti savo įsipareigojimus 
savo pirkėjui, yra kliūtis panaudoti produktus vertės grandinėse (visų pirma ilgose) ir 
perskaičiuoti gamintojams taikomas kainas.

Pakeitimas 53

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22k) 164 straipsnio 1 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;“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti tarpšakinėms organizacijoms galimybę prašyti išplėsti 
tipines vertės pasidalijimo sąlygas, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą tiekimo grandinių 
sutartiniuose santykiuose, stiprinti ūkininkų padėtį, sudarant jiems sąlygas sistemingai geriau 
paskirstyti pridėtinę vertę ir taip padidinti jų pajamas.

Pakeitimas 54

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22l) 164 straipsnio 4 dalis papildoma 
šiuo punktu:
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„na) parengti, įdiegti ir kontroliuoti 
techninius standartus, pagal kuriuos būtų 
galima tiksliai vertinti produkto 
ypatybes;“;

Or. fr

Pagrindimas

Tarpšakinės organizacijos gali priimti technines taisykles (dėl riebalų kiekio mėsoje, jos 
marmuriškumo ir pan.), kuriomis siekiama suderinti gaminio ypatybių vertinimą grandinėje, 
kad nebūtų iškreipta veiklos vykdytojų konkurencija). Dera ne tik užtikrinti šių techninių 
standartų taikymą ir kontrolę, bet ir išplėsti jų taikymą, įtraukiant organizacijoms 
nepriklausančius asmenis.

Pakeitimas 55

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22m) Įterpiamas šis straipsnis:

„166a straipsnis

Produktų, išskyrus sūrius, vynus ir kumpį, 
pažymėtų saugoma kilmės vietos nuoroda 
arba saugoma geografine nuoroda, ir 
nacionaliniu kokybės ženklu pažymėtų 
produktų pasiūlos reguliavimas

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 savo 
produktų, pažymėtų saugoma kilmės 
vietos nuoroda ar saugoma geografine 
nuoroda pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1151/2012 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, 
arba savo produktų, kuriems taikoma 
nacionalinė kokybės reglamentavimo 
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tvarka, 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 
sudaro ne mažiau kaip du trečdaliai 
gamintojų arba jų atstovų, pagaminantys 
ne mažiau kaip du trečdalis atitinkamo 
produkto kiekio ir, jei taikoma, bent du 
trečdaliai gamintojų, pagaminančių du 
trečdalius atitinkamo produkto 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 
7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoje 
geografinėje vietovėje. Tokios pat 
proporcijos taikomos produktų, kuriems 
taikomos nacionalinės kokybės 
užtikrinimo sistemos, gamintojų skaičiui 
ir produkcijos kiekiui.

3. 1 dalyje minimos taisyklės:

a) yra skirtos tik atitinkamo produkto 
pasiūlai reguliuoti ir jomis siekiama to 
produkto 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 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 
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įprastai būtų galima naudoti;

h) pagal jas nediskriminuojama, 
nesukuriamos kliūtys naujiems dalyviams 
patekti į rinką ir nedaromas neigiamas 
poveikis mažiems gamintojams;

i) prisideda prie aptariamo produkto 
kokybės (įskaitant sveikatingumą) 
išsaugojimo ir (arba) vystymo;

4. 1 dalyje išdėstytos taisyklės 
paskelbiamos atitinkamos valstybės narės 
oficialiajame leidinyje.

5. Valstybės narės atlieka patikrinimus 
siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 4 
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 3 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 suteikiama galimybė pripažintoms gamintojų organizacijoms arba 
pripažintoms tarpšakinėms organizacijoms šiuo metu suteiktus sūrių, vynų ir kumpių pasiūlos 
valdymo įgaliojimus išplėsti ir taikyti visiems produktams, kuriems taikoma saugoma kilmės 
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vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 n punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
172a straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22n) 172a straipsnis pakeičiamas taip:

172a straipsnis „172a straipsnis

Vertės pasidalijimas Vertės pasidalijimas

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 
kainų ar kitų prekių rinkų pokyčiai.“;

Nedarant poveikio konkrečioms vertės 
pasidalijimo cukraus sektoriuje sąlygoms, 
ūkininkai, įskaitant ūkininkų asociacijas, ir 
jų pirmasis pirkėjas bei tolesnių vertės 
grandinės grandžių veikėjai gali susitarti 
dėl vertės pasidalijimo sąlygų, kurios 
apima referencinių rinkų pokyčius, 
nustatydami, kaip tarp jų turi būti 
paskirstomi atitinkamų rinkos kainų ar kitų 
prekių rinkų pokyčiai.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Dėl siūlomo pakeitimo veiklos vykdytojai įgyja galimybę į savo sutartis įtraukti sąlygas, 
kuriomis vertė paskirstoma dviem ar daugiau iš jų. Žodžių junginys „rinkos pelnas ir 
nuostoliai“ yra pernelyg būdingas sandorių ateičiai rinkoms, kuriose prekiaujama tik keliais 
produktais.

Pakeitimas 57

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

22o) 176 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:

3. Licencijos galioja visoje Sąjungoje. „3. Licencijos galioja visoje Sąjungoje. 
Visa informacija apie prašytojus, kurią 
valstybės narės surenka išduodamos 
licencijas, kas mėnesį perduodama 
Komisijai.“;

Or. fr

Pagrindimas

Nors 177 straipsniu Komisijai suteikiamos didelės prerogatyvos, atrodo, kad ji jomis 
sistemingai nesinaudoja, Informacija bus renkama tiktai vieną kartą, siekiant išvengti 
sudėtingų administracinių formalumų naudotojams. Be to, Komisija bus paraginta pasiūlyti 
procedūras, kurias taikant naujosios informacinės ir ryšių technologijos būtų naudojamos 
siekiant sumažinti naudotojams tenkančią naštą ir optimizuoti šios informacijos panaudojimą.

Pakeitimas 58

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22p) 177 straipsnio 2 dalies d punktas 
išbraukiamas.

Or. fr

Pagrindimas

Šis d punktas išbraukiamas atsižvelgiant į tai, kad Komisija prašo išbraukti 189 straipsnį, 
susijusį su kanapių ir kanapių sėklų importu.

Pakeitimas 59

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22q) 182 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

„ba) kiekis, atitinkamais metais 
importuotas taikant lengvatinius tarifus, 
nustatytus Sąjungos ir trečiųjų šalių 
laisvosios prekybos sutartyse, viršija tam 
tikrą lygį (toliau vadinamą „komercinės 
rizikos lygiu“).“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pasiūlomas naujas PPO susitarime numatyto papildomo importo muito 
taikymo kriterijus, kuriuo remiantis galima išvengti dėl importo galimų neigiamų padarinių 
Sąjungos rinkai arba juos neutralizuoti.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 r punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
182 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22r) 182 straipsnio 1 dalies antra 
pastraipa pakeičiama taip:

Ribinis kiekis nustatomas remiantis 
patekimo į rinką galimybėmis, kurios 
apibrėžiamos kaip importas, išreikštas 
atitinkamo vidaus suvartojimo per trejus 
ankstesnius metus procentine dalimi.

