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Pakeitimas 40
Lutz Goepel

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Grūdų atžvilgiu sistema turėtų būti 
pakeista siekiant užtikrinti, kad šis 
sektorius būtų konkurencingas ir 
orientuotas į rinką, išlaikant intervencijos 
galimybę kaip apsaugos priemonę rinkos 
žlugimo atveju ir padedant ūkininkams 
lengviau prisitaikyti prie rinkos sąlygų.
Tarybos išvadose dėl kukurūzams 
taikomos intervencinės sistemos reformos 
numatyta, kad atliekant reformos 
patikrinimą reikėtų peržiūrėti visą grūdų 
intervencinę sistemą, remiantis tyrimo 
rezultatais, kurie rodo, kad atsirastų tam 
tikra papildomos miežių intervencijos 
rizika, jei kainos būtų žemos. Tačiau nuo 
tada grūdų sektoriaus perspektyva labai 
pasikeitė, ir dėl didėjančios pasaulinės 
paklausos bei nepakankamų grūdų išteklių 
pasaulyje šiam sektoriui būdingos 
palankios pasaulinės rinkos kainos. Todėl 
panaikinus kitų pašarinių grūdų 
intervencinius pirkimus tokiam pačiam 
laikotarpiui, koks taikomas kukurūzų 
reformai, būtų galima taikyti intervenciją 
išvengiant neigiamo poveikio visai grūdų 
rinkai. Grūdų sektoriaus perspektyva taip 
pat taikoma kietiesiems kviečiams, todėl 
intervencinis supirkimas galėtų būti 
panaikintas, nes jis tapo nereikalingas, 
kadangi rinkos kaina visada yra daug 
didesnė už intervencinio supirkimo kainą.
Kadangi grūdų intervenciniai pirkimai 
turėtų būti apsaugos priemonė, o ne 
kainodarą veikiantis veiksnys, skirtingas 
derliaus nuėmimo laikotarpis valstybėse 
narėse, veiksmingai pradedančiose savo 
prekybos kampanijas, jau nėra svarbus, 

(3) Grūdų atžvilgiu sistema turėtų būti 
pakeista siekiant užtikrinti, kad šis 
sektorius būtų konkurencingas ir 
orientuotas į rinką, išlaikant intervencijos 
galimybę kaip apsaugos priemonę rinkos 
žlugimo atveju ir padedant ūkininkams 
lengviau prisitaikyti prie rinkos sąlygų.
Tarybos išvadose dėl kukurūzams 
taikomos intervencinės sistemos reformos 
numatyta, kad atliekant reformos 
patikrinimą reikėtų peržiūrėti visą grūdų 
intervencinę sistemą, remiantis tyrimo 
rezultatais, kurie rodo, kad atsirastų tam 
tikra papildomos miežių intervencijos 
rizika, jei kainos būtų žemos. Tačiau nuo 
tada grūdų sektoriaus perspektyva labai 
pasikeitė, ir dėl didėjančios pasaulinės 
paklausos bei nepakankamų grūdų išteklių 
pasaulyje šiam sektoriui būdingos 
palankios pasaulinės rinkos kainos. Todėl 
panaikinus kitų pašarinių grūdų 
intervencinius pirkimus tokiam pačiam 
laikotarpiui, koks taikomas kukurūzų 
reformai, būtų galima taikyti intervenciją 
išvengiant neigiamo poveikio visai grūdų 
rinkai. Grūdų sektoriaus perspektyva taip 
pat taikoma kietiesiems kviečiams, todėl 
intervencinis supirkimas galėtų būti 
panaikintas, nes jis tapo nereikalingas, 
kadangi rinkos kaina visada yra daug 
didesnė už intervencinio supirkimo kainą.
Kadangi grūdų intervenciniai pirkimai 
turėtų būti apsaugos priemonė, intervenciją 
reikėtų pradėti taikyti tik paskutiniaisiais 
trimis prekybos metų mėnesiais.
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nes pagal šią sistemą jau nenumatoma, 
kad kainos turi atitikti intervencinius 
lygius, prie kurių pridedamas kiekvieno 
mėnesio kainos padidinimas. Siekiant šią 
sistemą supaprastinti, reikėtų visoje 
Bendrijoje suderinti grūdų intervencijos 
datas.

Or. de

Pagrindimas

Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Pakeitimas 41
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Pradėjus įgyvendinti 2003 m. reformą 
padidėjo ryžių sektoriaus 
konkurencingumas, stabilizavosi gamyba,
dėl didėjančios ryžių paklausos Bendrijos 
ir pasaulinėje rinkoje sumažėjo atsargų, o 
prognozuota kaina labai viršija 
intervencinio supirkimo kainą. Todėl 
intervencinis ryžių supirkimas jau nėra 
būtinas, ir toks supirkimas turėtų būti 
panaikintas.

(4) Pradėjus įgyvendinti 2003 m. reformą 
padidėjo ryžių sektoriaus 
konkurencingumas, stabilizavosi gamyba, 
dėl didėjančios ryžių paklausos Bendrijos 
ir pasaulinėje rinkoje sumažėjo atsargų, o 
prognozuota kaina labai viršija 
intervencinio supirkimo kainą. Vis dėlto
intervencija turėtų būti išsaugota kaip 
apsaugos priemonė.

Or. de

Pagrindimas

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.
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Pakeitimas 42
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Numatoma, kad kiaulienos gamyba ir 
vartojimas vidutinės trukmės laikotarpiu
išaugs, nors lėčiau nei per pastarąjį 
dešimtmetį, nes atsirado konkurencija su 
vištienos sektoriumi ir išaugo pašarų 
kainos. Manoma, kad kiaulienos kainos 
išliks šiek tiek didesnės už intervencinę 
kainą. Daugelį metų kiaulienos 
intervencinis supirkimas nebuvo taikomas, 
todėl atsižvelgiant į situaciją rinkoje ir 
rinkos perspektyvas toks supirkimas turėtų 
būti panaikintas.

(5) Numatoma, kad kiaulienos gamyba ir 
vartojimas augs daug lėčiau nei per 
pastarąjį dešimtmetį, nes atsirado 
konkurencija su vištienos sektoriumi ir 
išaugo pašarų kainos. Manoma, kad 
kiaulienos rinkos kainos gali vėl tapti 
žemesnės už intervencinę kainą. Daugelį 
metų kiaulienos intervencinis supirkimas 
nebuvo taikomas, tačiau atsižvelgiant į 
situaciją rinkoje ir galimas rinkos 
perspektyvas toks supirkimas turėtų būti 
išsaugotas.

Or. de

Pagrindimas

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.

Pakeitimas 43
Constantin Dumitriu 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Numatoma, kad kiaulienos gamyba ir 
vartojimas vidutinės trukmės laikotarpiu 
išaugs, nors lėčiau nei per pastarąjį 
dešimtmetį, nes atsirado konkurencija su 
vištienos sektoriumi ir išaugo pašarų 
kainos. Manoma, kad kiaulienos kainos 
išliks šiek tiek didesnės už intervencinę 

(5) Numatoma, kad kiaulienos gamyba ir 
vartojimas vidutinės trukmės laikotarpiu 
išaugs, nors lėčiau nei per pastarąjį 
dešimtmetį, nes atsirado konkurencija su 
vištienos sektoriumi ir išaugo pašarų 
kainos. Manoma, kad kiaulienos kainos 
išliks šiek tiek didesnės už intervencinę 
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kainą. Daugelį metų kiaulienos 
intervencinis supirkimas nebuvo taikomas, 
todėl atsižvelgiant į situaciją rinkoje ir 
rinkos perspektyvas toks supirkimas turėtų 
būti panaikintas.

kainą. Daugelį metų kiaulienos 
intervencinis supirkimas nebuvo taikomas, 
tačiau atsižvelgiant į galimybę keisti rinką 
dėl sveikatos arba kitų priežasčių, siekiant 
išsaugoti „apsaugos priemonę“, turėtų 
būti išsaugotas intervencijos principas.

Or. ro

Pagrindimas

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Pakeitimas 44
Lutz Goepel

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Šių produktų intervencija galėtų būti 
saugiai panaikinta 2009 m., nes dabartinė 
padėtis rinkoje ir rinkos perspektyvos rodo, 
kad šiems produktams 2009 m. intervencija 
visais atvejais nebūtų taikoma.

(6) Ryžių ir kiaulienos intervencija galėtų 
būti saugiai panaikinta 2009 m., nes 
dabartinė padėtis rinkoje ir rinkos 
perspektyvos rodo, kad šiems produktams 
2009 m. intervencija visais atvejais nebūtų 
taikoma.

Or. de

Pagrindimas

Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.
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Pakeitimas 45
Duarte Freitas 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Atsižvelgiant į pieno rinkos 
nestabilumą, sutrikimus ir padarytą žalą 
gamybos srityje 2 proc. padidinus pieno 
kvotas šiais prekybos metais ir nepasiekus 
naudos vartotojams, pieno kvotos 
trumpuoju laikotarpiu neturi būti 
keičiamos. 2010 m. turi būti tinkamai 
įvertinta pieno sektoriaus padėtis pasaulio 
mastu ir tai leistų nustatyti, ar pieno kvotų 
sistema turėtų būti taikoma po 2015 m., ar 
ne.

Or. pt

Pakeitimas 46
Duarte Freitas 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip 
pat numatoma, kad numatytuoju 
laikotarpiu vis daugiau pieno bus 
priduodama į pienines perdirbti. Taigi, 
esant didelei vidaus ir išorės paklausai 
pieno kvotų sistema riboja gamybos 
plėtrą, priešingai nei tuomet, kai kvotos 

Išbraukta.
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buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui 
atlikti atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų 
sistemą kasmet didinant kvotų kiekį, kaip 
numatyta šio reglamento I priede (1 % per 
vienerius prekybos metus nuo 2009–
2010 m. iki 2013–2014 m.), pereinamasis 
laikotarpis būtų sklandus ir būtų išvengta 
didelių tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

Or. pt

Pagrindimas

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo

Pakeitimas 47
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip 

Išbraukta.
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pat numatoma, kad numatytuoju 
laikotarpiu vis daugiau pieno bus 
priduodama į pienines perdirbti. Taigi, 
esant didelei vidaus ir išorės paklausai 
pieno kvotų sistema riboja gamybos 
plėtrą, priešingai nei tuomet, kai kvotos 
buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui 
atlikti atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų 
sistemą kasmet didinant kvotų kiekį, kaip 
numatyta šio reglamento I priede (1 % per 
vienerius prekybos metus nuo 2009–
2010 m. iki 2013–2014 m.), pereinamasis 
laikotarpis būtų sklandus ir būtų išvengta 
didelių tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

Or. de

Pagrindimas

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch.
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.
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Pakeitimas 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip 
pat numatoma, kad numatytuoju 
laikotarpiu vis daugiau pieno bus 
priduodama į pienines perdirbti. Taigi, 
esant didelei vidaus ir išorės paklausai 
pieno kvotų sistema riboja gamybos 
plėtrą, priešingai nei tuomet, kai kvotos 
buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui 
atlikti atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų 
sistemą kasmet didinant kvotų kiekį, kaip 
numatyta šio reglamento I priede (1 % per 
vienerius prekybos metus nuo 2009–
2010 m. iki 2013–2014 m.), pereinamasis 
laikotarpis būtų sklandus ir būtų išvengta 
didelių tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

