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Pakeitimas 48
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 3/200815 Sąjunga vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse gali įgyvendinti 
informavimo apie žemės ūkio produktus ir 
jų gamybos būdus, taip pat apie kai kuriuos 
iš žemės ūkio produktų pagamintus maisto 
produktus, ir jų propagavimo priemones;

(1) pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 3/200815 Sąjunga vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse gali įgyvendinti 
informavimo apie žemės ūkio produktus ir 
jų gamybos būdus, taip pat apie kai kuriuos 
iš žemės ūkio produktų pagamintus 
Bendrijos kilmės maisto produktus, ir jų 
propagavimo priemones;

__________________ __________________
15 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės 
ūkio produktams skirtų informavimo ir 
skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse (OL L 3, 2008 1 5, p. 1).

15 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės 
ūkio produktams skirtų informavimo ir 
skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse (OL L 3, 2008 1 5, p. 1).

Or. it

Pakeitimas 49
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 3/200815 Sąjunga vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse gali įgyvendinti 
informavimo apie žemės ūkio produktus ir 
jų gamybos būdus, taip pat apie kai 
kuriuos iš žemės ūkio produktų 
pagamintus maisto produktus, ir jų 
propagavimo priemones;

(1) pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 3/200815 Sąjunga vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse gali įgyvendinti 
informavimo apie žemės ūkio produktus ir 
jų gamybos būdus, taip pat apie perdirbtus 
produktus, pagamintus iš žemės ūkio 
produktų, ir jų propagavimo priemones;

__________________ __________________
15 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos 15 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
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reglamentas (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės 
ūkio produktams skirtų informavimo ir 
skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse (OL L 3, 2008 1 5, p. 1).

reglamentas (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės 
ūkio produktams skirtų informavimo ir 
skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse (OL L 3, 2008 1 5, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 50
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 3/200815 Sąjunga vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse gali įgyvendinti 
informavimo apie žemės ūkio produktus ir 
jų gamybos būdus, taip pat apie kai kuriuos 
iš žemės ūkio produktų pagamintus maisto
produktus, ir jų propagavimo priemones.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

__________________
15 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės 
ūkio produktams skirtų informavimo ir 
skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse (OL L 3, 2008 1 5, p. 1).

Or. es

Pakeitimas 51
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šių priemonių tikslas – didinti Europos 
žemės ūkio konkurencingumą vidaus 
rinkoje ir trečiosiose šalyse, geriau 
informuojant vartotojus apie Sąjungos 

(2) šių priemonių tikslas – didinti Europos 
žemės ūkio konkurencingumą ir padėti 
padidinti produktų pelningumą, užtikrinti 
sąžiningesnę konkurenciją vidaus rinkoje 



AM\1019268LT.doc 5/151 PE529.733v01-00

LT

žemės ūkio produktus ir iš jų pagamintus 
maisto produktus, taip pat ieškant naujų 
rinkų ir patenkant į jas. Šios priemonės 
naudingai papildo ir sustiprina valstybių 
narių įgyvendinamas priemones;

ir trečiosiose šalyse, geriau informuoti
vartotojus apie Sąjungos žemės ūkio 
produktus ir iš jų pagamintus maisto 
produktus, taip pat ieškoti naujų rinkų ir 
patekti į jas. Šios priemonės naudingai 
papildo ir sustiprina valstybių narių 
įgyvendinamas priemones, kartu visada 
užtikrinant vienodas galimybes visoms 
valstybėms narėms ir skatinant pozityviąją 
diskriminaciją atokiausių regionų labui, 
kaip numatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 349 straipsnyje;

Or. pt

Pakeitimas 52
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šių priemonių tikslas – didinti Europos 
žemės ūkio konkurencingumą vidaus 
rinkoje ir trečiosiose šalyse, geriau 
informuojant vartotojus apie Sąjungos 
žemės ūkio produktus ir iš jų pagamintus 
maisto produktus, taip pat ieškant naujų 
rinkų ir patenkant į jas. Šios priemonės 
naudingai papildo ir sustiprina valstybių 
narių įgyvendinamas priemones;

(2) šių priemonių tikslas – didinti Europos 
žemės ūkio konkurencingumą vidaus 
rinkoje ir trečiosiose šalyse, geriau 
informuojant vartotojus apie Sąjungos 
žemės ūkio produktus ir iš jų pagamintus 
maisto produktus, taip pat ieškant naujų
rinkų ir patenkant į jas. Šios priemonės 
naudingai papildo ir sustiprina valstybių 
narių įgyvendinamas priemones. Jos 
neturėtų apsunkinti nacionalinių kokybės 
sistemų taikymo valstybėse narėse ar 
mažinti jų poveikio;