„Ribinis kiekis nustatomas remiantis 
patekimo į rinką galimybėmis, kurios 
apibrėžiamos kaip importas, išreikštas 
atitinkamo vidaus suvartojimo per trejus 
ankstesnius metus procentine dalimi. Jis 
reguliariai nustatomas iš naujo, 
atsižvelgiant į Europos rinkos dydžio 
pokyčius. Ribinė kaina reguliariai 
perskaičiuojama atsižvelgiant į pasaulinių 
rinkų ir gamybos sąnaudų pokyčius.“;

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma iš naujo nustatyti ribines kainas ir ribinius kiekius, kurie prieš 
daugiau kaip 20 metų buvo nurodyti PPO, atsižvelgiant į rinkos masto pasikeitimą (mėsos 
suvartojimo sumažėjimą, „Brexit’ą“ ir rinkos perėjimą prie 27 valstybių narių). Primintina, 
kad pagal 182 straipsnį galima išvengti neigiamo importo poveikio Sąjungos rinkai arba jį 
neutralizuoti.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 22 s punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
182 straipsnio 1 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22s) 182 straipsnio 1 dalis papildoma 
šia pastraipa:

„Komercinės rizikos lygis nustatomas
atsižvelgiant į importuojamą produktų, 
kuriems taikomas lengvatinis muito 
tarifas, kiekį, išreiškiamą bendro 
atitinkamoms tiekimo grandinėms 
tenkančios komercinės rizikos lygio 
procentine dalimi.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pasiūlomas naujas PPO susitarime numatyto papildomo importo muito 
taikymo kriterijus, kuriuo remiantis galima išvengti dėl importo galimų neigiamų padarinių 
Sąjungos rinkai arba juos neutralizuoti.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
209 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

26a) 209 straipsnio 1 dalies trečia 
pastraipa pakeičiama taip:

Ši dalis netaikoma susitarimams, 
sprendimams ir suderintiems veiksmams, 
kuriais nustatomas įsipareigojimas taikyti 
vienodą kainą arba užkertamas kelias 
konkurencijai.

„Ši dalis netaikoma susitarimams, 
sprendimams ir įvairių gamintojų 
organizacijų arba įvairių asociacijų 
tarpusavyje suderintiems veiksmams, 
kuriais nustatomas įsipareigojimas taikyti 
vienodą kainą arba užkertamas kelias 
konkurencijai.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Sprendimas byloje „Endives“ ir „Omnibus“ reglamentas yra didelis žingsnis į priekį didinant 
ūkininkų svarbą tiekimo grandinėje, kur jiems atstovauja gamintojų organizacijos arba 
gamintojų organizacijų asociacijos. Todėl draudimas į tokių organizacijų vidaus susitarimus 
įtraukti vienodų kainų sąlygą yra sunkiai suprantamas ir pateisinamas.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 straipsnio antraštė

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26b) 219 straipsnio antraštė pakeičiama 
taip:

Kovos su rinkos sutrikdymu priemonės „Kovos su rinkos sutrikdymu ir jo valdymo 
priemonės“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Pagrindimas

Prevencija yra neabejotinai svarbus dalykas, bet taip pat reikia turėti galimybę suvaldyti 
pasireiškusius rinkos sutrikimus.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26c) 219 straipsnio 1 dalies pirma 
pastraipa pakeičiama taip:

Siekiant efektyviai ir veiksmingai reaguoti 
į rinkos sutrikdymo pavojų, kurį sukėlė 
didelis kainų kilimas arba kritimas vidaus 
ar išorės rinkose arba kiti įvykiai ir 
aplinkybės, smarkiai sutrikdantys ar 
galintys sutrikdyti rinką, jeigu tikėtina, kad 
tokia padėtis tęsis toliau arba jos pasekmės 
sunkės, Komisijai pagal 227 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais 
aktais patvirtinti priemones, būtinas tokiai 
padėčiai rinkoje ištaisyti, laikantis pagal 
SESV sudarytuose tarptautiniuose 
susitarimuose nustatytų prievolių, jeigu 
visos kitos pagal šį reglamentą galimos 
priemonės pasirodo esančios 
nepakankamos.

„Siekiant efektyviai ir veiksmingai 
reaguoti į rinkos sutrikdymo pavojų, kurį 
sukėlė didelis kainų kilimas arba kritimas 
vidaus ar išorės rinkose arba kiti įvykiai ir 
aplinkybės, smarkiai sutrikdantys ar 
galintys sutrikdyti rinką, jeigu tikėtina, kad 
tokia padėtis tęsis toliau arba jos pasekmės 
sunkės, Komisijai pagal 227 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais 
aktais patvirtinti priemones, būtinas tokiai 
padėčiai rinkoje ištaisyti, laikantis pagal 
SESV sudarytuose tarptautiniuose 
susitarimuose nustatytų prievolių, jeigu 
visos kitos pagal šį reglamentą galimos 
priemonės pasirodo esančios 
nepakankamos.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Šiuo straipsniu Komisijai suteikiamos didelės prerogatyvos imtis veiksmų krizės atveju, Šios 
prerogatyvos nėra išsamiai išvardytos, suteikiama tiesiog visiška veiksmų laisvė. Šiuo 
straipsniu 2016 m. buvo grindžiama parama savanoriškam pieno gamybos mažinimui. 
Išbraukiant 1 dalies pirmos pastraipos pabaigą, panaikinama aiškiai neapibrėžta sąlyga, dėl 
kurios šis straipsnis negali būti taikomas kartu su kitomis priemonėmis.
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26d) 219 straipsnio 1 dalies ketvirta 
pastraipa pakeičiama taip:

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir 
tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų 
išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba 
pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba 
pakeisti kitų šiame reglamente numatytų 
priemonių taikymo sritį, trukmę ar kitus
aspektus, numatyti eksporto 
grąžinamąsias išmokas arba visiškai ar iš 
dalies sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams.

„Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, 
ir tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų 
išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba 
pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba 
pakeisti kitų šiame reglamente numatytų 
priemonių taikymo sritį, trukmę ar kitus 
aspektus, didinti importo kontrolę, mažinti 
arba didinti importo muitus arba visiškai 
ar iš dalies sustabdyti importo muitų 
taikymą, įskaitant, jei reikia, tam tikriems 
kiekiams ar laikotarpiams. Jos taip pat gali 
būti susijusios su vaisių ir daržovių 
importo kainų rinkodaros pritaikymu 
siekiant ją suderinti su trečiosiomis 
šalimis, prekes eksportuojančiomis į 
Sąjungą.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Kadangi Komisija išbraukė 196–204 straipsnius dėl eksporto subsidijų, reikia panaikinti 
nuorodą į jas 219 straipsnyje. Todėl, siekiant subalansuoti priemones, kurių dera imtis, kai 
dėl disbalanso vidaus kainos auga arba krenta, reikia padaryti nuorodą į galimybę padidinti 
arba sumažinti muitus, o ne vien sustabdyti jų taikymą, ir sustiprinti importo kontrolę.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
220 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26e) Įterpiamas šis straipsnis:

„220a straipsnis

Gamybos mažinimo sistema

1. Didelio rinkos sutrikdymo atveju ir 
jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į gamybos 
metodus, Komisija pagal 227 straipsnį yra 
įgaliota priimti deleguotuosius aktus dėl 
paramos teikimo 1 straipsnio 2 dalyje 
tiksliai įvardyto sektoriaus gamintojams, 
kurie per apibrėžtą laikotarpį sumažina 
savo tiekimo mastą palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu.

2. Parama teikiama laikantis principo, 
kad gamintojai teiktų paraišką toje 
valstybėje narėje, kurioje jie yra įsisteigę, 
naudojant atitinkamos valstybės narės 
nurodytą metodą.

Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
paraišką dėl paramos gamybos mažinimui 
gamintojų vardu turi pateikti pripažintos 
organizacijos arba pagal nacionalinę teisę 
įsteigti kooperatyvai. Šiuo atveju valstybės 
narės užtikrina, kad parama visiškai 
perduodama gamintojams, kurie 
veiksmingai sumažino savo tiekimą.