(8) Dabartinė pieno kvotų sistema 
neatitinka naujausių ekonominių, 
socialinių ir ekologinių modernios pieno 
gamybos reikalavimų. Reikia vengti 
tolesnės pieno gamybos koncentracijos ir 
intensyvinimo nedaugelyje regionų, 
kuriems teikiama parama. ES pieno 
gamyba ypač turėtų būti toliau vystoma 
vietovėse, kuriose yra pievų.  Be to, turėtų 
būti sumažintas ES baltyminių pašarų 
trūkumas ir pieno gamybos 
priklausomybė nuo pašarų importo. Todėl 
atliekant BŽŪP būklės patikrą reikėtų 
sukurti taisyklių sistemą pieno gamintojų 
organizacijoms, kurią taikant būtų 
teikiama parama ES pieno gamintojams, 
kurie atsižvelgdami į poreikius savo 
atsakomybe gamina pieną, vykdo jo 
apskaitą ir jį parduoda. Pieno sektoriuje 
reikalingas į kokybę ir ekologišką gamybą 
orientuotas lankstus kiekio valdymas, 
siekiant poreikius atitinkančios gamybos; 
šis valdymas net ir kintant paklausai 
sudarytų sąlygas išlaidas padengiančioms 
gamintojų kainoms ir realizuojant 
produktus būtų nereikalingos valstybės 
subsidijos ir parama eksportui. Todėl 
reikia atmesti pieno kvotų padidinimą. 
Gamintojams turėtų būti teikiama parama 
panaikinant pieno, kurio negalima 
parduoti, gamybą ir ginantis nuo 
prekybos centrų ir pieno pramonės 
dempingo.

Or. de
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Pakeitimas 49
Stéphane Le Foll 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip 
pat numatoma, kad numatytuoju 
laikotarpiu vis daugiau pieno bus 
priduodama į pienines perdirbti. Taigi, 
esant didelei vidaus ir išorės paklausai 
pieno kvotų sistema riboja gamybos 
plėtrą, priešingai nei tuomet, kai kvotos 
buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui 
atlikti atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų 
sistemą kasmet didinant kvotų kiekį, kaip 
numatyta šio reglamento I priede (1 % per 
vienerius prekybos metus nuo 2009–
2010 m. iki 2013–2014 m.), pereinamasis 
laikotarpis būtų sklandus ir būtų išvengta 
didelių tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių per griežtai nustačius 
didžiausius pieno kvotų kiekius, pieno 
gamyba Bendrijoje vidutinės trukmės 
laikotarpiu palaipsniui, tačiau nesmarkiai 
sumažės, nes valstybėse narėse, kurios 
nebuvo Bendrijos narės iki 2004 m. 
plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl dabartinio kvotų valdymo auga labai 
lėtai.  Per griežtai taikant kvotas kai 
kurios valstybės narės šiandien negali 
patenkinti savo vidaus ir išorės rinkų 
poreikio, o kitos valstybės narės 
nepagamina pagal nacionalines kvotas 
nustatyto kiekio.  Siekiant pagerinti šią 
padėtį valstybės narių, kurių gamyba 
nepakankama, gamybos kvotas reikia 
pritaikyti kasmet asimetriškai didinant 
kvotas, kad joms būtų sudarytos sąlygos 
patenkinti jų poreikius ir šis didinimas 
neskatintų pieno kainų mažėjimo.

Or. fr

Pagrindimas

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
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connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés. 
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise.  

Pakeitimas 50
Lutz Goepel

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui atlikti 
atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų 
sistemą kasmet didinant kvotų kiekį, kaip 
numatyta šio reglamento I priede (1 % per 
vienerius prekybos metus nuo 2009–
2010 m. iki 2013–2014 m.), pereinamasis 
laikotarpis būtų sklandus ir būtų išvengta 

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui atlikti 
atitinkamus patikslinimus. Sprendimas dėl 
kvotų tikslinimo iki 2015 m. gali būti 
priimtas tik kartu su pieno gamintojams 
skirtomis pagalbinėmis priemonėmis ir 
turėtų priklausyti nuo rinkos stebėjimo 
2009 m., todėl pieno kvotų sistema 
neturėtų būti tikrinama vykdant BŽŪP 
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didelių tikslinimų kvotas nustojus taikyti. būklės patikrą. Pieno kvotos turėtų būti 
tikslinamos tik nuo 2010–2011 prekybos 
metų.

Or. de

Pagrindimas

Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingestezt werden können.

Pakeitimas 51
Ilda Figueiredo 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius 
nacionalinių pieno kvotų kiekius, pieno 
gamyba Bendrijoje vidutinės trukmės 
laikotarpiu palaipsniui, tačiau nesmarkiai 
sumažės, nes valstybėse narėse, kurios 
nebuvo Bendrijos narės iki 2004 m. 
plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl nacionalinių kvotų taikymo auga labai 
lėtai. Taip pat numatoma, kad numatytuoju 
laikotarpiu vis daugiau pieno bus 
priduodama į pienines perdirbti. Taigi, 
esant didelei vidaus ir išorės paklausai 
pieno kvotų sistema riboja gamybos plėtrą, 
priešingai nei tuomet, kai kvotos buvo 
pradėtos taikyti susidarius produkcijos 
pertekliui. Esant tokiai rinkos padėčiai, dėl 
kvotų blogėja rinkos orientavimas, nes 
taikant kvotas ūkininkai negali normaliai 
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didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui 
atlikti atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų 
sistemą kasmet didinant kvotų kiekį, kaip 
numatyta šio reglamento I priede (1 % per 
vienerius prekybos metus nuo 2009–
2010 m. iki 2013–2014 m.), pereinamasis 
laikotarpis būtų sklandus ir būtų išvengta 
didelių tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

prisitaikyti prie kainų pokyčių, o sektoriaus 
našumas negali didėti, nes lėtėja 
restruktūrizavimas. Reikia pakeisti 
susitarimą, pagal kurį pieno kvotų sistema 
panaikinama 2015 m., kad būtų 
užtikrintas tolesnis sistemos egzistavimas, 
ją taikant teisingiau negu šiuo metu.

Or. pt

Pagrindimas

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é  necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.

Pakeitimas 52
Peter Baco 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8)  Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai.  Taip 
pat numatoma, kad numatytuoju 
laikotarpiu vis daugiau pieno bus 
priduodama į pienines perdirbti. Taigi, 
esant didelei vidaus ir išorės paklausai 
pieno kvotų sistema riboja gamybos plėtrą, 

(8)  Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai.  Taip 
pat numatoma, kad numatytuoju 
laikotarpiu vis daugiau pieno bus 
priduodama į pienines perdirbti. Taigi, 
esant didelei vidaus ir išorės paklausai 
pieno kvotų sistema riboja gamybos plėtrą, 
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priešingai nei tuomet, kai kvotos buvo 
pradėtos taikyti susidarius produkcijos 
pertekliui. Esant tokiai rinkos padėčiai, dėl 
kvotų blogėja rinkos orientavimas, nes 
taikant kvotas ūkininkai negali normaliai 
prisitaikyti prie kainų pokyčių, o sektoriaus 
našumas negali didėti, nes lėtėja 
restruktūrizavimas. Numatyta, kad kvotos 
bus baigtos taikyti 2015 m., kad būtų 
galima palaipsniui atlikti atitinkamus 
patikslinimus. Todėl laipsniškai 
panaikinus pieno kvotų sistemą kasmet 
didinant kvotų kiekį, kaip numatyta šio 
reglamento I priede (1 % per vienerius 
prekybos metus nuo 2009–2010 m. iki 
2013–2014 m.), pereinamasis laikotarpis 
būtų sklandus ir būtų išvengta didelių 
tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

priešingai nei tuomet, kai kvotos buvo 
pradėtos taikyti susidarius produkcijos 
pertekliui. Esant tokiai rinkos padėčiai, dėl 
kvotų blogėja rinkos orientavimas, nes 
taikant kvotas ūkininkai negali normaliai 
prisitaikyti prie kainų pokyčių, o sektoriaus 
našumas negali didėti, nes lėtėja 
restruktūrizavimas. Numatyta, kad kvotos 
bus baigtos taikyti 2015 m., kad būtų 
galima palaipsniui atlikti atitinkamus 
patikslinimus atsižvelgiant į kvotų 
didinimo 2008 m. ir 2009 m. poveikio 
analizę ir į Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
Kanados patirtį šioje srityje.  

Or. sk

Pagrindimas

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov. 
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom. 

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.

Pakeitimas 53
Jan Mulder 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
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pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui atlikti 
atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų sistemą 
kasmet didinant kvotų kiekį, kaip numatyta 
šio reglamento I priede (1 % per vienerius 
prekybos metus nuo 2009–2010 m. iki 
2013–2014 m.), pereinamasis laikotarpis 
būtų sklandus ir būtų išvengta didelių 
tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui atlikti 
atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų sistemą 
kasmet didinant kvotų kiekį, kaip numatyta 
šio reglamento I priede (3% per vienerius 
prekybos metus nuo 2009–2010 m. iki 
2014–2015 m.), pereinamasis laikotarpis 
būtų sklandus ir būtų išvengta didelių 
tikslinimų kvotas nustojus taikyti. 

Or. en

Pagrindimas

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82. 

Pakeitimas 54
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, (8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
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atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui atlikti 
atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų sistemą 
kasmet didinant kvotų kiekį, kaip numatyta 
šio reglamento I priede (1 % per vienerius 
prekybos metus nuo 2009–2010 m. iki 
2013–2014 m.), pereinamasis laikotarpis 
būtų sklandus ir būtų išvengta didelių 
tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui atlikti 
atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų sistemą 
kasmet didinant kvotų kiekį, kaip numatyta 
šio reglamento I priede (2 % per vienerius 
prekybos metus nuo 2009–2010 m. iki 
2014–2015 m.), pereinamasis laikotarpis 
būtų sklandus ir būtų išvengta didelių 
tikslinimų kvotas nustojus taikyti. 

Or. en

Pagrindimas

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82. 
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Pakeitimas 55
Mairead McGuinness 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui atlikti 
atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų sistemą 
kasmet didinant kvotų kiekį, kaip numatyta 
šio reglamento I priede (1 % per vienerius 
prekybos metus nuo 2009–2010 m. iki 
2013–2014 m.), pereinamasis laikotarpis 
būtų sklandus ir būtų išvengta didelių 
tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui atlikti 
atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų sistemą 
kasmet didinant kvotų kiekį, kaip numatyta 
šio reglamento I priede (2% per vienerius 
prekybos metus nuo 2009–2010 m. iki 
2014–2015 m.), pereinamasis laikotarpis 
būtų sklandus ir būtų išvengta didelių 
tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

Or. en
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Pakeitimas 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui atlikti 
atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų sistemą 
kasmet didinant kvotų kiekį, kaip numatyta 
šio reglamento I priede (1 % per vienerius 
prekybos metus nuo 2009–2010 m. iki 
2013–2014 m.), pereinamasis laikotarpis 
būtų sklandus ir būtų išvengta didelių 
tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui atlikti 
atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų sistemą 
kasmet didinant kvotų kiekį, kaip numatyta 
šio reglamento I priede (mažiausiai 2% per 
vienerius prekybos metus nuo 2009–
2010 m. iki 2013–2014 m.), pereinamasis 
laikotarpis būtų sklandus ir būtų išvengta 
didelių tikslinimų kvotas nustojus taikyti. 