Or. en

Pagrindimas

Europos propagavimo priemonėmis neturėtų būti menkinama teigiama informacija, 
perduodama nacionalinėmis kokybės sistemomis. Kai nacionalinės ir Europos sistemos veikia 
kartu, jos turėtų viena kitą papildyti.
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Pakeitimas 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šių priemonių tikslas – didinti Europos 
žemės ūkio konkurencingumą vidaus 
rinkoje ir trečiosiose šalyse, geriau 
informuojant vartotojus apie Sąjungos 
žemės ūkio produktus ir iš jų pagamintus 
maisto produktus, taip pat ieškant naujų 
rinkų ir patenkant į jas. Šios priemonės 
naudingai papildo ir sustiprina valstybių 
narių įgyvendinamas priemones;

(2) šių priemonių tikslas – didinti Europos 
žemės ūkio konkurencingumą ir dalis 
vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, geriau 
informuojant vartotojus apie Sąjungos 
žemės ūkio produktus ir iš jų pagamintus 
maisto produktus, taip pat ieškant naujų 
rinkų ir patenkant į jas. Šios priemonės 
naudingai papildo ir sustiprina valstybių 
narių įgyvendinamas priemones;

Or. pl

Pagrindimas

Vykstant rinkų globalizacijai Europos žemės ūkio produktų gamintojai turi konkuruoti ne tik 
dėl trečiųjų šalių rinkų, bet ir stiprinti savo pozicijas Sąjungos rinkoje. Tad reikia didinti 
skatinimo priemonių taikymo sritį įtraukiant ir ES vidaus rinką.

Pakeitimas 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) tinkamose priemonėse turėtų būti 
pateikiama ne tik informacija apie 
Sąjungos žemės ūkio ir maisto produktus 
– jomis turėtų būti perduodama ir 
vartotojams skirta teigiama informacija, 
pvz., susijusi su maistingumu, skoniu, 
tradicija ir kultūra, ypač trečiosiose 
šalyse;

Or. en
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Pagrindimas

Maistinė vertė, skonis, tradicija ir kultūra yra svarbios Sąjungos žemės ūkio ir maisto 
produktų savybės, kurias verta pabrėžti visame pasaulyje vykdomomis propagavimo 
programomis.

Pakeitimas 55
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) šiomis informavimo ir propagavimo 
politikos priemonėmis siekiama ne vien 
atkurti vartotojų pasitikėjimą po krizių, 
bet ir padidinti produktų pelningumą, 
gerokai padidinti užimtumą, užtikrinti 
sąžiningesnę konkurenciją išorės rinkoje 
ir vartotojams teikti daugiau ir geresnės 
informacijos;

Or. pt

Pakeitimas 56
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) laikantis konkurencijos taisyklių, 
vidaus rinkoje gali būti įgyvendinamos tik 
informavimo apie Sąjungos žemės ūkio 
produktų gamybos būdų ypatumus 
priemonės arba informavimo Sąjungai 
aktualiomis temomis, pvz., apie Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1151/201216 nustatytas Europos 
kokybės sistemas, priemonės;

Išbraukta.

__________________
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16 2012 m. lapkričio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto 
produktų kokybės sistemų (OL L 343, 
2012 12 14, p. 1).

Or. pt

Pakeitimas 57
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) laikantis konkurencijos taisyklių, 
vidaus rinkoje gali būti įgyvendinamos tik 
informavimo apie Sąjungos žemės ūkio 
produktų gamybos būdų ypatumus 
priemonės arba informavimo Sąjungai 
aktualiomis temomis, pvz., apie Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1151/201216 nustatytas Europos 
kokybės sistemas, priemonės;

Išbraukta.

__________________
16 2012 m. lapkričio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto 
produktų kokybės sistemų (OL L 343, 
2012 12 14, p. 1).

Or. it

Pagrindimas

Vadovaujantis dabartiniu reglamentu, nereikėtų išskirti vidaus ir išorės rinkoms skirtų 
veiksmų, nes kai kuriose valstybėse narėse vis dar reikalingi propagavimo veiksmai. 
Propagavimo ir informavimo veiksmai nepažeidžia ES įmonių laisvos konkurencijos labiau 
nei kitos ES teisės aktuose numatytos paramos žemės ūkio valdoms formos. Propagavimas 
vidaus rinkoje turi būti leidžiamas.
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Pakeitimas 58
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) laikantis konkurencijos taisyklių, 
vidaus rinkoje gali būti įgyvendinamos tik 
informavimo apie Sąjungos žemės ūkio 
produktų gamybos būdų ypatumus 
priemonės arba informavimo Sąjungai 
aktualiomis temomis, pvz., apie Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1151/201216 nustatytas Europos 
kokybės sistemas, priemonės;

Išbraukta.

__________________
16 2012 m. lapkričio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto 
produktų kokybės sistemų (OL L 343, 
2012 12 14, p. 1).