3. Jeigu paramos neužtenka rinkos 
pusiausvyrai atkurti, Komisija yra įgaliota 
visiems gamintojams nustatyti pareigą 
sumažinti gamybos mastą.

4. Siekiant užtikrinti, kad ši schema būtų 
veiksmingai ir tinkamai įgyvendinta, 
Komisija pagal 227 straipsnį yra įgaliota 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustato:

a) didžiausią bendrą tiekimo apimtį 
arba kiekį, kuris turi būti mažinamas 
Sąjungos lygmeniu pagal mažinimo 
schemą;

b) mažinimo laikotarpio trukmę ir, jei 
reikia, jo pratęsimą;

c) paramos sumą pagal sumažintą 
apimtį arba kiekį ir jos finansavimo 



PE623.922v01-00 50/79 PR\1167245LT.docx

LT

struktūrą;

d) pareiškėjų, kurie atitinka paramos 
gavimo reikalavimus, ir paramos paraiškų 
priimtinumo kriterijus;

e) konkrečias šios schemos 
įgyvendinimo sąlygas.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į BRO reglamentą įtraukiama parama pieno gamybos mažinimui, 2016 m. 
taikyta pagal 219 straipsnį. Šiuo straipsniu ši priemonė įtraukiama į reglamentą, sudarant 
galimybę nuo skatinimo pereiti prie priverstinio taikymo.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
222 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26f) 222 straipsnis išbraukiamas.

Or. fr

Pagrindimas

Šis straipsnis laikomas karteliams palankiu straipsniu. Jis buvo naudojamas 2016 m. pieno 
krizės sąlygomis, bet rezultatų neatnešė. BŽŪP, priešingai, turi būti priemonė apsaugoti 
ūkininkus, kaip vartotojus, nuo perdirbimo ir platinimo koncentracijos monopolijose.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
223 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26g) 223 straipsnio 1 dalies antra 
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pastraipa pakeičiama taip:

Gauta informacija gali būti perduota 
tarptautinėms organizacijoms ir trečiųjų 
valstybių kompetentingoms institucijoms 
arba joms gali būti suteiktos galimybės su 
ta informacija susipažinti, taip pat 
informacija gali būti viešai skelbiama su 
sąlyga, kad bus užtikrinta asmens duomenų 
apsauga ir teisėtas įmonių interesas 
apsaugoti savo verslo paslaptis, įskaitant 
informaciją apie kainas.

„Gauta informacija gali būti perduota 
tarptautinėms organizacijoms, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir 
trečiųjų valstybių kompetentingoms 
institucijoms arba joms gali būti suteiktos 
galimybės su ta informacija susipažinti, 
taip pat informacija gali būti viešai 
skelbiama su sąlyga, kad bus užtikrinta 
asmens duomenų apsauga ir teisėtas 
įmonių interesas apsaugoti savo verslo 
paslaptis, įskaitant informaciją apie 
kainas.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Persvarstant direktyvas, kuriomis reglamentuojamos Europos finansų rinkos, turi būti 
nustatyta Komisijos ir nacionalinių institucijų pareiga bendradarbiauti su finansų 
institucijomis.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 h punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
223 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26h) 223 straipsnio 3 dalis papildoma 
šia pastraipa:

„Siekdama užtikrinti tinkamą rinkos 
skaidrumo lygį ir išsaugoti verslo paslaptį, 
Komisija gali, vadovaudamasi 2 dalyje 
nustatyta procedūra, priimti priemones, 
pagal kurias nelabai skaidrūs rinkos 
veikėjai turėtų sandorius vykdyti 
elektroninėje prekybos platformoje.“;

Or. fr
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Pagrindimas

223 straipsniu Komisijai suteikiamos didelės prerogatyvos didinti rinkų skaidrumą. Panašiai 
kaip finansų rinkų atveju remiantis Reglamentu Nr.°648/2012, žemės ūkio rinkų reguliavimo 
institucijos turės galimybę įpareigoti neskaidrius ne biržos sandorius sudaryti elektroninėse 
prekybos platformose.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 27 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
225 straipsnio 1 dalies a–d punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27) 225 straipsnio a–d punktai 
išbraukiami;

27) 225 straipsnio a, c ir d punktai 
išbraukiami

Or. fr

Pagrindimas

Iš keturių Komisijos siūlomų išbraukti punktų siūlome palikti b punktą dėl pieno ir pieno 
produktų sektoriaus rinkos padėties raidos.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 27 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
225 straipsnio 1 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

27a) 225 straipsnio 1 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:

b) ne vėliau kaip 2014 m. birželio 
30 d. ir ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 
31 d. – dėl pieno ir pieno produktų 
sektoriaus rinkos padėties raidos, ypatingą 
dėmesį skiriant 148–151 straipsnių, 152 
straipsnio 3 dalies ir 157 straipsnio 3 dalies 
taikymui, ypač įvertinant poveikį pieno 
gamintojams ir pieno gamybai 
nepalankiuose ūkininkauti regionuose 

„b) ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 
31 d. ir ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 
31 d. – dėl pieno ir pieno produktų 
sektoriaus rinkos padėties raidos, ypatingą 
dėmesį skiriant 148–151 straipsnių, 152 
straipsnio 3 dalies ir 157 straipsnio 3 dalies 
taikymui, ypač įvertinant poveikį pieno 
gamintojams ir pieno gamybai 
nepalankiuose ūkininkauti regionuose 
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siejant jį su bendru tikslu – palaikyti 
gamybą tokiuose regionuose, taip pat 
nurodant galimas paskatas ūkininkams 
sudaryti bendros gamybos susitarimus, taip 
pat visus kitus atitinkamus pasiūlymus;

siejant jį su bendru tikslu – palaikyti 
gamybą tokiuose regionuose, taip pat 
nurodant galimas paskatas ūkininkams 
sudaryti bendros gamybos susitarimus, taip 
pat visus kitus atitinkamus pasiūlymus;“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Pieno kvotų sistemos panaikinimas buvo daugiau nei rizikingas. Komisija privalo ir toliau 
teikti ataskaitas apie valstybių narių turimų svertų panaudojimą siekiant užtikrinti geresnį 
gamintojų veiklos organizavimą bei apie savo vykdomus krizių valdymo veiksmus.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 27 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
225 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27b) Į 225 straipsnį įtraukiamas šis 
punktas:

„da) ne vėliau kaip 2019 m. birželio 
30 d. – dėl Komisijos strateginio plano, 
kaip kuo geriau pasiremti reglamento 
nuostatomis, siekiant išvengti vidinių 
žemės ūkio rinkų krizių, kurios gali kilti 
po Jungtinės Karalystės pasitraukimo, ir 
jas suvaldyti.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo straipsniu Komisija raginama teikti ataskaitas su reglamento taikymu susijusiomis 
temomis. Atsižvelgiant į tai, kad Komisija silpnai veikia vertindama BŽŪP pirmąjį ramstį ir 
atsižvelgiant į „Brexit’o“ perspektyvą, svarbu, kad Komisija pateiktų pasiūlymą dėl krizių 
prevencijos ir valdymo strategijos iškart po to, kai bus aprašyti pagrindiniai „Brexit’o“ 
scenarijai.
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 27 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
225 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27c) Į 225 straipsnį įtraukiamas šis 
punktas:

„db) ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 
31 d. – dėl įvairių tipų žemės ūkio rinkų 
krizių, siekiant nustatyti Komisijos veiklos 
rezultatų užtikrinimo sistemą, siekiant 
palaikyti geresnį dialogą su Europos 
Parlamentu ir Taryba.“;