Or. en

Pagrindimas

To provide for a smooth transition ahead of the  milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
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landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector. 

Pakeitimas 57
Czesław Adam Siekierski 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui 
atlikti atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų sistemą 
kasmet didinant kvotų kiekį, kaip numatyta 
šio reglamento I priede (1 % per vienerius 
prekybos metus nuo 2009–2010 m. iki 
2013–2014 m.), pereinamasis laikotarpis 
būtų sklandus ir būtų išvengta didelių 
tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas.
Kadangi numatyta, kad pieno kvotos bus 
baigtos taikyti 2015 m., atitinkami 
patikslinimai turi būti atliekami
palaipsniui. Todėl laipsniškai panaikinus 
pieno kvotų sistemą kasmet didinant kvotų
kiekį, kaip numatyta šio reglamento I 
priede (2 % per vienerius prekybos metus 
nuo 2009–2010 m. iki 2013–2014 m.), 
pereinamasis laikotarpis būtų sklandus ir 
būtų išvengta didelių tikslinimų kvotas 
nustojus taikyti.

Or. pl
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Pakeitimas 58
Kyösti Virrankoski 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui 
atlikti atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų sistemą 
kasmet didinant kvotų kiekį, kaip numatyta 
šio reglamento I priede (1 % per vienerius 
prekybos metus nuo 2009–2010 m. iki 
2013–2014 m.), pereinamasis laikotarpis 
būtų sklandus ir būtų išvengta didelių 
tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius 
nacionalinių pieno kvotų kiekius, pieno 
gamyba Bendrijoje vidutinės trukmės 
laikotarpiu palaipsniui, tačiau nesmarkiai 
sumažės, nes valstybėse narėse, kurios 
nebuvo Bendrijos narės iki 2004 m. 
plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl nacionalinių kvotų taikymo auga labai 
lėtai. Taip pat numatoma, kad numatytuoju 
laikotarpiu vis daugiau pieno bus 
priduodama į pienines perdirbti. Taigi, 
esant didelei vidaus ir išorės paklausai 
dabartinė pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Dabartinė pieno kvotų sistema bus baigta
taikyti 2015 m. Todėl laipsniškai 
panaikinus pieno kvotų sistemą kasmet 
didinant kvotų kiekį, kaip numatyta šio 
reglamento I priede (2 % 2008–2009 
prekybos metais ir 1 % per vienerius 
prekybos metus 2009–2010 ir 2010–
2011 m.), pereinamasis laikotarpis būtų 
sklandesnis ir būtų išvengta didelių 
tikslinimų kvotas nustojus taikyti. Bus 
įsteigtas pieno fondas, kuris būtų 
finansuojamas iš lėšų, gautų taikant 
papildomą mokestį, ir iš lėšų, sutaupytų 
panaikinus rinkos mechanizmus, ir šis 
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fondas taip pat galėtų būti valstybių narių 
naudojamas skiriant priemoką už 
melžiamą karvę kalnų ir kituose 
nepalankių sąlygų regionuose.

Or. en

Pakeitimas 59
Luis Manuel Capoulas Santos 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema 
riboja gamybos plėtrą, priešingai nei 
tuomet, kai kvotos buvo pradėtos taikyti 
susidarius produkcijos pertekliui. Esant 
tokiai rinkos padėčiai, dėl kvotų blogėja 
rinkos orientavimas, nes taikant kvotas 
ūkininkai negali normaliai prisitaikyti 
prie kainų pokyčių, o sektoriaus našumas 
negali didėti, nes lėtėja 
restruktūrizavimas. Numatyta, kad kvotos 
bus baigtos taikyti 2015 m., kad būtų 
galima palaipsniui atlikti atitinkamus 
patikslinimus. Todėl laipsniškai 
panaikinus pieno kvotų sistemą kasmet 
didinant kvotų kiekį, kaip numatyta šio 
reglamento I priede (1 % per vienerius 
prekybos metus nuo 2009–2010 m. iki 
2013–2014 m.), pereinamasis laikotarpis

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Pieno kvotų padidinimas, kaip 
numatyta šio reglamento I priede (2 % 
2008–2009 prekybos metais ir 1 % 2009–
2010 ir 2010–2011 prekybos metais), 
sudarytų tinkamam pieno sektoriaus 
rinkos padėties įvertinimui būtinas 
sąlygas.



AM\738991LT.doc 23/75 PE412.017v01-00

LT

būtų sklandus ir būtų išvengta didelių 
tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

Or. pt

Pakeitimas 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui atlikti 
atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų sistemą 
kasmet didinant kvotų kiekį, kaip numatyta 
šio reglamento I priede (1 % per vienerius 
prekybos metus nuo 2009–2010 m. iki 
2013–2014 m.), pereinamasis laikotarpis 
būtų sklandus ir būtų išvengta didelių 
tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius 
nacionalinių pieno kvotų kiekius, pieno 
gamyba Bendrijoje vidutinės trukmės 
laikotarpiu palaipsniui, tačiau nesmarkiai 
sumažės, nes valstybėse narėse, kurios 
nebuvo Bendrijos narės iki 2004 m. 
plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl nacionalinių kvotų taikymo auga labai 
lėtai. Taip pat numatoma, kad numatytuoju 
laikotarpiu vis daugiau pieno bus 
priduodama į pienines perdirbti. Taigi, 
esant didelei vidaus ir išorės paklausai 
pieno kvotų sistema riboja gamybos plėtrą, 
priešingai nei tuomet, kai kvotos buvo 
pradėtos taikyti susidarius produkcijos 
pertekliui. Esant tokiai rinkos padėčiai, dėl 
kvotų blogėja rinkos orientavimas, nes 
taikant kvotas ūkininkai negali normaliai 
prisitaikyti prie kainų pokyčių, o sektoriaus 
našumas negali didėti, nes lėtėja 
restruktūrizavimas. Numatyta, kad kvotos 
bus baigtos taikyti 2015 m., kad būtų 
galima palaipsniui atlikti atitinkamus 
patikslinimus. Todėl laipsniškai panaikinus 
pieno kvotų sistemą kasmet didinant kvotų 
kiekį, kaip numatyta šio reglamento I 
priede (1 % per vienerius prekybos metus 
nuo 2009–2010 m. iki 2013–2014 m.), 
valstybėms narėms, kurių ūkiams šis 
„sklandus“ pereinamasis laikotarpis 
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turėtų padėti pasiruošti didesnei 
konkurencijai ir kurioms reikia, kad 
kvotų didinimas būtų diferencijuotas ir 
reikšmingesnis, to nepakaktų siekiant 
išvengti didelių tikslinimų kvotas nustojus 
taikyti.

Or. es

Pakeitimas 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper  

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Prieš tikslinant pieno kvotas reikia 
išanalizuoti pieno kvotų padidinimo 
2 proc. 2008 m. balandžio 1 d. poveikį.  
Ataskaitoje, kuri turi būti pateikta 
Parlamentui, turi būti nurodytas poveikis 
pasaulinei rinkai ir ES vidaus rinkai. 
Šioje ataskaitoje taip pat turi būti nurodyti 
skirtinguose gamybos regionuose 
vykstantys su gamintojų kainų ir vartotojų 
kainų pokyčiais ir su poveikiu socialinei 
sričiai susiję procesai. Be to, reikia 
atsižvelgti į kraštovaizdžio išsaugojimą 
srityse, kuriose nepalankios gamtinės 
sąlygos, kultūrinio kraštovaizdžio ir 
pienininkystės ūkių konkurencingumo 
išsaugojimą.

Or. de
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Pakeitimas 62
Lutz Goepel

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Pieno gamintojų investicijų 
skatinimas nuo 2009 m. daugiau neturėtų 
būti apribotas nurodytu kvotų kiekiu, kad 
gamintojai galėtų investuoti labiau 
atsižvelgdami į rinką.  

Or. de

Pagrindimas

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind.

Pakeitimas 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) ES, kuri pernelyg nutolusi nuo 
realybės nacionalinių kvotų ir jų 
naudojimo kiekvienoje valstybėje narėje 
atžvilgiu, mastu pieno kvotos 
neišnaudojamos. Todėl būtina, kad 
pakeitimai, kurie bus padaryti atlikus šią 
peržiūrą, būtų daromi atsižvelgiant į 
situaciją valstybėse narėse, kurios 
susiduria su struktūriniais sunkumais 
arba vidaus problemomis, susijusiomis su 
pasiūlos ir paklausos neatitikimu; šioms 
valstybėms narėms kvotas reikėtų didinti 
daugiau negu 1 proc., kaip numatyta iš 
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pradžių.

Or. es

Pakeitimas 64
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Sūrių rinka nuolat plečiasi, nes didėja 
jų vidaus paklausa ir paklausa už 
Bendrijos ribų. Todėl sūrių kainos tam 
tikrą laiką išliko nepakitę, nes 
sumažėjusios pradinės didmenomis 
parduodamų produktų (sviesto ir pieno 
miltelių) kainos didelės įtakos sūrių 
kainoms neturėjo. Ekonomikos ir rinkos 
valdymo požiūriu nepasiteisina ilgalaikė 
ir neprivaloma pagalba už tokių didelės 
vertės ir nuo rinkos priklausomų 
produktų kaip sūriai privatų sandėliavimą 
jau nepasiteisina, todėl tokia pagalba 
turėtų būti panaikinta.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Pakeitimas 65
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Sūrių rinka nuolat plečiasi, nes didėja 
jų vidaus paklausa ir paklausa už Bendrijos 

(9) Sūrių rinka nuolat plečiasi, nes didėja 
jų vidaus paklausa ir paklausa už Bendrijos 
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ribų. Todėl sūrių kainos tam tikrą laiką 
išliko nepakitę, nes sumažėjusios pradinės 
didmenomis parduodamų produktų (sviesto 
ir pieno miltelių) kainos didelės įtakos 
sūrių kainoms neturėjo. Ekonomikos ir 
rinkos valdymo požiūriu nepasiteisina
ilgalaikė ir neprivaloma pagalba už tokių 
didelės vertės ir nuo rinkos priklausomų 
produktų kaip sūriai privatų sandėliavimą 
jau nepasiteisina, todėl tokia pagalba 
turėtų būti panaikinta.

ribų. Todėl sūrių kainos tam tikrą laiką 
išliko nepakitę, nes sumažėjusios pradinės 
didmenomis parduodamų produktų (sviesto 
ir pieno miltelių) kainos didelės įtakos 
sūrių kainoms neturėjo. Ekonomikos ir 
rinkos valdymo požiūriu ilgalaikė ir 
neprivaloma pagalba už tokių didelės 
vertės ir nuo rinkos priklausomų produktų 
kaip sūriai privatų sandėliavimą šiuo metu 
daugiau nėra reikalinga, tačiau tokia 
pagalba turėtų būti išsaugota kaip 
apsaugos priemonė. Atsiradusios lėšos 
turėtų būti skirtos pieno fondui.