Or. pt

Pakeitimas 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) laikantis konkurencijos taisyklių, 
vidaus rinkoje gali būti įgyvendinamos tik 
informavimo apie Sąjungos žemės ūkio 
produktų gamybos būdų ypatumus 
priemonės arba informavimo Sąjungai 
aktualiomis temomis, pvz., apie Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1151/201216 nustatytas Europos 
kokybės sistemas, priemonės;

(4) laikantis konkurencijos taisyklių, 
vidaus rinkoje gali būti įgyvendinamos 
skatinimo ir informavimo apie Sąjungos 
žemės ūkio produktų gamybos būdų 
ypatumus priemonės arba informavimo 
Sąjungai aktualiomis temomis, pvz., apie 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 1151/201216 nustatytas Europos 
kokybės sistemas, priemonės;

__________________ __________________
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2012 m. lapkričio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto 
produktų kokybės sistemų (OL L 343, 
2012 12 14, p. 1).

2012 m. lapkričio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto 
produktų kokybės sistemų (OL L 343, 
2012 12 14, p. 1).

Or. pl

Pagrindimas

Žemės ūkio rinkų, įskaitant ir Sąjungos rinką, globalizacija vyksta nuolatos ir reikia tikėtis, 
kad šis procesas stiprės, ypač atsižvelgiant į laukiamas derybas dėl Transatlantinės prekybos 
ir investicijų partnerystės. Dėl to Europos žemės ūkio produktų gamintojams reikalingos jų 
produktų skatinimo ES vidaus rinkoje priemonės.

Pakeitimas 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) laikantis konkurencijos taisyklių, 
vidaus rinkoje gali būti įgyvendinamos tik 
informavimo apie Sąjungos žemės ūkio 
produktų gamybos būdų ypatumus 
priemonės arba informavimo Sąjungai 
aktualiomis temomis, pvz., apie Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1151/201216 nustatytas Europos 
kokybės sistemas, priemonės;

(4) laikantis konkurencijos taisyklių, 
vidaus rinkoje gali būti įgyvendinamos tik 
informavimo apie Sąjungos žemės ūkio 
produktų gamybos būdų ypatumus 
priemonės arba informavimo Sąjungai 
aktualiomis temomis, pvz., apie Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1151/201216 nustatytas Europos 
kokybės sistemas ir apie nacionalines 
žemės ūkio produktų ir maisto produktų 
kokybės sistemas, priemonės;

__________________ __________________
16 2012 m. lapkričio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto 
produktų kokybės sistemų (OL L 343, 
2012 12 14, p. 1).

16 2012 m. lapkričio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto 
produktų kokybės sistemų (OL L 343, 
2012 12 14, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 61
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) viena iš stipriųjų Sąjungos maisto 
gamybos pusių yra jos produktų įvairovė 
ir specifiškumas, kurie siejami su 
įvairiomis geografinėmis sritimis ir 
skirtingais tradiciniais metodais, 
suteikiančiais galimybę užtikrinti 
išskirtinį skonį, įvairovę ir autentiškumą, 
kurių vis dažniau pageidauja tiek ES, tiek 
už jos ribų gyvenantys vartotojai;

Or. pt

Pakeitimas 62
Francesca Barracciu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) svarbu teikti papildomą pagalbą toms 
Europos žemės ūkio biologinės įvairovės 
sritims, kurioms šiuo metu gresia 
išnykimas, nes veiksmingiausias būdas 
apsaugoti tokio tipo vertybes – didinti jų 
paklausą.

Or. it

Pakeitimas 63
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjunga daugiausia eksportuoja gatavus 
žemės ūkio produktus, tarp kurių –
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede nenurodyti 
produktai. Todėl į informavimo ir 
propagavimo sistemą reikėtų įtraukti tam 
tikrus maisto produktus, pagamintus iš 
žemės ūkio produktų, atsižvelgiant į kitas 
bendros žemės ūkio politikos (toliau –
BŽŪP) sistemas, kaip antai Europos 
kokybės sistemas, kurias jau numatyta 
taikyti šiems produktams;

(6) Sąjunga daugiausia eksportuoja gatavus 
žemės ūkio produktus, tarp kurių –
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede nenurodyti 
produktai. Todėl informavimo ir 
propagavimo sistema turėtų būti taikoma I 
priedui ir į ją turėtų būti įtraukti nauji 
perdirbti maisto produktai, nepatenkantys 
į Sutarties I priedo taikymo sritį. Šie
maisto produktai turėtų atitikti kitas 
bendros žemės ūkio politikos (toliau –
BŽŪP) sistemas, kaip antai Europos 
kokybės sistemas ar nacionalines kokybės 
sistemas, kurias jau numatyta taikyti šiems 
produktams;

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš pasiūlymo tikslų – informavimo apie vidaus rinką priemonėmis turėtų būti 
didinamas informuotumas apie Europos žemės ūkio maisto produkcijos standartus, saugą, 
sveikumą ir gyvūnų gerovės aspektus. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, suteikti papildomos 
naudos ir pabrėžti Europos žemės ūkio produktų įvairovę, į 2 straipsnio b punkto ir 3 
straipsnio temas turėtų būti įtrauktos ir nacionalinėms kokybės sistemoms taikytinos 
priemonės, kaip yra pagal galiojančius teisės aktus.