Or. fr

Pagrindimas

Taip pat prašoma, kad Komisija apibrėžtų bendruosius principus, pagal kuriuos būtų galima 
apibūdinti žemės ūkio rinkų krizes; ši ataskaita taps laikmena, kurioje būtų nustatyta 
Komisijos veiklos rezultatų užtikrinimo sistema ir pagal kurią ji galėtų vykdyti intervenciją, 
jei paaiškėtų, kad tai reikalinga.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 27 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
1 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27d) Į 225 straipsnį įtraukiamas šis 
punktas:

„dc) ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 
31 d. – dėl naujųjų informacinių ir ryšių 
technologijų potencialo modernizuojant 
Komisijos ryšius su nacionalinėmis 
institucijomis ir įmonėmis, visų pirma 
siekiant užtikrinti didesnį rinkų 
skaidrumą.“;
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Or. fr

Pagrindimas

Nors supaprastinimas ir modernizavimas yra pagrindiniai reformos terminai, Komisija 
nepateikė jokio konkretaus pasiūlymo dėl naujųjų informacinių ir ryšių technologijų 
panaudojimo siekiant patobulinti jos, valstybių narių ir įmonių ryšių palaikymą, visų pirma 
rinkų skaidrumo klausimu.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 28 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
226 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a) Įterpiamas šis straipsnis:

„226a straipsnis

Krizių valdymo planas

1. Komisija parengia krizių valdymo 
planą, siekdama įgyvendinti EŽŪGF 
lėšomis finansuojamą Sąjungos paramą, 
kad galėtų pasiekti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 39 straipsnyje 
nustatytus tikslus, visų pirma tikslą 
stabilizuoti rinkas.

2. Remdamasi ataskaita, kurioje 
apibrėžiami 225 straipsnio c punkte 
nustatyti įvairūs krizių tipai, ir, visų 
pirma, BŽŪP pirmojo ramsčio įvertinimo 
darbais, Komisija apibrėžia kiekvieno tipo 
krizės valdymo strategiją. Siekiant 
nustatyti galimą šių priemonių sinergiją, 
atliekama kiekvienos šiame reglamente 
nustatytos rinkos valdymo priemonės 
SWOT analizė.

3. Komisija yra įgaliota priimti 
deleguotuosius aktus pagal 227 straipsnį, 
siekdama nustatyti tikslines ir tarpines 
kiekybines vertes, kad šiame reglamente 
numatytomis priemonėmis būtų 
prisidedama prie Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 39 straipsnyje nustatytų 
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tikslų įgyvendinimo. Ne vėliau kaip 
2020 m. sausio 1 d. Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymą dėl krizių valdymo plano. Tuo 
remdamosi, valstybės narės pateikia 
Komisijai pagal BŽŪP parengtus savo 
strateginius planus.

4. Krizių valdymo planas aprėpia 
laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 27 d. su 2024 m. birželio 
30 d. numatyta laikotarpio vidurio 
peržiūra, kurios metu bendras 
suderinamumas su valstybių narių 
strateginiais planais bus optimizuotas 
siekiant veiksmingiau panaudoti viešąsias 
lėšas ir užtikrinti didesnę Sąjungos 
pridėtinę vertę.“;

Or. fr

Pagrindimas

Apibendrintai perteikiami Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų 91 ir 113 straipsniai, 
pagal kuriuos valstybės narės privalo pateikti ir pagrįsti savo sprendimus Komisijai. Komisija 
turėtų apibrėžti savo krizių valdymo strategiją, kad galėtų atsiskaityti Parlamentui ir Tarybai. 
Jos strategijos išaiškinimas yra neišvengiama sąlyga, kad valstybės narės galėtų nustatyti 
savo prioritetus.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 28 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
226 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28b) Įterpiamas šis straipsnis:

„226b straipsnis

Veiklos rezultatų planas

1. Komisija parengia veiklos rezultatų 
planą, kuriuo remdamasi galėtų pristatyti, 
stebėti ir vertinti krizių valdymo plano 
rezultatus jo įgyvendinimo metu.

2. Veiklos rezultatų plane aprašomi šie 
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aspektai:

a) sąlygų, įgyvendinimo, rezultatų ir 
poveikio rodiklių rinkinys, reikalingas 
rezultatams stebėti ir vertinti bei metinei 
ataskaitai parengti;

b) tikslinės vertės ir metinės tarpinės 
konkretaus tikslo siekimo vertės, 
matuojamos tam tikrais rezultatyvumo 
rodikliais;

c) duomenų rinkimas, saugojimas ir 
perdavimas;

d) kiekvieno per metus paveikto 
produkto krizių valdymo plano rezultatų 
metinės ataskaitos;

e) viso EŽŪGF naudojimo 
veiksmingumo rezervų priemonės.

3. Veiklos rezultatų planu siekiama:

a) įvertinti BŽŪP poveikį, 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir pridėtinę vertę;

b) teikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai Komisijos prerogatyvų krizių 
prevencijos ir valdymo srityje 
įgyvendinimo ataskaitas;

c) atsisakyti dabartinių EŽŪGF 
biudžeto lėšų panaudojimo principų;

d) sukurti neciklišką rinkų ir 
ūkininkų pajamų valdymo modelį, pagal 
kurį Komisija optimizuotų viešųjų lėšų 
panaudojimą, atsižvelgdama į ekonomikos 
ciklus, klimato pokyčius ir geopolitinės 
įtampos taškus.“;

Or. fr

Pagrindimas

Apibendrintai perteikiami Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų 91 ir 113 straipsniai, 
pagal kuriuos valstybės narės privalo pateikti ir pagrįsti savo sprendimus Komisijai. Komisija 
turėtų apibrėžti savo krizių valdymo strategiją, kad galėtų atsiskaityti Parlamentui ir Tarybai. 
Jos strategijos išaiškinimas yra neišvengiama sąlyga, kad valstybės narės galėtų nustatyti 
savo prioritetus.
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Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 28 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
227 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

28c) 227 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami septynerių metų laikotarpiui nuo 
2013 m. gruodžio 20 d. Likus ne mažiau 
kaip devyniems mėnesiams iki septynerių 
metų laikotarpio pabaigos Komisija 
parengia naudojimosi deleguotaisiais 
įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimus dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

„2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami septynerių metų laikotarpiui nuo 
2020 m. gruodžio 20 d. Likus ne mažiau 
kaip devyniems mėnesiams iki septynerių 
metų laikotarpio pabaigos Komisija 
parengia naudojimosi deleguotaisiais 
įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimus dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539764116757&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Atnaujinimas, susijęs su būsimu programavimo laikotarpiu.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 29 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a) Į II priedo IX dalį įtraukiamas 
toks punktas:
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„2a. Bičių vaškas yra medžiaga, 
išgaunama tiktai iš Apis Mellifera veislės 
bičių darbininkių vaško liaukų sekreto ir 
naudojama bičių korių gamybai.“;

Or. fr

Pagrindimas

Apibrėžiamas bitininkystės produktas – bičių vaškas.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 29 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a) Į II priedo IX dalį įtraukiamas 
toks punktas:

„2b) Bičių pienelis yra natūrali 
medžiaga, išgaunama iš Apis Mellifera 
veislės bičių darbininkių ryklės ir 
žandikaulių liaukų sekreto. Ši medžiaga 
daugiausia naudojama maitinti lervoms ir 
motinėlėms, tai šviežias, natūralus ir 
neapdorotas produktas. Ji gali būti 
filtruojama (nenaudojant ultrafiltravimo), 
bet negali būti dedama jokių papildomų 
medžiagų.“;

Or. fr

Pagrindimas

Apibrėžiamas bitininkystės produktas – bičių pienelis.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 29 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalies 2 c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29c) Į II priedo IX dalį įtraukiamas 
toks punktas:

„2c) Propolis (pikis) yra visiškai 
natūralios augalinės kilmės derva, Apis 
Mellifera veislės bičių darbininkių 
surenkama iš tam tikrų augalų, pridedant 
bičių sekrecijos produktų (daugiausia 
vaško ir seilių sekreto). Ši derva 
daugiausia naudojama aviliui 
apsaugoti.“;

Or. fr

Pagrindimas

Apibrėžiamas bitininkystės produktas – propolis (pikis).