Or. de

Pagrindimas

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Pakeitimas 66
Mairead McGuinness 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Pagalba už privatų sviesto 
sandėliavimą nėra plačiai taikoma. 
Nepaisant to, dėl sezoniškos Bendrijos
pieno gamybos sviesto gamyba visuomet 
išliks sezoniška. Todėl gali atsirasti 
laikinas spaudimas sviesto rinkai, kurį 
galima sumažinti pritaikius sezoninį 
sandėliavimą. Tačiau Komisija tokį 
sprendimą turėtų priimti remdamasi 
išsamiu rinkos tyrimu, o ne vykdydama 
įsipareigojimą kasmet leisti pradėti 
naudotis šia schema, todėl ši schema 
turėtų tapti neprivaloma.

(10) Pagalba už privatų sviesto 
sandėliavimą nėra plačiai taikoma. 
Nepaisant to, dėl sezoniškos Bendrijos 
pieno gamybos sviesto gamyba visuomet 
išliks sezoniška. Todėl gali atsirasti 
laikinas spaudimas sviesto rinkai, kurį 
galima sumažinti pritaikius sezoninį 
sandėliavimą. Sprendimą dėl tinkamo 
pagalbos rinkai dydžio reikėtų priimti 
remiantis bendra skubių rinkos poreikių 
analize.  

Or. en
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Pakeitimas 67
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Konditerijos gaminiams bei ledams 
gaminti skirto sviesto ir tiesiogiai vartoti 
skirto sviesto realizavimo pagalba 
sumažinta nuo 2004 m., sumažinus 
intervencinę sviesto kainą, ir todėl esant 
palankiai rinkos padėčiai šią pagalbą dar 
neatsisakius konkursų buvo nustota teikti. 
Realizavimo pagalbos schemos jau nėra 
reikalingos rinka stiprinti išlaikant 
intervencines kainas, todėl tokias schemas 
reikėtų panaikinti.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Pakeitimas 68
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Konditerijos gaminiams bei ledams 
gaminti skirto sviesto ir tiesiogiai vartoti 
skirto sviesto realizavimo pagalba 
sumažinta nuo 2004 m., sumažinus 
intervencinę sviesto kainą, ir todėl esant 
palankiai rinkos padėčiai šią pagalbą dar 
neatsisakius konkursų buvo nustota teikti.
Realizavimo pagalbos schemos jau nėra 
reikalingos rinką stiprinti išlaikant 
intervencines kainas, todėl tokias schemas 

(12) Konditerijos gaminiams bei ledams 
gaminti skirto sviesto ir tiesiogiai vartoti 
skirto sviesto realizavimo pagalba 
sumažinta nuo 2004 m., sumažinus 
intervencinę sviesto kainą, ir todėl esant 
palankiai rinkos padėčiai šią pagalbą dar 
neatsisakius konkursų buvo nustota teikti.
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reikėtų panaikinti.

Or. de

Pagrindimas

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.

Pakeitimas 69
Mairead McGuinness 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Konditerijos gaminiams bei ledams 
gaminti skirto sviesto ir tiesiogiai vartoti 
skirto sviesto realizavimo pagalba 
sumažinta nuo 2004 m., sumažinus 
intervencinę sviesto kainą, ir todėl esant 
palankiai rinkos padėčiai šią pagalbą dar 
neatsisakius konkursų buvo nustota teikti. 
Realizavimo pagalbos schemos jau nėra 
reikalingos rinka stiprinti išlaikant 
intervencines kainas, todėl tokias schemas 
reikėtų panaikinti.

(12) Konditerijos gaminiams bei ledams 
gaminti skirto sviesto ir tiesiogiai vartoti 
skirto sviesto realizavimo pagalba 
sumažinta nuo 2004 m., sumažinus 
intervencinę sviesto kainą, ir todėl esant 
palankiai rinkos padėčiai šią pagalbą dar 
neatsisakius konkursų buvo nustota teikti. 
Automatinės metinės realizavimo pagalbos 
schemos jau nėra reikalingos rinkai
stiprinti išlaikant intervencines kainas,
tačiau Europos Komisija turėtų išsaugoti 
galimybę sugrįžti prie pagalbos 
vartojimui.

Or. en

Pakeitimas 70
Constantin Dumitriu 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Konditerijos gaminiams bei ledams 
gaminti skirto sviesto ir tiesiogiai vartoti 

(12) Konditerijos gaminiams bei ledams 
gaminti skirto sviesto ir tiesiogiai vartoti 
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skirto sviesto realizavimo pagalba 
sumažinta nuo 2004 m., sumažinus 
intervencinę sviesto kainą, ir todėl esant 
palankiai rinkos padėčiai šią pagalbą dar 
neatsisakius konkursų buvo nustota teikti. 
Realizavimo pagalbos schemos jau nėra 
reikalingos rinka stiprinti išlaikant 
intervencines kainas, todėl tokias schemas
reikėtų panaikinti.

skirto sviesto realizavimo pagalba 
sumažinta nuo 2004 m., sumažinus 
intervencinę sviesto kainą, ir todėl esant 
palankiai rinkos padėčiai šią pagalbą dar 
neatsisakius konkursų buvo nustota teikti. 
Realizavimo pagalbos schemos jau nėra 
reikalingos šiuo metu rinką stiprinti 
išlaikant intervencines kainas, vis dėlto
reikėtų jas išsaugoti kaip apsaugos 
priemonę.

Or. ro

Pagrindimas

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Pakeitimas 71
Kyösti Virrankoski 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kaip buvo matyti įgyvendinant 
2003 m. bendrosios žemės ūkio politikos 
reformą, norint sustiprinti Bendrijos žemės 
ūkio sektoriaus konkurencingumą ir 
paskatinti labiau į rinką orientuotą bei 
darnų ūkininkavimą, reikia toliau tęsti 
perėjimo nuo paramos už gamybą prie 
paramos gamintojui procesą, panaikinant 
2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 1234/2007, nustatančiame bendrą 
žemės ūkio rinkų organizavimą ir 
konkrečias tam tikriems žemės ūkio
produktams taikomas nuostatas (Bendras 
bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentas), numatytą pagalbą už 
sausuosius pašarus, linus, kanapes bei 
bulvių krakmolą ir integruojant paramą už 
šiuos produktus į kiekvieno ūkio pajamų 
rėmimo sistemą, atsietą nuo gamybos. Kaip 

(13) Kaip buvo matyti įgyvendinant 
2003 m. bendrosios žemės ūkio politikos 
reformą, norint sustiprinti Bendrijos žemės 
ūkio sektoriaus konkurencingumą ir 
paskatinti labiau į rinką orientuotą bei 
darnų ūkininkavimą, reikia toliau tęsti 
perėjimo nuo paramos už gamybą prie 
paramos gamintojui procesą, panaikinant 
2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 1234/2007, nustatančiame bendrą 
žemės ūkio rinkų organizavimą ir 
konkrečias tam tikriems žemės ūkio 
produktams taikomas nuostatas (Bendras 
bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentas), numatytą pagalbą už 
sausuosius pašarus, linus, kanapes ir 
integruojant paramą už šiuos produktus į 
kiekvieno ūkio pajamų rėmimo sistemą, 
atsietą nuo gamybos. Kaip buvo matyti 
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buvo matyti įgyvendinant 2003 m. BŽŪP 
reformą, nors ūkininkams išmokant nuo 
gamybos atsietą paramą faktinė mokama 
suma lieka nepakitusi, bet pajamų rėmimo 
pagalbos veiksmingumas labai padidėja.

įgyvendinant 2003 m. BŽŪP reformą, nors 
ūkininkams išmokant nuo gamybos atsietą 
paramą faktinė mokama suma lieka 
nepakitusi, bet pajamų rėmimo pagalbos 
veiksmingumas labai padidėja.

Or. en

Pakeitimas 72
Constantin Dumitriu 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 2000 m. Taryba nusprendė laipsniškai 
panaikinti pagalbą už trumpą linų pluoštą ir 
kanapių pluoštą. Šis sprendimas, 
įsigaliojantis 2009–2010 prekybos metais, 
įgyvendintas bendro rinkų organizavimo 
tvarką iš dalies pakeitus Reglamentu (EB) 
Nr. 247/2008. Nuo tų pačių metų buvo 
pradėta laipsniškai naikinti tradicinėse 
vietovėse auginamų linų perdirbėjams 
mokamą papildomą pagalbą už perdirbimą. 
Pagalba už ilgą linų pluoštą turėtų būti 
atsieta nuo gamybos. Tačiau tam, kad šios 
pramonės šakos subjektai galėtų prie to 
prisitaikyti, pirmasis perėjimo prie 
bendrosios išmokos schemos etapas turėtų 
būti įgyvendintas 2011 m., o antrasis –
2013 m.

(14) 2000 m. Taryba nusprendė laipsniškai 
panaikinti pagalbą už trumpą linų pluoštą ir 
kanapių pluoštą. Šis sprendimas, 
įsigaliojantis 2009–2010 prekybos metais, 
įgyvendintas bendro rinkų organizavimo 
tvarką iš dalies pakeitus Reglamentu (EB) 
Nr. 247/2008. Nuo tų pačių metų buvo 
pradėta laipsniškai naikinti tradicinėse 
vietovėse auginamų linų perdirbėjams 
mokamą papildomą pagalbą už perdirbimą. 
Pagalba už ilgą linų pluoštą turėtų būti 
atsieta nuo gamybos. Tačiau tam, kad šios 
pramonės šakos subjektai galėtų prie to 
prisitaikyti, dabartinė sistema turėtų būti
išsaugota bent iki 2012–2013 prekybos 
metų, o Rumunijoje ir Bulgarijoje net iki 
2014–2015 prekybos metų.

Or. ro

Pagrindimas

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014. 
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Pakeitimas 73
Lutz Goepel

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 2000 m. Taryba nusprendė laipsniškai 
panaikinti pagalbą už trumpą linų pluoštą ir 
kanapių pluoštą. Šis sprendimas, 
įsigaliojantis 2009–2010 prekybos metais, 
įgyvendintas bendro rinkų organizavimo 
tvarką iš dalies pakeitus Reglamentu (EB) 
Nr. 247/2008. Nuo tų pačių metų buvo 
pradėta laipsniškai naikinti tradicinėse 
vietovėse auginamų linų perdirbėjams 
mokamą papildomą pagalbą už perdirbimą. 
Pagalba už ilgą linų pluoštą turėtų būti 
atsieta nuo gamybos. Tačiau tam, kad šios 
pramonės šakos subjektai galėtų prie to 
prisitaikyti, pirmasis perėjimo prie 
bendrosios išmokos schemos etapas turėtų 
būti įgyvendintas 2011 m., o antrasis –
2013 m.