Pakeitimas 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjunga daugiausia eksportuoja gatavus 
žemės ūkio produktus, tarp kurių –
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede nenurodyti 
produktai. Todėl į informavimo ir 
propagavimo sistemą reikėtų įtraukti tam 
tikrus maisto produktus, pagamintus iš 

(6) Sąjunga daugiausia eksportuoja gatavus 
žemės ūkio produktus, tarp kurių –
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
(toliau – Sutartis) I priede nenurodyti 
produktai. Todėl į informavimo ir 
propagavimo sistemą reikėtų įtraukti tam 
tikrus maisto produktus, pagamintus iš 
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žemės ūkio produktų, atsižvelgiant į kitas 
bendros žemės ūkio politikos (toliau –
BŽŪP) sistemas, kaip antai Europos 
kokybės sistemas, kurias jau numatyta 
taikyti šiems produktams;

žemės ūkio produktų, atsižvelgiant į kitas 
bendros žemės ūkio politikos (toliau –
BŽŪP) sistemas, kaip antai Europos 
kokybės sistemas, kurias jau numatyta 
taikyti šiems produktams – BŽŪP 
sistemomis sudaromos sąlygos išnaudoti 
Europos žemės ūkio ir maisto produktų 
gamybos sektoriaus galimybes;

Or. ro

Pakeitimas 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjunga daugiausia eksportuoja gatavus 
žemės ūkio produktus, tarp kurių –
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede nenurodyti 
produktai. Todėl į informavimo ir 
propagavimo sistemą reikėtų įtraukti tam 
tikrus maisto produktus, pagamintus iš 
žemės ūkio produktų, atsižvelgiant į kitas 
bendros žemės ūkio politikos (toliau –
BŽŪP) sistemas, kaip antai Europos 
kokybės sistemas, kurias jau numatyta 
taikyti šiems produktams;

(6) Sąjunga daugiausia eksportuoja gatavus 
žemės ūkio produktus, tarp kurių –
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede nenurodyti 
produktai. Todėl į informavimo ir 
propagavimo sistemą reikėtų įtraukti tam 
tikrus žemės ūkio ir maisto produktus, 
atsižvelgiant į kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) sistemas, kaip 
antai Europos kokybės sistemas, kurias jau 
numatyta taikyti šiems produktams;

Or. fr

Pagrindimas

Apimti visą taikymo sritį, į kurią patenka saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) ir saugoma 
geografine nuoroda (SGN) žymimi produktai, garantuoti tradiciniai gaminiai (GTG) ir 
ekologiški produktai, minimi Reglamente (ES) Nr. 1151/2012 ir Reglamente (EB) Nr. 
834/2007.
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Pakeitimas 66
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) informavimas apie Sąjungos vynus ir 
jų propagavimas yra viena iš svarbiausių 
pagalbos programų priemonių, pagal 
BŽŪP numatytų vyno sektoriuje. Todėl 
reikia numatyti, kad informavimo ir 
propagavimo priemonės pagal šią sistemą 
vynui būtų taikomos vieninteliu atveju –
kai vynas siejamas su kitu žemės ūkio 
arba maisto produktu;

Išbraukta.

Or. fi

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didelį alkoholinių gėrimų poveikį visuomenės sveikatai, ES neturėtų skatinti jų 
rinkodaros.

Pakeitimas 67
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) informavimas apie Sąjungos vynus ir 
jų propagavimas yra viena iš svarbiausių 
pagalbos programų priemonių, pagal 
BŽŪP numatytų vyno sektoriuje. Todėl 
reikia numatyti, kad informavimo ir 
propagavimo priemonės pagal šią sistemą 
vynui būtų taikomos vieninteliu atveju –
kai vynas siejamas su kitu žemės ūkio 
arba maisto produktu;

Išbraukta.

Or. en



AM\1019268LT.doc 15/151 PE529.733v01-00

LT

Pagrindimas

ES neturėtų finansuoti alkoholio propagandos. Tai nederėtų su ES veikla alkoholio 
prevencijos srityje ir prieštarautų įvairioms kitoms politikos priemonėms, t. y. ES visuomenės 
sveikatos politikai, ES alkoholio strategijai ir ES įsipareigojimams Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) veiklos srityje (PPO pasaulinei alkoholio strategijai).

Pakeitimas 68
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
konkrečias nuostatas, kaip skatinti 
įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 
žemės ūkio produktus ir jų propagavimo 
priemonių trečiosiose šalyse (tikslas –
75 % numatytų išlaidų), visų pirma 
skiriant didesnę finansinę paramą;

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
konkrečias nuostatas, kaip skatinti 
įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 
Sąjungos žemės ūkio produktus ir jų 
propagavimo priemonių trečiosiose šalyse, 
visų pirma skiriant didesnę finansinę 
paramą;

Or. pt

Pakeitimas 69
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
konkrečias nuostatas, kaip skatinti 

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
konkrečias nuostatas, kaip skatinti 
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įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 
žemės ūkio produktus ir jų propagavimo 
priemonių trečiosiose šalyse (tikslas –
75 % numatytų išlaidų), visų pirma 
skiriant didesnę finansinę paramą;

įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 
Sąjungos žemės ūkio produktus ir jų 
propagavimo priemonių trečiosiose šalyse, 
visų pirma skiriant didesnę finansinę 
paramą;

Or. pt

Pakeitimas 70
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
konkrečias nuostatas, kaip skatinti 
įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 
žemės ūkio produktus ir jų propagavimo 
priemonių trečiosiose šalyse (tikslas –
75 % numatytų išlaidų), visų pirma 
skiriant didesnę finansinę paramą;

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
nuostatas, kaip skatinti įgyvendinti kuo 
daugiau informavimo apie Sąjungos žemės 
ūkio produktus ir jų propagavimo 
priemonių trečiosiose šalyse, visų pirma 
skiriant didesnę finansinę paramą;

Or. it

Pakeitimas 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
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rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
konkrečias nuostatas, kaip skatinti 
įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 
žemės ūkio produktus ir jų propagavimo 
priemonių trečiosiose šalyse (tikslas –
75 % numatytų išlaidų), visų pirma 
skiriant didesnę finansinę paramą;

rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
nuostatas, kaip skatinti įgyvendinti kuo 
daugiau informavimo apie Sąjungos žemės 
ūkio produktus ir jų propagavimo 
priemonių trečiosiose šalyse, visų pirma 
skiriant didesnę finansinę paramą;

Or. it

Pakeitimas 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
konkrečias nuostatas, kaip skatinti 
įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 
žemės ūkio produktus ir jų propagavimo 
priemonių trečiosiose šalyse (tikslas –
75 % numatytų išlaidų), visų pirma 
skiriant didesnę finansinę paramą;

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
konkrečias nuostatas, kaip skatinti 
įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 
Sąjungos žemės ūkio produktus ir jų 
propagavimo priemonių trečiosiose šalyse, 
visų pirma skiriant didesnę finansinę 
paramą;

Or. en

Pagrindimas

Tarp operacijų turėtų būti išlaikyta pusiausvyra. Siekiant, kad Europos rinka būtų veikianti ir 
veiksminga, plėtra turėtų būti remiama informavimo priemonėmis, taigi, trečiosioms šalims 
skirtoms programoms neturėtų būti teikiama pirmenybė vidaus rinkų atžvilgiu.

Pakeitimas 73
George Lyon, James Nicholson
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
konkrečias nuostatas, kaip skatinti 
įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 
žemės ūkio produktus ir jų propagavimo 
priemonių trečiosiose šalyse (tikslas –
75 % numatytų išlaidų), visų pirma 
skiriant didesnę finansinę paramą;

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Todėl, siekiant skatinti 
įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 
Sąjungos žemės ūkio produktus ir jų 
propagavimo priemonių trečiosiose šalyse, 
bent 75 % informavimo ir propagavimo 
priemonėms numatyto biudžeto bus skirta 
trečiosiose šalyse vykdomoms 
priemonėms;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ES yra sudariusi daug prekybos susitarimų, daug galimybių besivystančioms 
rinkoms ir trečiųjų šalių ekonomikai siūlyti eksportuojamus ES žemės ūkio produktus. Turėtų 
būti siekiama į ES pritraukti papildomų pajamų, o ne perskirstyti pajamas Sąjungos viduje. 
Propagavimo priemones konkrečiai orientuodami į trečiąsias šalis, galime skatinti eksportą, 
ekonomikos augimą ir užimtumą. Taip pritrauksime daugiau pajamų į ES.

Pakeitimas 74
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
konkrečias nuostatas, kaip skatinti 
įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
konkrečias nuostatas, kaip skatinti 
įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 
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žemės ūkio produktus ir jų propagavimo 
priemonių trečiosiose šalyse (tikslas –
75 % numatytų išlaidų), visų pirma skiriant 
didesnę finansinę paramą;

žemės ūkio produktus ir jų propagavimo 
priemonių trečiosiose šalyse (tikslas –
85 % numatytų išlaidų), visų pirma skiriant 
didesnę finansinę paramą;

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad didžiausios augimo galimybės glūdi išorės rinkose. Turėdami 200 mln. EUR 
biudžetą galime išlaikyti dabartinį priimtiną vidaus informavimo ir propagavimo priemonių 
lygį ir išorines išlaidas padidinti bent iki 85 %.