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 29 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalies 2 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29c) Į II priedo IX dalį įtraukiamas 
toks punktas:

„2d) Žiedadulkių granulės yra Apis 
Mellifera veislės bičių darbininkių 
surinktų žiedadulkių gumulėliai, jų 
galinėmis kojelėmis suformuoti 
panaudojant medų ir (arba) nektarą bei 
bičių liaukų sekretą.“;

Or. fr

Pagrindimas

Apibrėžiamas bitininkystės produktas – žiedadulkių granulės.
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 29 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalies 2 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29e) Į II priedo IX dalį įtraukiamas 
toks punktas:

„2e) Bičių duonelė yra bičių korio 
akutėse laikomi bičių suformuoti 
žiedadulkių gumulėliai, kuriuos 
natūraliai apdorojus susidaro fermentai ir 
simbiotinė mikroflora. Ji yra bičių 
maitintojų naudojama perams maitinti.“;

Or. fr

Pagrindimas

Apibrėžiamas bitininkystės produktas – bičių duonelė.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 29 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalies 2 f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29f) Į IX priedo II dalį įtraukiamas 
toks punktas:

„2f) Bičių nuodai yra bičių nuodų 
liaukos sekretas, bičių naudojamas 
siekiant apsiginti nuo avilio užpuolikų.“;

Or. fr

Pagrindimas

Apibrėžiamas bitininkystės produktas – bičių nuodai.
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Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 31 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies antraštė

Dabartinis tekstas Pakeitimas

31a) I dalies antraštė yra keičiamas 
taip:

Jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų mėsa „Jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų ir avių 
mėsa“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Terminas „ėriena“ nėra suderintas ES lygmeniu. Didelė dalis vyresnių nei 12 mėnesių 
gyvulių ES rinkoje parduodami kaip „ėriena“, nepateisinant vartotojų lūkesčių, visų pirma 
susijusių su mėsos švelnumu. Atsižvelgiant į avienos suvartojimo mažėjimą, „Brexit’ą“ ir 
derybas dėl susitarimų su Australija bei Naująja Zelandija, reikėtų vengti bet kokio
piktnaudžiavimo pavadinimu „ėriena“.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 31 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies II punkto antraštė

Dabartinis tekstas Pakeitimas

31b) I antraštinės dalies II punkto 
antraštė pakeičiama taip:

II. Jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų 
klasifikavimas skerdykloje

„II. Jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų ir 
avių klasifikavimas skerdykloje“;

Or. fr

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

Terminas „ėriena“ nėra suderintas ES lygmeniu. Didelė dalis vyresnių nei 12 mėnesių 
gyvulių ES rinkoje parduodami kaip „ėriena“, nepateisinant vartotojų lūkesčių, visų pirma 
susijusių su mėsos švelnumu. Atsižvelgiant į avienos suvartojimo mažėjimą, „Brexit’ą“ ir 
derybas dėl susitarimų su Australija bei Naująja Zelandija, reikėtų vengti bet kokio 
piktnaudžiavimo pavadinimu „ėriena“.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 31 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies II punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31c) Į VII priedo I dalies II punktą 
įtraukiama tokia dalis:

„Ūkio subjektai, prižiūrimi 
kompetentingos valdžios institucijos, visas 
jaunesnes nei 12 mėnesių avis skerdimo 
metu priskiria šiai kategorijai:

A: jaunesnių nei dvylikos mėnesių avių 
skerdenos

Kategorijos identifikavimo raidė: A.“;

Or. fr

Pagrindimas

Terminas „ėriena“ nėra suderintas ES lygmeniu. Didelė dalis vyresnių nei 12 mėnesių 
gyvulių ES rinkoje parduodami kaip „ėriena“, nepateisinant vartotojų lūkesčių, visų pirma 
susijusių su mėsos švelnumu. Atsižvelgiant į avienos suvartojimo mažėjimą, „Brexit’ą“ ir 
derybas dėl susitarimų su Australija bei Naująja Zelandija, reikėtų vengti bet kokio 
piktnaudžiavimo pavadinimu „ėriena“.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 31 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies II punkto 2 dalis (nauja)
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

31d) VII priedo I dalies II punkto antra 
pastraipa pakeičiama taip:

Šis klasifikavimas atliekamas remiantis 
galvijų pase nurodyta informacija arba, jei 
tai neįmanoma, remiantis 2000 m. liepos 
17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1760/2000(1) 5 
straipsnyje numatytoje kompiuterinėje 
duomenų bazėje saugomais duomenimis.

„Šis klasifikavimas atliekamas remiantis 
galvijų ir avių pase nurodyta informacija 
arba, jei tai neįmanoma, remiantis 2000 m. 
liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1760/2000(1) 5 
straipsnyje numatytoje kompiuterinėje 
duomenų bazėje saugomais duomenimis.“;

Or. fr

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

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 31 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies III punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31e) Į VII priedo I dalies III punktą 
įtraukiama ši dalis:

„1a. Jaunesnių nei 12 mėnesių avių mėsa 
valstybėse narėse prekiaujama tik tokiu (-
ais) prekiniu (-ais) pavadinimu (-ais), 
nustatytu (-ais) kiekvienai valstybei narei:

Prekiaujanti šalis:

Naudotini prekiniai pavadinimai: 
ėriena“;

Or. fr

Pagrindimas

Terminas „ėriena“ nėra suderintas ES lygmeniu. Didelė dalis vyresnių nei 12 mėnesių 
gyvulių ES rinkoje parduodami kaip „ėriena“, nepateisinant vartotojų lūkesčių, visų pirma 
susijusių su mėsos švelnumu. Atsižvelgiant į avienos suvartojimo mažėjimą, „Brexit’ą“ ir 
derybas dėl susitarimų su Australija bei Naująja Zelandija, reikėtų vengti bet kokio 
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piktnaudžiavimo pavadinimu „ėriena“.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 31 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies III punkto 3 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

31f) VII priedo I dalies III punkto 3 
dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

1 dalyje pateiktos lentelės A punkte 
nurodyti V kategorijos prekiniai 
pavadinimai ir visi nauji šių prekinių 
pavadinimų pagrindu sudaryti pavadinimai 
vartojami tik tuo atveju, jei laikomasi šio 
priedo reikalavimų.