(14) 2000 m. Taryba nusprendė laipsniškai 
panaikinti pagalbą už trumpą linų pluoštą ir 
kanapių pluoštą. Šis sprendimas, 
įsigaliojantis 2009–2010 prekybos metais, 
įgyvendintas bendro rinkų organizavimo 
tvarką iš dalies pakeitus Reglamentu (EB) 
Nr. 247/2008. Nuo tų pačių metų buvo 
pradėta laipsniškai naikinti tradicinėse 
vietovėse auginamų linų perdirbėjams 
mokamą papildomą pagalbą už perdirbimą. 
Pagalba už ilgą linų pluoštą turėtų būti 
atsieta nuo gamybos. Tačiau tam, kad šios 
pramonės šakos subjektai galėtų prie to 
prisitaikyti, perėjimas prie bendrosios 
išmokos schemos turėtų būti įgyvendintas 
vėliausiai iki 2013 m.

Or. de

Pagrindimas

In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Pakeitimas 74
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Pagalbos už sausuosius pašarus 
skyrimo tvarka buvo pakeista 2003 m., kai 
dalis pagalbos buvo skirta gamintojams ir 
atsieta nuo gamybos. Kad BŽŪP reformos 

(15) Pagalbos už sausuosius pašarus 
skyrimo tvarka buvo pakeista 2003 m., kai 
dalis pagalbos buvo skirta gamintojams ir 
atsieta nuo gamybos. Kad BŽŪP reformos 



AM\738991LT.doc 33/75 PE412.017v01-00

LT

patikrinimas būtų labiau orientuotas į rinką 
ir atsižvelgiant į dabartines pašarų rinkos 
perspektyvas, perėjimą prie visiškai nuo 
gamybos atsietos paramos visame 
sektoriuje reikėtų užbaigti nuo gamybos 
atsiejant likusią pramonei skiriamą 
pagalbą. 

patikrinimas būtų labiau orientuotas į rinką 
ir atsižvelgiant į dabartines pašarų rinkos 
perspektyvas, perėjimą prie visiškai nuo 
gamybos atsietos paramos visame 
sektoriuje reikėtų užbaigti vėliausiai iki 
2013 m. nuo gamybos atsiejant likusią 
pramonei skiriamą pagalbą. 

Norint sumažinti pagalbos perdirbėjams 
nutraukimo pasekmes, reikėtų tinkamai 
sureguliuoti žaliavų gamintojams taikomą 
žaliavų kainą, kad atsiejus paramą nuo 
gamybos šiems gamintojams būtų suteikta 
daugiau teisių gauti tiesiogines išmokas. 
Pagalbos perdirbėjams nutraukimas taip 
pat yra pagrįstas atsižvelgiant į visų 
baltyminių augalų padėtį rinkoje ir rinkos 
perspektyvas. Atsižvelgiant į tai, kad šis 
sektorius restruktūrizuojamas nuo 
2003 m. reformos pradžios, ir kad 
neseniai nustatyta, jog gaminant 
dehidruotuosius pašarus aplinkai 
daromas ypač didelis neigiamas poveikis, 
pagalba turėtų būti atsieta nuo gamybos, 
tačiau turėtų būti numatytas trumpas 
dviejų metų pereinamasis laikotarpis, kad 
šio sektoriaus ūkininkai galėtų 
prisitaikyti.

Or. de

Pagrindimas

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.

Pakeitimas 75
Lutz Goepel

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Pagalbos už sausuosius pašarus 
skyrimo tvarka buvo pakeista 2003 m., kai 

(15) Pagalbos už sausuosius pašarus 
skyrimo tvarka buvo pakeista 2003 m., kai 
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dalis pagalbos buvo skirta gamintojams ir 
atsieta nuo gamybos. Kad BŽŪP reformos 
patikrinimas būtų labiau orientuotas į rinką 
ir atsižvelgiant į dabartines pašarų rinkos 
perspektyvas, perėjimą prie visiškai nuo 
gamybos atsietos paramos visame 
sektoriuje reikėtų užbaigti nuo gamybos 
atsiejant likusią pramonei skiriamą 
pagalbą. Norint sumažinti pagalbos 
perdirbėjams nutraukimo pasekmes, 
reikėtų tinkamai sureguliuoti žaliavų 
gamintojams taikomą žaliavų kainą, kad 
atsiejus paramą nuo gamybos šiems 
gamintojams būtų suteikta daugiau teisių 
gauti tiesiogines išmokas. Pagalbos 
perdirbėjams nutraukimas taip pat yra 
pagrįstas atsižvelgiant į visų baltyminių 
augalų padėtį rinkoje ir rinkos 
perspektyvas. Atsižvelgiant į tai, kad šis 
sektorius restruktūrizuojamas nuo 2003 m. 
reformos pradžios, ir kad neseniai 
nustatyta, jog gaminant dehidruotuosius 
pašarus aplinkai daromas ypač didelis 
neigiamas poveikis, pagalba turėtų būti 
atsieta nuo gamybos, tačiau turėtų būti 
numatytas trumpas dviejų metų 
pereinamasis laikotarpis, kad šio 
sektoriaus ūkininkai galėtų prisitaikyti.

dalis pagalbos buvo skirta gamintojams ir 
atsieta nuo gamybos. Kad BŽŪP reformos 
patikrinimas būtų labiau orientuotas į rinką 
ir atsižvelgiant į dabartines pašarų rinkos 
perspektyvas, perėjimą prie visiškai nuo 
gamybos atsietos paramos visame 
sektoriuje reikėtų užbaigti nuo gamybos 
atsiejant likusią pramonei skiriamą
pagalbą. Norint sumažinti pagalbos 
perdirbėjams nutraukimo pasekmes, 
reikėtų tinkamai sureguliuoti žaliavų 
gamintojams taikomą žaliavų kainą, kad 
atsiejus paramą nuo gamybos šiems 
gamintojams būtų suteikta daugiau teisių 
gauti tiesiogines išmokas. Pagalbos 
perdirbėjams nutraukimas taip pat yra 
pagrįstas atsižvelgiant į visų baltyminių 
augalų padėtį rinkoje ir rinkos 
perspektyvas. Atsižvelgiant į tai, kad šis 
sektorius restruktūrizuojamas nuo 2003 m. 
reformos pradžios, ir kad neseniai 
nustatyta, jog gaminant dehidruotuosius 
pašarus aplinkai daromas ypač didelis 
neigiamas poveikis, pagalba turėtų būti 
atsieta nuo gamybos vėliausiai iki 2013 m., 
kad šio sektoriaus ūkininkai galėtų 
prisitaikyti.

Or. de

Pagrindimas

In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.
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Pakeitimas 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Plečiantis vidaus ir tarptautinei 
grūdų bei krakmolo rinkai krakmolo 
gamybos grąžinamosios išmokos jau 
neatitinka pradinių šių išmokų tikslų, 
todėl jos turėtų būti panaikintos. Esant 
dabartinei padėčiai rinkoje ir dabartinėms 
rinkos perspektyvoms, pagalba jau kurį 
laiką nebeteikiama, ir numatoma, kad taip
bus ir ateityje, todėl panaikinus šią 
pagalbą artimiausiu metu pasekmių šiam 
sektoriui nebūtų.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.

Pakeitimas 77
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nuostatos dėl išskirtinių rinkos 
rėmimo priemonių, susijusių su gyvūnų 
ligomis, turėtų būti apibendrintos visam 
sektoriui taikomoje rizikos valdymo 
nuostatoje, todėl jos turėtų būti išbrauktos 
iš Reglamento (EB) Nr. 1234/2007.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Atsižvelgiant į tai, kad vis svarbiau 
veiksmingai valdyti riziką, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikta galimybė 
finansiškai padėti ūkininkams arba 
gamintojų organizacijoms mokėti žemės 
ūkio draudimo įmokas ir finansuoti 
kompensacijas, mokamas dėl konkrečių 
ekonominių nuostolių gyvūnų ar augalų 
ligų atvejais.

Or. es

Pakeitimas 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Iki 2013 m. Komisija panaikina 
visas grąžinamąsias eksporto išmokas.

Or. en

Pagrindimas

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.
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Pakeitimas 80
Paulo Casaca 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 247/2006
4 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  -1) Reglamento (EB) Nr. 247/2006 4 
straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„Nukrypstant nuo 2 dalies a punkto, 
toliau nurodytais metais iš Azorų salų į 
likusią Bendrijos dalį gali būti siunčiami 
šie didžiausi cukraus (klasifikuojamo 
KN 1701 pozicijoje) kiekiai:
– 2008 m. : 3000 tonų,
– 2009 m. : 2 285 tonos,
– 2010 m. : 1 570 tonų,
– 2011 m. : 855 tonos.“

Or. pt

Pagrindimas

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.

Pakeitimas 81
Duarte Freitas 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 247/2006
4 straipsnio 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) Reglamento (EB) Nr. 247/2006 4 
straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„Nukrypstant nuo 2 dalies a punkto, 
toliau nurodytais metais iš Azorų salų į 
likusią Bendrijos dalį gali būti siunčiami 
šie didžiausi cukraus (klasifikuojamo 
KN 1701 pozicijoje) kiekiai:

Or. pt

Pakeitimas 82
Paulo Casaca 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
5 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) Reglamento (EB) Nr. 247/2006 5 
straipsnio 1 dalis keičiama taip:
„Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 10 
straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu 
to reglamento 13 straipsnyje nurodyto C 
cukraus kiekiui, nurodytam šio 
reglamento 2 straipsnyje minimame 
prognozuojamame tiekimo balanse, 
eksportuojamam laikantis atitinkamų 
1981 m. rugsėjo 14 d. Komisijos 
reglamento (EEB) Nr. 2670/81, 
nustatančio išsamias įgyvendinimo 
taisykles dėl virškvotinės cukraus 
gamybos, nuostatų ir įvežtam suvartoti 
Madeiroje bei Kanarų salose baltojo 
cukraus, klasifikuojamo KN 1701 
pozicijoje, pavidalu, taip pat skirtam 
rafinuoti bei suvartoti Azorų salose 
žaliavinio cukraus, klasifikuojamo KN 
17011210 pozicijoje, pavidalu, šiame 
reglamente išdėstytomis sąlygomis 
netaikomi importo muitai.“
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Or. pt

Pagrindimas

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.

Pakeitimas 83
Duarte Freitas 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 247/2006
5 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) Reglamento (EB) Nr. 247/2006 5 
straipsnio 1 dalis keičiama taip:
„Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 10 
straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu 
to reglamento 13 straipsnyje nurodyto C 
cukraus kiekiui, nurodytam šio 
reglamento 2 straipsnyje minimame 
prognozuojamame tiekimo balanse, 
eksportuojamam laikantis atitinkamų 
1981 m. rugsėjo 14 d. Komisijos 
reglamento (EEB) Nr. 2670/81, 
nustatančio išsamias įgyvendinimo 
taisykles dėl virškvotinės cukraus 
gamybos, nuostatų ir įvežtam suvartoti 
Madeiroje bei Kanarų salose baltojo 
cukraus, klasifikuojamo KN 1701 
pozicijoje, pavidalu, taip pat skirtam 
rafinuoti bei suvartoti Azorų salose 
žaliavinio cukraus, klasifikuojamo KN 
17011210 pozicijoje, pavidalu, šiame 
reglamente išdėstytomis sąlygomis 
netaikomi importo muitai.“

Or. pt
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Pakeitimas 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 8 straipsnio 1 dalies b punktas 
išbraukiamas.