Pakeitimas 75
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
konkrečias nuostatas, kaip skatinti 
įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 
žemės ūkio produktus ir jų propagavimo 
priemonių trečiosiose šalyse (tikslas –
75 % numatytų išlaidų), visų pirma skiriant 
didesnę finansinę paramą;

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
konkrečias nuostatas, kaip skatinti 
įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 
žemės ūkio produktus ir jų propagavimo 
priemonių trečiosiose šalyse (tikslas –
palaipsniui iki 2020 m. pasiekti 70 % 
numatytų išlaidų), visų pirma skiriant 
didesnę finansinę paramą;

Or. es

Pakeitimas 76
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
konkrečias nuostatas, kaip skatinti 
įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 
žemės ūkio produktus ir jų propagavimo 
priemonių trečiosiose šalyse (tikslas –
75 % numatytų išlaidų), visų pirma skiriant 
didesnę finansinę paramą;

(8) 2001–2011 m. tik 30 % pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 informavimui 
ir propagavimui skirto biudžeto panaudota 
priemonėms, susijusioms su trečiųjų šalių 
rinkomis, nors šios rinkos suteikia daugybę 
augimo galimybių. Reikėtų numatyti 
konkrečias nuostatas, kaip skatinti 
įgyvendinti kuo daugiau informavimo apie 
žemės ūkio produktus ir jų propagavimo 
priemonių trečiosiose šalyse (tikslas –
50 % numatytų išlaidų), visų pirma skiriant 
didesnę finansinę paramą;

Or. pl

Pagrindimas

Europos gamintojų produktų skatinimas yra svarbus ir ES rinkoje, ir trečiosiose šalyse. 
Statistikos duomenys rodo, kad tik nedidelė europiečių dalis atpažįsta produktų saugomų 
kilmės vietos arba saugomų geografinių nuorodas. Kartu reikia turėti omenyje, kad šias 
nuorodas naudojantys subjektai dažnai yra mažosios įmonės arba labai mažos įmonės, 
turinčios labai menkas savo gaminių skatinimo ir informavimo apie juos priemones.

Pakeitimas 77
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Komisija ieško galimybių finansuoti 
valstybių narių propagavimo programas, 
atitinkančias konkrečiai valstybei narei 
tenkančią visos ES žemės ūkio 
produkcijos dalį;

Or. en
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Pakeitimas 78
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kad įgyvendinamos informavimo ir 
propagavimo priemonės būtų veiksmingos, 
jos turėtų būti numatytos informavimo ir 
propagavimo programose. Iki šiol šias 
programas siūlydavo šakinės arba 
tarpšakinės organizacijos. Siekiant 
padidinti siūlomų priemonių skaičių ir 
pagerinti jų kokybę, į programos dalyvių 
sąrašą reikėtų įtraukti ir gamintojų 
organizacijas. Be to, Komisijai reikėtų 
suteikti galimybę papildyti šias programas 
jos pačios iniciatyva įgyvendinamomis 
priemonėmis, visų pirma priemonėmis 
siekiant atverti naujas rinkas;

(9) kad įgyvendinamos informavimo ir 
propagavimo priemonės būtų veiksmingos, 
jos turėtų būti numatytos informavimo ir 
propagavimo programose. Iki šiol šias 
programas siūlydavo šakinės arba 
tarpšakinės organizacijos. Siekiant 
padidinti siūlomų priemonių skaičių ir 
pagerinti jų kokybę, į programos dalyvių 
sąrašą reikėtų įtraukti ir gamintojų 
organizacijas, o taip pat reikėtų numatyti 
konsultavimąsi su valstybėmis narėmis. 
Be to, Komisijai reikėtų suteikti galimybę 
papildyti šias programas jos pačios 
iniciatyva įgyvendinamomis priemonėmis, 
visų pirma priemonėmis siekiant atverti 
naujas rinkas;

Or. pt

Pakeitimas 79
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kad įgyvendinamos informavimo ir 
propagavimo priemonės būtų veiksmingos, 
jos turėtų būti numatytos informavimo ir 
propagavimo programose. Iki šiol šias 
programas siūlydavo šakinės arba 
tarpšakinės organizacijos. Siekiant 
padidinti siūlomų priemonių skaičių ir 
pagerinti jų kokybę, į programos dalyvių 
sąrašą reikėtų įtraukti ir gamintojų 
organizacijas. Be to, Komisijai reikėtų 

(9) kad įgyvendinamos informavimo ir 
propagavimo priemonės būtų veiksmingos, 
jos turėtų būti numatytos informavimo ir 
propagavimo programose. Iki šiol šias 
programas siūlydavo šakinės arba 
tarpšakinės organizacijos. Siekiant 
padidinti siūlomų priemonių skaičių ir 
pagerinti jų kokybę, į programos dalyvių 
sąrašą reikėtų įtraukti ir gamintojų 
organizacijas, apimančias kooperatyvus 
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suteikti galimybę papildyti šias programas 
jos pačios iniciatyva įgyvendinamomis 
priemonėmis, visų pirma priemonėmis 
siekiant atverti naujas rinkas;

bei mažąsias ir vidutines įmones. Be to, 
Komisijai reikėtų suteikti galimybę 
papildyti šias programas jos pačios 
iniciatyva įgyvendinamomis priemonėmis, 
visų pirma priemonėmis siekiant atverti 
naujas rinkas;