„1 dalyje pateiktos lentelės A punkte 
nurodyti “V kategorijos galvijienos ir A 
kategorijos avienos prekiniai 
pavadinimai ir visi nauji šių prekinių 
pavadinimų pagrindu sudaryti pavadinimai 
vartojami tik tuo atveju, jei laikomasi šio 
priedo reikalavimų.“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Terminas „ėriena“ nėra suderintas ES lygmeniu. Didelė dalis vyresnių nei 12 mėnesių 
gyvulių ES rinkoje parduodami kaip „ėriena“, nepateisinant vartotojų lūkesčių, visų pirma 
susijusių su mėsos švelnumu. Atsižvelgiant į avienos suvartojimo mažėjimą, „Brexit’ą“ ir 
derybas dėl susitarimų su Australija bei Naująja Zelandija, reikėtų vengti bet kokio 
piktnaudžiavimo pavadinimu „ėriena“.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 31 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies III punkto 3 dalies antra pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

31g) VII priedo I dalies III punkto 3 
dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Visų pirma terminai „veau“, „telecí“, „Visų pirma terminai „veau“, „telecí“, 
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„Kalb“, „μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, 
„veal“, „vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ 
ir „teletina“ nevartojami vyresnių nei 
dvylikos mėnesių galvijų mėsos 
prekiniame pavadinime arba etiketėje.

„Kalb“, „μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, 
„veal“, „vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ 
ir „teletina“ nevartojami vyresnių nei 
dvylikos mėnesių galvijų mėsos 
prekiniame pavadinime arba etiketėje. 
Analogiškai terminas „aviena“ 
nevartojamas vyresnių nei dvylikos 
mėnesių avių mėsos prekiniame 
pavadinime arba etiketėje.“;

Or. fr

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

Pagrindimas

Terminas „ėriena“ nėra suderintas ES lygmeniu. Didelė dalis vyresnių nei 12 mėnesių 
gyvulių ES rinkoje parduodami kaip „ėriena“, nepateisinant vartotojų lūkesčių, visų pirma 
susijusių su mėsos švelnumu. Atsižvelgiant į avienos suvartojimo mažėjimą, „Brexit’ą“ ir 
derybas dėl susitarimų su Australija bei Naująja Zelandija, reikėtų vengti bet kokio 
piktnaudžiavimo pavadinimu „ėriena“.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 ir 19 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32) VII priedo II dalis papildoma 18 ir 
19 punktais:

Išbraukta.

„18) Terminas „nealkoholinis“ gali būti 
vartojamas kartu su vynuogių produktų, 
nurodytų 1 punkte ir 4–9 punktuose, 
pavadinimu, jei:

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto 
pusiau putojančio vyno arba 9 punkte 
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apibrėžto gazuoto pusiau putojančio vyno,

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies 
E skirsnyje nurodytų procedūrų ir

c) produkto visuminė alkoholio 
koncentracija yra ne didesnė nei 0,5 tūrio 
proc.

19) Terminas „sumažinto alkoholio 
kiekio“ gali būti vartojamas kartu su 
vynuogių produktų, nurodytų 1 punkte ir 
4–9 punktuose, pavadinimu, jei:

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto 
pusiau putojančio vyno arba 9 punkte 
apibrėžto gazuoto pusiau putojančio vyno,

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies 
E skirsnyje nurodytų procedūrų ir

c) produkto visuminė alkoholio 
koncentracija yra didesnė nei 0,5 tūrio 
proc. ir po VIII priedo I dalies E skirsnyje 
nurodytų procedūrų jo visuminė alkoholio 
koncentracija sumažėjo daugiau nei 20 
tūrio proc., palyginti su jo pradine 
visumine alkoholio koncentracija.“;

Or. fr

Pagrindimas

Ši naujai sukurta nealkoholinių vynų kategorija neatitinka sąvokos „vynas“ apibrėžties, 
pateiktos BRO reglamento VII priedo II dalyje. Gaminant nealkoholinius vynus, reikia pridėti 
kvapiųjų medžiagų, kuriomis kompensuojamas alkoholio pašalinimas iš jų sudėties, todėl jie 
prilyginami pramonės gaminiams. Šiems vyno gaminiams negali būti taikomos BRO taisyklės, 
jiems veikiau taikytinos Reglamento Nr. 251/2014 nuostatos dėl aromatizuotų vyno produktų.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 33 punktas
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies E skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33) VIII priedo I dalis papildoma E 
skirsniu:

Išbraukta.

„E. Alkoholio kiekio mažinimo 
procedūros

Siekiant sumažinti dalį etanolio kiekio 
arba beveik visą etanolio kiekį VII priedo 
II dalies 1 punkte ir 4–9 punktuose 
nurodytų vynuogių produktų sudėtyje, 
leidžiama taikyti šias alkoholio kiekio 
mažinimo procedūras (kiekvieną atskirai 
arba kartu):

a) dalinį vakuuminį garinimą,

b) membraninio filtravimo metodus,

c) distiliavimą.

Taikant alkoholio kiekio mažinimo 
procedūras, neturi susidaryti 
organoleptinių vynuogių produkto 
defektų. Etanolis iš vynuogių produkto 
neturi būti šalinamas kartu didinant 
cukraus kiekį vynuogių misoje.“

Or. fr

Pagrindimas

Ši naujai sukurta nealkoholinių vynų kategorija neatitinka sąvokos „vynas“ apibrėžties, 
pateiktos BRO reglamento VII priedo II dalyje. Gaminant nealkoholinius vynus, reikia pridėti 
kvapiųjų medžiagų, kuriomis kompensuojamas alkoholio pašalinimas iš jų sudėties, todėl jie 
prilyginami pramonės gaminiams. Šiems vyno gaminiams negali būti taikomos BRO taisyklės, 
jiems veikiau taikytinos Reglamento Nr. 251/2014 nuostatos dėl aromatizuotų vyno produktų.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 33 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
XI priedas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a) XI priedas išbraukiamas.

Or. fr

Pagrindimas

Cukraus kvotų sistema yra panaikinta. Komisija pamiršo išbraukti XI priedą.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 33 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
XII priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33b) XII priedas išbraukiamas.

Or. fr

Pagrindimas

Cukraus kvotų sistema yra panaikinta. Komisija pamiršo išbraukti 12 priedą.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 33 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
XIII priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33c) XIII priedas išbraukiamas.

Or. fr

Pagrindimas

Cukraus kvotų sistema yra panaikinta. Komisija pamiršo išbraukti 13 priedą.
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Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu prašoma išsaugoti kilmės vietos nuorodos apibrėžtį, pritaikytą pagal 
Lisabonos susitarimą. Iš tikrųjų apibūdinant produktą, kuriam taikoma kilmės vietos nuoroda, 
žmogiškieji veiksniai yra svarbiausi. Be to, nuvertinant žmogiškuosius veiksnius, būtų sukelta 
padarinių produktų apsaugai tarptautinėje arenoje, kur priešininkai, nuvertindami kilmės 
vietos nuorodų ypatingumą, dažnu atveju remiasi gamtinės ir geografinės aplinkos 
panašumais.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 7 straipsnio 1 dalies d punktas 
išbraukiamas

3) 7 straipsnio 1 dalies d punktas 
pakeičiamas taip:

„d) atsekamumo duomenys, kuriais 
remiantis galima paliudyti, kad produktas 
yra kilęs iš 5 straipsnio 1 arba 2 dalyje 
nustatytos geografinės vietovės;“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539769667287&uri=CELEX:32012R1151)
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Pagrindimas

Dabartinės d punkto redakcijos nuostatos, susijusios su specifikacijoje nurodytos geografinės 
vietovės apibrėžtimi, yra dviprasmiškos; siūloma šiek tiek ją pakeisti, pabrėžiant produkto, 
kuriam taikoma saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, 
atsekamumą.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas 
taip: 

Išbraukta.