Išbraukta.

Or. es

Justification

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Pakeitimas 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 8 straipsnio 1 dalies b punktas 
išbraukiamas.

Išbraukta.

Or. es

Justification

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad
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Pakeitimas 86
Béla Glattfelder 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 1 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
8 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 8 straipsnio 1 dalies b punktas 
išbraukiamas.

Išbraukta.

Or. hu

Pagrindimas

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Pakeitimas 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip: Išbraukta.
a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:
i) a punktas pakeičiamas taip:
„a) paprastiesiems kviečiams, miežiams, 
kukurūzams ir sorgams;“
ii) b punktas išbraukiamas; 

Or. es
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Justification

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Pakeitimas 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip: Išbraukta.
a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:
i) a punktas pakeičiamas taip:
„a) paprastiesiems kviečiams, miežiams, 
kukurūzams ir sorgams;“
ii) b punktas išbraukiamas;
b) 2 dalis išbraukiama.

Or. es

Justification

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad

Pakeitimas 89
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip: Išbraukta.
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a. 1 dalis iš dalies keičiama taip:
i. a punktas pakeičiamas taip:
„a) paprastiesiems kviečiams, miežiams, 
kukurūzams ir sorgams;“
ii. b punktas išbraukiamas;
b. 2 dalis išbraukiama.

Or. de

Pagrindimas

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.

Pakeitimas 90
Béla Glattfelder 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
10 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

Išbraukta.

i. a punktas pakeičiamas taip:
„a) paprastiesiems kviečiams, miežiams, 
kukurūzams ir sorgams;“
ii. b punktas išbraukiamas;
b) 2 dalis išbraukiama.

Or. hu

Pagrindimas

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 
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Pakeitimas 91
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 dalies a punkto ii a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
10 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įtraukiamas ea punktas:
(ea) šviežios arba atšaldytos kiaulienos 
skerdenoms ar skerdenų pusėms, kurių 
klasifikacinis KN kodas yra 02031110, 
šviežioms arba atšaldytoms papilvėms su 
raumenų sluoksneliais, kurių 
klasifikacinis KN kodas yra ex02031915, 
ir šviežiems arba atšaldytiems nelydytiems 
kiauliniams riebalams, kurių 
klasifikacinis kodas yra ex02090011.

Or. en

Pakeitimas 92
Czesław Adam Siekierski 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio II poskirsnio 11 straipsnio d a punktas 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kiaulienai – bet kuriuos visus 
prekybos metus.

Or. pl
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Pakeitimas 93
Csaba Sándor Tabajdi 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio II poskirsnio 12 straipsnio 2 dalies 1 
pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Komisija gali sustabdyti paprastiesiems 
kviečiams taikomą valstybės intervenciją 
be 195 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
komiteto pagalbos, jei kviečių, kuriuose 
yra ne mažiau kaip 11 % baltymų, kaina 
Ruane yra didesnė už referencinę kainą. 

2) Komisija gali sustabdyti paprastiesiems 
kviečiams taikomą valstybės intervenciją 
be 195 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
komiteto pagalbos, jei kviečių, kuriuose 
yra ne mažiau kaip 11 % baltymų, kaina 
valstybėje narėje arba viename iš jos 
regionų yra didesnė už referencinę kainą.

Or. hu

Pagrindimas

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára. 

Pakeitimas 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio II poskirsnio 12 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali sustabdyti paprastiesiems 
kviečiams taikomą valstybės intervenciją 
be 195 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
komiteto pagalbos, jei kviečių, kuriuose 
yra ne mažiau kaip 11 % baltymų, kaina 
Ruane yra didesnė už referencinę kainą.

2. Komisija gali sustabdyti paprastiesiems 
kviečiams taikomą valstybės intervenciją, 
jei kviečių, kuriuose yra ne mažiau kaip 
11 % baltymų, kaina Ruane yra didesnė už 
referencinę kainą.

Komisija iš naujo pradeda taikyti valstybės 
intervenciją be 195 straipsnio 1 dalyje 

Komisija iš naujo pradeda taikyti valstybės 
intervenciją, jei šios dalies pirmoje 
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nurodyto komiteto pagalbos, jei šios dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytos sąlygos 
nebetaikomos.

pastraipoje nurodytos sąlygos 
nebetaikomos.

Or. fr

Pagrindimas

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au  comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Pakeitimas 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio II poskirsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II 
skirsnio II poskirsnio pavadinimas 
pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„II POSKIRSNIS
SUPIRKIMO PRADŽIA IR JO 

SUSTABDYMAS
11 straipsnis

Valstybės intervencijos laikotarpiai
Valstybės intervencija taikoma:
a) grūdams – nuo lapkričio 1 d. iki 
gegužės 31 d.;
b) cukrui – visus 2008–2009 ir 2009–2010 
prekybos metus;
c) galvijienai – bet kuriuos visus prekybos 
metus;
d) sviestui ir nugriebto pieno milteliams 
nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

12 straipsnis
Valstybės intervencijos taikymo pradžia

1. 11 straipsnyje nurodytais laikotarpiais 
valstybės intervencija
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a) taikoma grūdams, cukrui, sviestui ir 
nugriebto pieno milteliams neviršijant 13 
straipsnio 1 dalyje nurodytų intervencinių 
kiekių,
b) Komisijos sprendimu, nepadedant 195 
straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui, 
taikoma galvijienai, jeigu atitinkamu 
laikotarpiu valstybėje narėje arba jos 
regione galvijienos vidutinė rinkos kaina, 
užregistruota pagal 42 straipsnio 1 dalyje 
numatytą Bendrijos skerdenų 
klasifikavimo skalę, yra mažesnė nei 
1560 EUR už toną.
2. Komisija gali sustabdyti paprastiesiems 
kviečiams taikomą valstybės intervenciją 
be 195 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
komiteto pagalbos, jei kviečių, kuriuose 
yra ne mažiau kaip 11 % baltymų, kaina 
Ruane yra didesnė už referencinę kainą.
Komisija iš naujo pradeda taikyti 
valstybės intervenciją be 195 straipsnio 1 
dalyje nurodyto komiteto pagalbos, jei šios 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
sąlygos nebetaikomos.
3. Komisija be 195 straipsnio 1 dalyje 
nurodyto komiteto pagalbos sustabdo 1 
dalies b punkte nurodytos valstybės 
intervencijos taikymą galvijienai, jei 
atitinkamu laikotarpiu nebevykdomos 
tame punkte nurodytos sąlygos.

13 straipsnis
Intervenciniai kiekiai

1. Vykdant intervencinį pirkimą nustatomi 
šie supirkimo kiekiai:
a) 0 tonų miežių, kukurūzų ir sorgų 
kiekvienu 11 straipsnio a punkte nurodytu 
laikotarpiu;
b) 600 000 tonų cukraus (baltojo cukraus) 
kiekvienais prekybos metais;
c) 30 000 tonų sviesto kiekvienu 11 
straipsnio d punkte nurodytu laikotarpiu;
d) 109.000 tonų nugriebto pieno miltelių 
kiekvienu 11 straipsnio d punkte nurodytu 
laikotarpiu.
2. Cukrui, saugomam laikantis 1 dalies b 
punkto sąlygų, prekybos metais negali 
būti taikomos jokios kitos saugojimo 
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priemonės, numatytos 32, 52 ir 63 
straipsniuose.
3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Komisija gali 
nuspręsti toliau taikyti šios dalies a, c ir d 
punktuose išvardytų produktų 
intervencinį pirkimą viršijant toje dalyje 
nurodytus kiekius, jei tai būtina
atsižvelgiant į padėtį rinkoje ir, visų 
pirma, į rinkos kainų kitimo tendencijas.“

Or. es

Justification

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Pakeitimas 96
Czesław Adam Siekierski 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio II poskirsnio 13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 0 tonų miežių, kukurūzų ir sorgų 
kiekvienu 11 straipsnio a punkte nurodytu 
laikotarpiu;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 97
Béla Glattfelder 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio II poskirsnio 13 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 0 tonų miežių, kukurūzų ir sorgų 
kiekvienu 11 straipsnio a punkte nurodytu 
laikotarpiu;

Išbraukta.

Or. hu

Pagrindimas

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Pakeitimas 98
Csaba Sándor Tabajdi 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio II poskirsnio 13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 0 tonų miežių, kukurūzų ir sorgų 
kiekvienu 11 straipsnio a punkte nurodytu 
laikotarpiu;

a) 0 tonų kukurūzų ir sorgų kiekvienu 11 
straipsnio a punkte nurodytu laikotarpiu;

Or. hu

Pagrindimas

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.
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Pakeitimas 99
Esther De Lange 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio III poskirsnio 18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 10 straipsnio a, d, e ir f punktuose 
nurodytų produktų intervencines kainas ir 
kiekius viešojo konkurso būdu nustato 
Komisija. Susidarius ypatingoms 
aplinkybėms ir remiantis registruotomis 
vidutinėmis rinkos kainomis, konkurso 
procedūros arba intervenciniai kiekiai gali 
būti nustatyti kiekvienai valstybei narei 
arba valstybės narės regionui.

1. Kai pasiekiami 13 straipsnio 1 dalyje 
nurodyti didžiausi kiekiai, 10 straipsnio a, 
d, e ir f punktuose nurodytų produktų 
intervencines kainas viešojo konkurso 
būdu nustato Komisija. Susidarius 
ypatingoms aplinkybėms ir remiantis 
registruotomis vidutinėmis rinkos 
kainomis, konkurso procedūros arba 
intervenciniai kiekiai gali būti nustatyti 
kiekvienai valstybei narei arba valstybės 
narės regionui.

Or. nl

Pakeitimas 100
Csaba Sándor Tabajdi 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio III poskirsnio 18 straipsnio 2 dalies a 
punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkama referencinė kaina, jei 
vykdomas intervencinis grūdų pirkimas;

Išbraukta.

Or. hu

Pagrindimas

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel. 
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Pakeitimas 101
Esther De Lange 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio III poskirsnio 18 straipsnio 1 dalies c 
punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 90 % referencinės kainos, jei vykdomas 
intervencinis sviesto pirkimas;

c) kaip didžiausias intervencinis kiekis 
nustatoma intervencinė sviesto kaina –
90 % referencinės kainos, kaip nurodyta
13 straipsnio 1 dalies c punkte;

Or. nl

Pakeitimas 102
Esther De Lange 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio III poskirsnio 18 straipsnio 1 dalies d 
punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) referencinė kaina, jei vykdomas 
intervencinis nugriebto pieno miltelių 
pirkimas.

d) kaip didžiausias intervencinis kiekis 
nustatoma intervencinė nugriebto pieno 
miltelių kaina, kuri yra lygi referencinei 
kainai, kaip nurodyta 13 straipsnio 1 
dalies d punkte;

Or. nl

Pakeitimas 103
Constantin Dumitriu 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio III poskirsnio 18 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a)Intervencijos kainą kiaulienos 
sektoriuje Komisija nustato standartinės 
kokybės kiaulių skerdenai. Intervencijos 
kaina negali viršyti 92 proc. ir būti 
žemesnė nei 78 proc. referencinės kainos.
b)Standartinės kokybės produktams, 
išskyrus kiaulienos skerdenas, 
intervencijos kaina apskaičiuojama pagal 
atitinkamų produktų rinkos vertės ir 
kiaulienos skerdenos rinkos vertės 
santykį.
c)Nestandartinės kokybės produktams 
intervencijos kaina nustatoma pagal 
atitinkamas standartinei kokybei 
galiojančias kainas, atsižvelgiant į 
kokybės skirtumus standartinės kokybės 
atžvilgiu. Ši kaina taikoma apibrėžtos 
kokybės produktams.