Or. pt

Pakeitimas 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kad įgyvendinamos informavimo ir 
propagavimo priemonės būtų veiksmingos, 
jos turėtų būti numatytos informavimo ir 
propagavimo programose. Iki šiol šias 
programas siūlydavo šakinės arba 
tarpšakinės organizacijos. Siekiant 
padidinti siūlomų priemonių skaičių ir 
pagerinti jų kokybę, į programos dalyvių 
sąrašą reikėtų įtraukti ir gamintojų 
organizacijas. Be to, Komisijai reikėtų 
suteikti galimybę papildyti šias programas 
jos pačios iniciatyva įgyvendinamomis 
priemonėmis, visų pirma priemonėmis 
siekiant atverti naujas rinkas;

(9) kad įgyvendinamos informavimo ir 
propagavimo priemonės būtų veiksmingos, 
jos turėtų būti numatytos informavimo ir 
propagavimo programose. Iki šiol šias 
programas siūlydavo šakinės arba 
tarpšakinės organizacijos, 
atstovaujančioms atitinkamam (-iems) 
sektoriui (-ams). Siekiant padidinti 
siūlomų priemonių skaičių ir pagerinti jų 
kokybę, į programos dalyvių sąrašą reikėtų 
įtraukti ir gamintojų organizacijas. Be to, 
Komisijai reikėtų suteikti galimybę 
papildyti šias programas jos pačios 
iniciatyva įgyvendinamomis priemonėmis, 
visų pirma priemonėmis siekiant atverti 
naujas rinkas;

Or. it

Pakeitimas 81
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjungos bendrai finansuojamos 
informavimo ir propagavimo priemonės 
turi suteikti tam tikrą europinę dimensiją. 
Siekiant šio tikslo, kad būtų išvengta lėšų 
išskaidymo ir būtų padidintas Europos 
matomumas įgyvendinant šias 
informavimo apie žemės ūkio produktus ir 
jų propagavimo priemones, reikia numatyti
parengti veiklos programą, kurioje būtų 
nustatyti šių priemonių strateginiai 
prioritetai, susiję su tikslinėmis šalimis, 
produktais, temomis arba rinkomis, taip pat 
pagal programas platinami informavimo ir 
propagavimo pranešimai. Visų pirma 
Komisija atsižvelgs į itin svarbią mažųjų ir 
vidutinių įmonių užimamą vietą žemės 
ūkio maisto produktų sektoriuje, į 
sektorius, kuriems taikomos Reglamento 
(ES) Nr. XXX/20... [... m. …d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo 
nustatomas bendras žemės ūkio produktų 
rinkų organizavimas (Vieno BRO 
reglamentas) (COM(2011) 626)] 154, 155 
ir 156 straipsniuose nustatytos išskirtinės 
priemonės, o trečiosiose šalyse 
įgyvendinamų priemonių atveju – į derybas 
dėl laisvosios prekybos susitarimų, 
vykstančias taikant Europos Sąjungos 
prekybos politiką;

(10) Sąjungos bendrai finansuojamos 
informavimo ir propagavimo priemonės 
turi suteikti tam tikrą europinę dimensiją, o 
vidaus ir išorės rinkoms turi būti 
skiriamas vienodas dėmesys, vienodai 
pripažįstant vietos ir regioninio lygmens 
svarbą vidaus rinkoje ir plečiant išorines 
rinkas pasaulyje. Siekiant šio tikslo, kad 
būtų išvengta lėšų išskaidymo ir būtų 
padidintas Europos matomumas 
įgyvendinant šias informavimo apie žemės 
ūkio produktus ir jų propagavimo 
priemones, reikia numatyti parengti veiklos 
programą, kurioje būtų nustatyti šių 
priemonių strateginiai prioritetai, susiję su 
tikslinėmis šalimis, produktais, temomis 
arba rinkomis, taip pat pagal programas 
platinami informavimo ir propagavimo 
pranešimai. Visų pirma Komisija atsižvelgs 
į nacionalinius strateginius interesus, itin 
svarbią mažųjų ir vidutinių įmonių 
užimamą vietą žemės ūkio maisto produktų 
sektoriuje, į sektorius, kuriems taikomos 
Reglamento (ES) Nr. XXX/20... [... m. 
…d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio produktų rinkų organizavimas 
(Vieno BRO reglamentas) (COM(2011) 
626)] 154, 155 ir 156 straipsniuose 
nustatytos išskirtinės priemonės, o 
trečiosiose šalyse įgyvendinamų priemonių 
atveju – į derybas dėl laisvosios prekybos 
susitarimų, vykstančias taikant Europos 
Sąjungos prekybos politiką, ir į numatomą 
jų poveikį vietos ir regioninei ekonomikai;