„Nedarydama poveikio 14 straipsniui, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais pagrįstais atvejais pratęsiamas šio
straipsnio 1 dalyje minėtas pereinamasis 
laikotarpis, kai įrodoma, kad:“;

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi šiuo Komisijos pasiūlymu siekiama nebenustatyti didžiausios tam tikrų pereinamųjų 
laikotarpių trukmės, saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda 
suteikiama apsauga susilpninama. Nenustačius laiko apribojimų, vartotojai gali būti 
suklaidinti ir gali susiformuoti neteisingas požiūris į gamintojus.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
267 580 000 EUR;

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
278 410 000 EUR;

Or. fr
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išsaugoti esamą finansinį paketą.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Azorų ir Madeiros salos: 
102 080 000 EUR;

– Azorų ir Madeiros salos: 
106 210 000 EUR;

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išsaugoti esamą finansinį paketą.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Kanarų salos: 257 970 000 EUR. – Kanarų salos: 268 420 000 EUR;

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išsaugoti esamą finansinį paketą.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
25 900 000 EUR;

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
26 900 000 EUR;

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išsaugoti esamą finansinį paketą.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Azorų ir Madeiros salos: 
20 400 000 EUR;

– Azorų ir Madeiros salos: 
21 200 000 EUR;

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išsaugoti esamą finansinį paketą.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Kanarų salos: 69 900 000 EUR. – Kanarų salos: 72 700 000 EUR;

Or. fr
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išsaugoti esamą finansinį paketą.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 229/2013
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. III ir IV skyriuose nurodytas 
priemones Sąjunga finansuoja neviršydama 
23 mln. EUR metinės sumos.

2. III ir IV skyriuose nurodytas 
priemones Sąjunga finansuoja neviršydama 
23,93 mln. EUR metinės sumos.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išsaugoti esamą finansinį paketą.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 229/2013
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Suma, skiriama III skyriuje 
nurodytai specialiai tiekimo tvarkai 
finansuoti, neviršija 6 830 000 EUR.“

3. Suma, skiriama III skyriuje 
nurodytai specialiai tiekimo tvarkai 
finansuoti, neviršija 7 110 000 EUR.“

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išsaugoti esamą finansinį paketą.
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Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vynais, kurie buvo rinkai pateikti 
arba paženklinti iki atitinkamų nuostatų 
įsigaliojimo ir neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, gali būti prekiaujama, kol 
išsenka jų atsargos.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas vynams, kurie buvo paženklinti iki naujojo reglamento ir, visų pirma, 
su naujosiomis ženklinimo pareigomis susijusios jo dalies įsigaliojimo.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119 straipsnio 1 dalies ga punktas, 119 
straipsnio 3a dalis ir 121 straipsnio 2a 
dalis įsigalioja ... d. [praėjus vieniems 
metams nuo deleguotojo akto 
įsigaliojimo].

Or. fr

Pagrindimas

Nuostatos dėl privalomo energinės vertės nurodymo etiketėse įsigalios praėjus vieniems 
metams nuo deleguotojo akto įsigaliojimo.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119 straipsnio 1 dalies gb punktas ir 119 
straipsnio 3a dalis įsigalioja ... d. [praėjus 
dvejiems metams nuo deleguotojo akto 
įsigaliojimo].

Or. fr

Pagrindimas

Nuostatos dėl privalomo sudedamųjų dalių sąrašo pateikimo etiketėse įsigalios praėjus 
dvejiems metams nuo deleguotojo akto įsigaliojimo.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlytas bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos projektas neatitinka jai 
keliamų uždavinių. Nuo 2014 m. ūkininkų pajamų krizė palietė daugumą gamybos sektorių, 
šiek tiek daugiau paveikdama žemdirbių kartų kaitą. Europos vartotojai dar niekada taip 
nesidomėjo savo lėkščių turiniu ir nesupranta, kad Sąjunga nesuteikia didesnių produktų 
kokybės ir jų gamintojų orumo garantijų.

Atėjo laikas apibendrinti XX a. 9-ąjį dešimtmetį, kai pagrindiniu BŽŪP orientyru tapo rinka, 
o žemės ūkio reikmenų tiekimo bei žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ir platinimo 
koncentracija monopolijose buvo kaip niekada didelė, galiojusias nuostatas. Šiuo metu, kai 
daugiašališkumas yra išsikvėpęs ir užleidžia vietą dar neregėtam prekybos karui, Sąjunga 
privalo įgyti strateginį savarankiškumą ir susigrąžinti apsirūpinimo maistu savarankiškumo 
atributus, nes to nepadarius dėl jo neveiksmingumo kasdien stiprės ES integraciją 
kvestionuojančių subjektų pozicijos. 

Neturėdamas iliuzijų, kad derybos baigsi iki kadencijos pabaigos, kadangi būsimoji 
daugiametė finansinė programa buvo pradėta rengti pavėluotai ir dėl jos kyla neaiškumų, 
Pranešėjas nusprendė pasinaudoti Komisijos pasiūlymu, kuris yra toli gražu nepakankamas, 
siekdamas iškelti idėją, kad būtina nuodugniai išdėstyti BRO reglamentą nauja redakcija, kad 
jis taptų tikru žemės ūkio krizių valdymo reglamentu.

Komisijos siūlomas eksporto subsidijų panaikinimas yra reikalingas dėl mūsų tarptautinių 
įsipareigojimų. Vis dėlto nebeeksportuojant mūsų vidaus rinkos disbalanso tenka apsirūpinti 
tikrais krizių valdymo veiksmų svertais. Reglamente tokios priemonės jau yra numatytos, o 
2013 m. reforma padėjo jas sustiprinti. 2016 m. pradėjus teikti paramą savanoriškam pieno 
gamybos mažinimui paaiškėjo, kad tokio tipo priemonės yra veiksmingos ir dėl jų Sąjungoje 
gali būti pasiektas susitarimas. Tačiau reikia tobulinti reagavimą, kad būtų greičiau 
pasitelkiamos bendrosios rinkos valdymo priemonės, o tai padaryti padės Komisijos siūloma 
krizių rezervo peržiūra. Pranešėjo nuomone nereikia riboti Komisijos prerogatyvų ir grįžti 
prie automatinio priemonių taikymo, atvirkščiai – reikia suteikti Komisijai didesnę 
atsakomybę, leidžiant jai, kaip kiekvienai valdymo institucijai, susikurti veiklos strategiją, 
grindžiamą veiklos rezultatų planu, kuris taps dialogo su Parlamentu ir Taryba pagrindu.

Valstybės intervencija (viešasis saugojimas) turi ir toliau būti laikomas paskutinės instancijos 
kraštutinės apsaugos priemone, kai kainų lygis yra gerokai žemesnis už subalansuotą lygį, bet 
pasitelkiant kitas priemones, turi būti galima išvengti per didelių atsargų susidarymo. 
Pranešėjas siūlo leisti kraštutinės apsaugos priemone naudotis ir daugumos paramai privačiam 
saugojimui keliamus reikalavimus atitinkančių produktų atveju. Be to, jis siūlo taikyti naują 
papildomų importo muitų taikymo kriterijų, siekiant atnaujinti kainos ir kiekio rodiklius, kurie 
nekito jau daugiau kaip dvidešimt metų.

Siekdamas, kad būtų pradėta rengti Komisijos krizių valdymo veiksmų strategija, pranešėjas 
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prašo parengti dvi ataskaitas: galimų sprendimų krizės po „Brexit’o“ atveju ataskaitą ir 
skirtingų tipų žemės ūkio krizių apibūdinimo ataskaitą. 

Visa BŽŪP negali būti perkelta į valstybių narių ir nacionalinių strateginių planų lygmenį. 
Krizės atveju Komisija turi likti bendrosios rinkos vientisumo garantu. Visų pirma, jeigu 
ūkininkų darbo užmokestis gerokai nepadidės dėl geresnio rinkų reguliavimo, kuriuo galima 
užtikrinti ir didesnį ūkininkų saugumą aplinkos pokyčių laikotarpiu, aplinkos plotmėje ir 
klimato pokyčių akivaizdoje BŽŪP ir toliau bus neveiksminga.