Or. ro

Pagrindimas

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Pakeitimas 104
Csaba Sándor Tabajdi 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
31 straipsnio 1 dalies i punkto c b a  papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cba) pagalba už privatų kviečių, 
kukurūzų, miežių ir sorgų sandėliavimą.

Or. hu
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Pagrindimas

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Pakeitimas 105
Paulo Casaca 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio IV poskirsnio 26 straipsnio a pastraipos ii a 
punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Prie Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, 
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Reglamentu (EB) Nr. 361/2008, 26 
straipsnio antros pastraipos a punkto 
pridedamas šis punktas: 
„iv) naudoti taikant specialią tiekimo 
tvarką, numatytą Reglamento (EB) 
Nr. 247/2006 5 straipsnyje.“

Or. pt

Pagrindimas

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Pakeitimas 106
Duarte Freitas 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio IV poskirsnio 26 straipsnio a pastraipos ii a 
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punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Prie Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, 
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Reglamentu (EB) Nr. 361/2008, 26 
straipsnio antros pastraipos a punkto 
pridedamas šis punktas:
„iv) naudoti taikant specialią tiekimo 
tvarką, numatytą Reglamento (EB) 
Nr. 247/2006 5 straipsnyje.“

Or. pt

Pagrindimas

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.

Pakeitimas 107
Ilda Figueiredo 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio IV poskirsnio 27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) Į II dalies I antraštinę dalį 
įtraukiamas šis IV a poskirsnis:

„IV a poskirsnis
Rizikos ir krizių valdymas
Viešojo draudimo sistema

1. Bendrija sukuria viešojo žemės ūkio 
draudimo sistemą, kuri būtų 
finansuojama iš Bendrijos lėšų ir kurią 
naudojant būtų galimą užtikrinti 
minimalias pajamas ūkininkams stichinių 
nelaimių (pvz., sausra, audra, kruša, 
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miškų gaisrai, epizootinės ligos) atveju.
2. Viešojo žemės ūkio draudimo schema 
gali būti padalyta į verslo draudimą, 
pajamų draudimą, gyvulių draudimą ir 
kompensacijų fondus.

Or. pt

Pagrindimas

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.

Pakeitimas 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio IV poskirsnio 27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a) Į II dalies I antraštinę dalį 
įterpiamas šis tekstas: 
IVa SKYRIUS
Rizikos valdymas
I skirsnis
Žemės ūkio draudimas
112a straipsnis
Žemės ūkio draudimas
1. Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo ekonominių 
nuostolių dėl stichinių nelaimių, 
nepalankių klimato sąlygų ar taip pat –
nuo gyvūnų ar augalų ligų. 
Šiame straipsnyje 
– „nepalankios oro sąlygos“ – tai tokie 
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gamtos reiškiniai, kurie gali būti prilyginti 
stichinėms nelaimėms, kaip antai: šalna, 
kruša, ledas, lietus arba sausra, kurios 
sunaikina daugiau kaip 30 % atitinkamo 
ūkininko praėjusių trejų metų metinio 
produkcijos vidurkio arba trejų metų 
vidurkio, apskaičiuoto remiantis praėjusių 
penkerių metų vidurkiu, išskyrus 
geriausius ir prasčiausius produkcijos 
rezultatus.
– „ekonominiai nuostoliai“ – visos 
ūkininko patirtos papildomos išlaidos dėl 
ūkininko taikytų išskirtinių priemonių, 
siekiant sumažinti pasiūlą susijusioje 
rinkoje arba didelį gamybos sumažėjimą.  
Išlaidos, kurios gali būti kompensuojamos 
pagal kitas Bendrijos nuostatas, ir 
išlaidos, patiriamos taikant visas kitas 
sanitarines, veterinarines ar 
fitosanitarines priemones, nelaikomos 
ekonominiu nuostoliu.
2. Ūkininkui suteikiama parama iš 
finansinio indėlio sudaro 80% arba 50% 
mokėtinos draudimo įmokos, 
vadovaujantis į Komisijos reglamento 
(EB) 1857/2007 12 straipsnio 2 dalyje 
nustatytais kriterijais.
Valstybės narės gali nustatyti didžiausią 
leistiną draudimo įmokos sumą, jei tokiai 
įmokai kompensuoti gali būti teikiama 
parama iš finansinio indėlio.
3. Išmokos tokiems nuostoliams 
kompensuoti neturi viršyti visų 1 
pastraipoje nurodytų nuostolių 
kompensavimo išlaidų; jas išmokant, 
nereikalaujama nurodyti būsimos 
gamybos tipo ar kiekio ir nesiekiama tai 
nustatyti.
4. Parama iš finansinio indėlio tiesiogiai 
teikiama susijusiam ūkininkui.
5. Bendrija iš 68 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų lėšų bendrai su valstybe nare 
finansuoja pastarosios finansinių indėlių 
teikimo išlaidas, sumokėdama 40 % 
reikalavimus atitinkančių draudimo 
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įmokos sumų, nustatytų pagal šio 
straipsnio 2 dalį.
Pirmos pastraipos nuostatomis 
nepažeidžiamos valstybių narių teisės iš 
dalies ar visiškai finansuoti finansinius 
indėlius, taikant privalomas kolektyvinės 
atsakomybės sistemas susijusiuose 
sektoriuose. 
6. Parama iš finansinio indėlio nėra 
kliūtis draudimo paslaugų vidaus rinkai. 
Pagalba neturi būti teikiama tik draudimo 
paslaugoms, kurias teikia viena draudimo 
bendrovė arba bendrovių grupė, arba 
teikiama tik su sąlyga, kad draudimo 
sutartis būtų pasirašyta su toje valstybėje 
narėje įsteigta bendrove.
2 skirsnis
Savitarpio pagalbos fondai
112 b straipsnis
1. Siekdamos kompensuoti ūkininkų 
ekonominius nuostolius dėl stichinių 
nelaimių, nepalankių klimato sąlygų arba 
gyvūnų ar augalų ligų, valstybės narės 
gali teikti jiems finansinę kompensaciją 
finansinių indėlių į savitarpio pagalbos 
fondus forma.
Šiame straipsnyje
– „savitarpio pagalbos fondas“ – tai 
valstybės narės pagal nacionalinius 
įstatymus akredituota tai sistemai 
priklausančių ūkininkų apsidraudimo 
nuo ekonominių nuostolių ūkyje dėl 
stichinių nelaimių, nepalankių klimato 
sąlygų ar taip pat – gyvūnų ar augalų ligų 
sistema;
– „nepalankios oro sąlygos“ – tai tokie 
gamtos reiškiniai, kurie gali būti prilyginti 
stichinėms nelaimėms, kaip antai: šalna, 
kruša, ledas, lietus arba sausra, kurios 
sunaikina daugiau kaip 30% atitinkamo 
ūkininko praėjusių trejų metų metinio 
produkcijos vidurkio arba trejų metų 
vidurkio, apskaičiuoto remiantis praėjusių 
penkerių metų vidurkiu, išskyrus 
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geriausius ir prasčiausius produkcijos 
rezultatus.
– „ekonominiai nuostoliai“ – visos 
ūkininko patirtos papildomos išlaidos dėl 
ūkininko taikytų išskirtinių priemonių, 
siekiant sumažinti pasiūlą susijusioje 
rinkoje arba didelį gamybos sumažėjimą.  
Išlaidos, kurios gali būti kompensuojamos 
pagal kitas Bendrijos nuostatas, ir 
išlaidos, patiriamos taikant visas kitas 
sanitarines, veterinarines ar 
fitosanitarines priemones, nelaikomos 
ekonominiu nuostoliu.
3. Finansinė kompensacija iš savitarpio 
pagalbos fondo mokama tiesiogiai 
ekonominių nuostolių patyrusiems 
ūkininkams, kurie yra to fondo nariai.
Savitarpio pagalbos fondų išmokamų 
finansinių kompensacijų šaltinis:
a) ūkininkų, kurie yra fondo nariai, į 
fondą įneštos kapitalo atsargos ir (arba)
b) fondų komercinėmis sąlygomis paimtos 
paskolos. Pradinės kapitalo atsargos 
valstybės lėšomis nepapildomos.
4. 1 pastraipoje nurodyti finansiniai 
įnašai gali būti mokami, siekiant:
a) padengti daugiausiai trejų metų 
administracines išlaidas, patirtas steigiant 
savitarpio pagalbos fondą,
b) grąžinti komercinių paskolų, kurias 
savitarpio pagalbos fondas paėmė 
siekdamas išmokėti finansines 
kompensacijas ūkininkams, pagrindinę 
sumą ir palūkanas,
c) savitarpio pagalbos fondui išmokėti iš 
kapitalo atsargų sumas, skirtas ūkininkų 
finansinėms kompensacijoms.
Komisija 128 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka nustato ilgiausią ir trumpiausią 
paskolų, naudojamų finansiniams 
indėliams, suteikimo laikotarpį.
Jei fondas moka finansinę kompensaciją 
pagal pirmos pastraipos c punktą, 
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valstybės finansinis indėlis mokamas tuo 
pačiu ritmu, kaip nustatyta trumpiausio 
laikotarpio komercinei paskolai.  
5. Parama iš finansinio indėlio negali 
viršyti 80% 4 dalyje nurodytų išlaidų.  
Savitarpio pagalbos fondui priklausantys 
ūkininkai padengia tas išlaidas, kurios 
nėra finansuojamos iš finansinių indėlių.
Valstybės narės gali nustatyti išlaidų, 
kurios gali būti padengiamos iš finansinių 
indėlių, ribas, taikydamos:
a) viršutines ribas fondui, 
b) atitinkamas viršutines ribas vienetui.
6. Valstybių narių išlaidos finansiniams 
indėliams bendrai finansuojamos 
Bendrijos iš 68 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų lėšų – Bendrija apmoka 40 % 4 
dalies reikalavimus atitinkančių sumų.
Pirmos pastraipos nuostatomis 
nepažeidžiamos valstybių narių teisės iš 
dalies ar visiškai finansuoti finansinius 
indėlius, taikant privalomas kolektyvinės 
atsakomybės sistemas susijusiuose 
sektoriuose.
7. Valstybės narės nustato savitarpio 
pagalbos fondų sudarymo ir valdymo 
taisykles, visų pirma siekdamos suteikti 
kompensacines išmokas ūkininkams 
krizių atveju arba siekdamos tokias 
taisykles administruoti ir kontroliuoti. 
Prieš pradėdamos taikyti šias taisykles 
valstybės narės informuoja bendro rinkos 
organizavimo valdymo komitetą, kad 
vykdomus veiksmus būtų galima 
koordinuoti Bendrijos mastu. 