Pranešėjas remia Komisijos nusistatymą suteikti didesnę atsakomybę valstybėms narėms ir 
ūkininkams, visų pirma pasitelkiant stipresnes gamintojų organizacija. Bet to negalima daryti 
regionų sąskaita, ir Komisija privalo apibrėžti savo vaidmenį viešajame krizių valdyme 
siekdama, kad jis tinkamai papildytų privatųjį krizių valdymą, kuriuo užsiima ūkininkai ir jų 
organizacijos. Draudimo tipo sprendimai, pvz., draudimo įmonės ir savišalpos fondai negali 
pakeisti valstybės intervencijos, nes nesuteikia jokios pagalbos tais atvejais, kai rinkos 
išgyvena ilgalaikį nuosmukį arba sutrikimus dėl jų derybinių įgaliojimų disbalanso.

Siekdamas toliau didinti ekonominės veiklos vykdytojų atsakingumą, pranešėjas siūlo, tęsiant 
svarbų Parlamento darbą derantis dėl „Omnibus“ reglamento, pašalinti paskutinius 
neaiškumus dėl ūkininkams suteikiamų geresnio veiklos organizavimo galimybių, susijusių su 
sprendimu byloje Endives. Priešingai, pranešėjas prašo išbraukti 222 straipsnį, kuris laikomas 
kartelių susidarymui palankiu straipsniu, nes nepriimtina, kad būtų leidžiama sudaryti 
susitarimus, kad ir laikinus, pernelyg silpno reguliavimo padariniams pašalinti.

Pranešėjas siūlo išplėsti pasiūlos valdymo nuostatų, šiuo metu taikomų sūriams, kumpiams ir 
vynams, taikymo sritį, įtraukiant ne tik visus produktus, kuriems taikoma kilmės vietos 
nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, bet ir visus oficialiu kokybės ženklu (etikete ar 
pan.) ženklinamus produktus, ir visus naujus neprivalomus papildomus įrašus, visų pirma 
susijusius su sveikata.

Jeigu bus geriau organizuoti, gamintojai galės teisingiau pasidalyti vertę tiekimo grandinėse. 
Privataus rizikos valdymo ir viešojo krizių valdymo savitarpio papildomumas turi padėti 
užtikrinti geresnį rinkų veikimą, taigi, padidinti ūkininkams atitenkančią iš produkcijos 
pardavimo gaunamų pajamų dalį.

Todėl Pranešėjas siūlo, siekiant padidinti bendrą Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų ir 
BRO reglamento nuoseklumą ir veiksmingumą, įtraukti nuostatą dėl 2024 m. birželio 30 d. 
numatomos laikotarpio vidurio peržiūros. Reikia numatyti galimybes pereiti prie atsietosios 
pagalbos, kuri ir toliau bus vis aršiau kritikuojama mūsų tarptautinių partnerių, pakanka 
prisiminti pastarąjį JAV išpuolį dėl Ispanijos eksportuojamų valgomųjų alyvuogių. Ilguoju 
laikotarpiu reikėtų nustoti taikyti skaidymo principą ir suderinti visus svertus, padedančius 
užtikrinti neciklišką rinkų ir pajamų valymą, įskaitant gerokai sustiprintą pagalbos maistu 
programą ir lankstesnę agrodegalų politiką, siekiant pirmenybę teikti apsirūpinimo maistu 
saugumui, o ne produktų naudojimui ne maisto gamybai, ir taip sušvelninti žemės ūkio rinkų 
nestabilumo padarinius.
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Pranešėjas nurodo, kad Komisijos pasiūlyme nėra jokios nuostatos, atspindinčios 
reglamentavimo pokyčius po finansų srities direktyvų ir reglamentų (M. Barnier direktyvų) 
persvarstymo, nors šiuo metu žemės ūkio žaliavų sektoriaus priežiūrą vykdo finansų rinkų 
reguliavimo institucijos. Reglamento Nr.°596/2014 25 straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos 
65/2014 79 straipsnio 7 dalyje yra minimas šis reglamentas ir nustatytos Komisijos pareigos 
bendradarbiauti žemės ūkio produktų srityje.

Siekdamas užpildyti šią už žemės ūkį atsakingų Komisijos tarnybų spragą, pranešėjas siūlo 
nurodyti į šią bendradarbiavimo pareigą ir įtraukti nuostatų, pagal kurias valstybės narės 
privalėtų automatiškai perduoti Komisijai informaciją, visų pirma susijusią su importo 
licencijomis ar viešuoju saugojimu. Taip pat reikia papildyti 223 straipsnį, suteikiant 
Komisijai įgaliojimą nurodyti naudoti elektronines prekybos platformas siekiant padidinti 
neskaidriausiomis laikomų rinkų skaidrumą.

Bendresne prasme, pranešėjas prašo parengti ataskaitą apie naujųjų informacijos ir ryšių 
technologijų, visų pirma – blokų grandinės technologijos, naudojimą siekiant patobulinti 
rinkų veikimą ir palengvinti administracinę naštą. Nors darbo grupės žemės ūkio rinkų 
veikimo klausimais ataskaitoje ši tema buvo paliesta dar 2016 m., o supaprastinimas ir 
modernizavimas yra svarbiausi uždaviniai, Komisija nepateikė jokio pasiūlymo šiuo 
klausimu.

Pranešėjas taip pat išdėstė pasiūlymus išplėsti tarpšakinių organizacijų prerogatyvas 
skaidrumo ir kokybės užtikrinimo srityse. Vertindamas Komisijos pasiūlymą dėl ES standartų 
taikymo tranzitu gabenamiems vynams, pranešėjas siūlo padidinti produktų, kuriems 
taikomos prekybos taisyklės, skaičių, siekiant užtikrinti vienodesnį požiūrį į ES ir trečiųjų 
šalių gamintojus.

Vertindamas vynuogininkystės sektoriui skirtas nuostatas, pranešėjas prašo po 2030 m. visam 
laikui nustatyti leidimų sodinti vynmedžius suteikimo tvarką, neatšaukiant įpareigojimo 
2023 m. ją įvertinti, kad savo nuomonę galėtų pareikšti profesinės organizacijos. Pranešėjas 
nesutinka su Komisijos pasiūlymu iš dalies pakeisti saugomos kilmės vietos nuorodos 
apibrėžtį, pritaikant ją pagal TRIPS sutartyje nustatytą apibrėžtį, ir pasisako už tai, kad būtų 
perimta Lisabonos tarptautiniame susitarime nustatyta apibrėžtis. Pranešėjas pritaria 
Komisijos pasiūlymui leisti naudoti naujas vyninių vynuogių veisles gaminant net ir saugoma 
kilmės vietos nuoroda ženklinamus vynus.

Pranešėjas mano, kad nealkoholiniams vynams negali būti taikoma tokia pat tvarka kaip ir 
vynui, nes jie neatitinka BRO reglamento VII priedo II dalyje nustatytos apibrėžties. 
Alkoholio nebuvimas turi būti kompensuojamas pridedant dirbtinių kvapiųjų medžiagų, taigi, 
vykdomas pramoninės gamybos procesas. Pranešėjas mano, kad svarbu patenkinti vartotojų 
reiškiamą skaidrumo poreikį. Informacija apie vyno kaloringumą ir sudedamąsias dalis turi 
būti skelbiame etiketėje arba, kitu atveju, bepopiere forma.
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