Or. es

Justification

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.
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Pakeitimas 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus III skirsnio I poskirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) II dalies I antraštinės dalies I skyriaus 
III skirsnio I poskirsnis išbraukiamas.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.

Pakeitimas 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus III skirsnio I poskirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. II dalies I antraštinės dalies I skyriaus 
III skirsnio I poskirsnis išbraukiamas.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a )28 straipsnis pakeičiamas taip:
„28 straipsnis

Produktai, kuriems gali būti teikiamos 
subsidijos

1. Jeigu laikomasi šiame straipsnyje 
nurodytų sąlygų ir nepažeidžiant 
Komisijos pagal 43 straipsnį apibrėžtų 
reikalavimų ir sąlygų, teikiama pagalba 
už šių produktų privatų saugojimą: 
i) ne mažiau kaip prieš devynis mėnesius 
pagaminto sūrio Grana Padano,
ii) ne mažiau kaip penkiolikos mėnesių 
sūrio Parmigiano Reggiano,
iii) ne mažiau kaip trijų mėnesių sūrio 
Provolone.“

Or. it

Justification

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.
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Pakeitimas 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 29 
straipsnis išbraukiamas.

Or. it

Pakeitimas 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) 31 straipsnis iš dalies keičiamas taip: Išbraukta.
a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:
i) po c punkto įterpiami tokie punktai:
„ca) nesūdyto sviesto, patvirtintoje 
Bendrijos įmonėje pagaminto iš 
grietinėlės arba pieno, kurio pieno riebalų 
kiekis ne mažesnis kaip 82 % masės, 
sausosios neriebalinės pieno medžiagos 
kiekis ne didesnis kaip 2 % masės, o 
drėgmė ne didesnė kaip 16 % masės;
cb) sūdyto sviesto, patvirtintoje Bendrijos 
įmonėje pagaminto iš grietinėlės arba 
pieno, kurio pieno riebalų kiekis ne 
mažesnis kaip 80 % masės, sausosios 
neriebalinės pieno medžiagos kiekis ne 
didesnis kaip 2 % masės, drėgmė ne 
didesnė kaip 16 % masės, o druskos kiekis 
ne didesnis kaip 2 % masės;“
ii) e punktas išbraukiamas;
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b) 2 dalies antra pastraipa išbraukiama;

Or. fr

Pagrindimas

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Pakeitimas 114
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
31 straipsnio a – i punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) e punktas išbraukiamas; Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
31 straipsnio a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) e punktas išbraukiamas; Išbraukta.

Or. it

Justification

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.
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Pakeitimas 116
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
31 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 dalies antra pastraipa išbraukiama. Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
31 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 dalies antra pastraipa išbraukiama. Išbraukta.

Or. it

Justification

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Pakeitimas 118
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
36 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) 36 straipsnis išbraukiamas. Išbraukta.

Or. it

Justification

E’ necessario mantenere l’art. 36 del reg. 1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto 
per i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Pakeitimas 119
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis išbraukiamas. Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.
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Pakeitimas 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) 36 straipsnis išbraukiamas. Išbraukta.

Or. it

Justification

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Pakeitimas 121
María Isabel Salinas García 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
43 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„a) reikalavimais ir sąlygomis, kuriuos 
turi atitikti produktai, kad juos būtų 
galima supirkti taikant intervencinį 
pirkimą, kaip nurodyta 10 straipsnyje, 
arba už kurių privatų saugojimą skiriama 
pagalba, kaip nurodyta 31 straipsnyje, 
visų pirma atsižvelgiant į kokybę, kokybės 
grupes, kokybės klases, kategorijas, 
kiekius, pakuotes, įskaitant jų ženklinimą 
etiketėmis, didžiausią amžių, 
konservavimą, produktų, su kuriais 
susijusi intervencinė kaina, gamybos 
stadiją ir privataus saugojimo trukmę;“ 

Išbraukta.

Or. es
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Justification

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Pakeitimas 122
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis išbraukiamas. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 123
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
55 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2003 m. Tarybos priimtas sprendimas 
pakeičiamas ir galiojanti nacionalinių 
pieno kvotų sistema pratęsiama po 
2015 m.

Or. pt

Pagrindimas

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector,  à 
concentração e intensificação da produção.
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Pakeitimas 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
55 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Iki 2010 m. birželio 31 d. Komisija 
pateikia įvairių galimybių kiekybiškai 
reguliuoti pieno rinką atsižvelgiant į 
poreikius pasekmių įvertinimą.
Pakeitimai pieno sektoriuje priimami 
atskirame pasiūlyme dėl teisės akto.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
66 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Į Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
66 straipsnį įtraukiama ši 1a dalis:
1a. Jeigu to prireiks siekiant padengti 
galimą nacionalinės kvotos, numatytos 
IX priedo 1 punkte, viršijimą, nuo 
2009 m. balandžio 1 d. bus galima iš 
anksto pasinaudoti bendruoju kvotų 
didinimu, kuris kiekvienai valstybei narei 
skiriamas 2009(2010) – 2014(2015) m. 
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periodui.

Or. it

Justification

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Pakeitimas 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
66 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 a) Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 66 
straipsnio 3 dalis papildoma šia dalimi:
3a) valstybės narės, turinčios specifinių 
poreikių, susijusių su sektoriaus 
pritaikymu, atsižvelgdamos į padėtį savo 
sektoriuje nustato kiek, viršijant bendrą 
ES numatytą 5 proc. padidinimą, bus 
didinamos kvotos.

Or. es

Pakeitimas 127
Jan Mulder 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
66 straipsnio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Į Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
66 straipsnį įtraukiama ši pastraipa:
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5a. Likusį kvotų taikymo laikotarpį 
nacionalinės kvotos kasmet didinamos 
3 %, kaip nurodoma I priede.

Or. en

Pakeitimas 128
Niels Busk 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
66 straipsnio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Į Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
66 straipsnį įtraukiama ši pastraipa:
5a. Likusį kvotų taikymo laikotarpį 
nacionalinės kvotos kasmet didinamos 
2 %, kaip nurodoma I priede.

Or. en

Pakeitimas 129
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
66 straipsnio 5 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) Į Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
66 straipsnį įtraukiama ši pastraipa:
5b. Remiantis tuo, kad kitos valstybės 
narės iki galo nepasinaudoja pieno 
kvotomis, valstybės narės gali teikti 
prašymą laikinai didinti kvotas, jei jos gali 
įrodyti, kad dėl to jų pieno rinkoje taikant 
pagrindines taisykles nesusidarys 
palankios sąlygos sklandžiai pereiti prie 
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kvotų panaikinimo. Šiuo tikslu Komisija 
kasmet apskaičiuoja iki galo 
nepanaudotas pieno kvotas. Komisija 
vertina galimus valstybių narių prašymus 
gauti didesnes kvotas ir kiekvienų 
prekybos metų pradžioje teikia pasiūlymą 
iš gamybos kvotos laikinai skirti 
papildomą kiekį. Šios laikinosios kvotos 
tam tikrais prekybos metais visada lieka 
mažesnės negu kvotos nepanaudojimo 
praėjusiais prekybos metais dydis. 
Komisijai gali padėti 195 straipsnio 1 
dalyje nurodytas komitetas.

Or. en

Pakeitimas 130
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 14 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
78 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pertekliaus mokestis mokamas už pieną
ir kitus pieno produktus, parduotus 
viršijus pagal II poskirsnį nustatytą 
nacionalinę kvotą, jeigu susumavus 
Bendrijos lygmeniu vis dar susidaro 
grynasis perteklius. 
Nustatomas 27,83 eurų už 100 kg pieno 
mokestis 2008–2009 ir 2009–2010 
prekybos metais,
23,19 eurų mokestis už 2010–2011 
prekybos metus,
18,55 eurų mokestis už 2011–2012 
prekybos metus,
13,91 eurų mokestis už 2012–2013 
prekybos metus,
9,27 eurų mokestis už 2013–2014 
prekybos metus,
ir 4,64 eurų mokestis už 2014–2015 
prekybos metus.
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Or. en

Pakeitimas 131
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 14 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
78 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
78 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1. Pertekliaus mokestis mokamas už pieną 
ir kitus pieno produktus, parduotus 
viršijus pagal II poskirsnį nustatytą 
nacionalinę kvotą.
Prekybos metais iki 2015 m. už 100 kg 
pieno nustatomas šis mokestis:
a) 2009–2010 m. 20,00 eurų, 
b) 2010–2011 m. 18,00 eurų, 
c) 2011–2012 m. 16,00 eurų, 
d) 2012–2013 m. 14,00 eurų, 
e) 2013–2014 m. 12,00 eurų, 
f) 2014–2015 m. 10,00 eurų.
Tačiau Komisija, padedama 195 
straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto ir 
atsižvelgdama į rinkos sąlygas, gali 
nuspręsti sumažinti pertekliaus mokestį 
tam tikrais prekybos metais ir nustatyti 
kitokį negu šiame straipsnyje nurodytą jo 
dydį.

Or. en

Pagrindimas

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
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Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 

Pakeitimas 132
Carmen Fraga Estévez 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 14 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šalyse, kuriose gamybos kvota yra 
tradiciškai deficitinė jų vidaus vartojimo 
atžvilgiu, šis rodiklis bus sumažintas 
vadovaujantis 195 straipsnyje nurodoma 
procedūra.

Or. es

Pakeitimas 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 14 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) 78 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:
„2. Perskirstant nepanaudotus 
referencinius kiekius (proporcingai 
gamybos pertekliui) Europos Sąjungos 
lygmeniu, valstybės narės Bendrijai turi 
sumokėti mokestį už perteklinį kiekį, kuris 
randasi dėl nacionaliniu lygmeniu 
nustatytos nacionalinės kvotos, kuri yra 
atskira tiesioginiam tiekimui ir 
pardavimui, viršijimo ir, pasibaigus 
atitinkamam 12 mėn. laikotarpiui, spalio 
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16 d. – lapkričio 30 d. jos EŽŪGF perveda 
iki 99 proc. mokėtinos sumos.“

Or. it

Justification

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzazioni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.

Pakeitimas 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 14 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
78 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 78 
straipsnis papildomas tokia 3a dalimi:
„3a. Visos pajamos, gautos iš papildomo 
mokesčio mokėjimo ES, ir sutaupytos 
lėšos iš žemės ūkio biudžeto turėtų būti
mokamos į pieno fondą, kad pieno 
sektoriuje būtų galima numatyti 
pagalbines priemones.
Remiantis Reglamento (EB) Nr. [...]/2008 
[naujas tiesioginių išmokų reglamentas] 
68 straipsniu [bendrosios taisyklės] 
finansuotos priemonės negali būti 
finansuojamos pagal šią sistemą.“

Or. de

Pagrindimas

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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