Or. pt

Pakeitimas 82
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis



PE529.733v01-00 24/151 AM\1019268LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjungos bendrai finansuojamos 
informavimo ir propagavimo priemonės 
turi suteikti tam tikrą europinę dimensiją. 
Siekiant šio tikslo, kad būtų išvengta lėšų 
išskaidymo ir būtų padidintas Europos 
matomumas įgyvendinant šias 
informavimo apie žemės ūkio produktus ir 
jų propagavimo priemones, reikia numatyti 
parengti veiklos programą, kurioje būtų 
nustatyti šių priemonių strateginiai 
prioritetai, susiję su tikslinėmis šalimis, 
produktais, temomis arba rinkomis, taip pat 
pagal programas platinami informavimo ir 
propagavimo pranešimai. Visų pirma 
Komisija atsižvelgs į itin svarbią mažųjų ir 
vidutinių įmonių užimamą vietą žemės 
ūkio maisto produktų sektoriuje, į 
sektorius, kuriems taikomos Reglamento 
(ES) Nr. XXX/20... [... m. …d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo 
nustatomas bendras žemės ūkio produktų 
rinkų organizavimas (Vieno BRO 
reglamentas) (COM(2011) 626)] 154, 155 
ir 156 straipsniuose nustatytos išskirtinės 
priemonės, o trečiosiose šalyse 
įgyvendinamų priemonių atveju – į derybas 
dėl laisvosios prekybos susitarimų, 
vykstančias taikant Europos Sąjungos 
prekybos politiką;

(10) Sąjungos bendrai finansuojamos 
informavimo ir propagavimo priemonės 
turi suteikti tam tikrą europinę dimensiją. 
Siekiant šio tikslo, kad būtų išvengta lėšų 
išskaidymo ir būtų padidintas Europos 
matomumas įgyvendinant šias 
informavimo apie žemės ūkio produktus ir 
jų propagavimo priemones, reikia numatyti 
parengti veiklos programą, kurioje būtų 
nustatyti šių priemonių strateginiai 
prioritetai, susiję su tikslinėmis šalimis, 
produktais, temomis arba rinkomis, taip pat 
pagal programas platinami informavimo ir 
propagavimo pranešimai. Visų pirma 
Komisija atsižvelgs į itin svarbią mažųjų ir 
vidutinių įmonių užimamą vietą žemės 
ūkio maisto produktų sektoriuje, į 
sektorius, kuriems taikomos Reglamento 
(ES) Nr. XXX/20... [... m. …d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo 
nustatomas bendras žemės ūkio produktų 
rinkų organizavimas (Vieno BRO 
reglamentas) (COM(2011) 626)] 154, 155 
ir 156 straipsniuose nustatytos išskirtinės 
priemonės, o trečiosiose šalyse 
įgyvendinamų priemonių atveju – į derybas 
dėl laisvosios prekybos susitarimų, 
vykstančias taikant Europos Sąjungos 
prekybos politiką; Ta programa turėtų 
būti papildoma ir derėti su kitomis 
priemonėmis, kurių imamasi valstybių 
narių arba veiklos vykdytojų iniciatyva. 
Pirmenybė turėtų būti teikiama žemės 
ūkio maisto produktų sektoriuje 
veikiančioms mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms bei kooperatyvams – jiems 
reikėtų taikyti ir didesnę Komisijos 
teikiamo bendro finansavimo normą;

Or. pt

Pakeitimas 83
James Nicholson
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjungos bendrai finansuojamos 
informavimo ir propagavimo priemonės 
turi suteikti tam tikrą europinę dimensiją. 
Siekiant šio tikslo, kad būtų išvengta lėšų 
išskaidymo ir būtų padidintas Europos 
matomumas įgyvendinant šias 
informavimo apie žemės ūkio produktus ir 
jų propagavimo priemones, reikia numatyti 
parengti veiklos programą, kurioje būtų 
nustatyti šių priemonių strateginiai 
prioritetai, susiję su tikslinėmis šalimis, 
produktais, temomis arba rinkomis, taip pat 
pagal programas platinami informavimo ir 
propagavimo pranešimai. Visų pirma 
Komisija atsižvelgs į itin svarbią mažųjų ir 
vidutinių įmonių užimamą vietą žemės 
ūkio maisto produktų sektoriuje, į 
sektorius, kuriems taikomos Reglamento 
(ES) Nr. XXX/20... [... m. …d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo 
nustatomas bendras žemės ūkio produktų 
rinkų organizavimas (Vieno BRO 
reglamentas) (COM(2011) 626)] 154, 155 
ir 156 straipsniuose nustatytos išskirtinės 
priemonės, o trečiosiose šalyse 
įgyvendinamų priemonių atveju – į derybas 
dėl laisvosios prekybos susitarimų, 
vykstančias taikant Europos Sąjungos 
prekybos politiką;

(10) Sąjungos bendrai finansuojamos 
informavimo ir propagavimo priemonės 
turi suteikti tam tikrą europinę dimensiją. 
Siekiant šio tikslo, kad būtų išvengta lėšų 
išskaidymo ir būtų padidintas Europos 
žemės ūkio produkcijos matomumas 
įgyvendinant šias informavimo ir 
propagavimo priemones, reikia numatyti 
parengti veiklos programą, kurioje būtų 
nustatyti šių priemonių strateginiai 
prioritetai, susiję su tikslinėmis šalimis, 
produktais, temomis arba rinkomis, taip pat 
pagal programas platinami informavimo ir 
propagavimo pranešimai. Visų pirma 
Komisija atsižvelgs į itin svarbią labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių užimamą 
vietą žemės ūkio maisto produktų 
sektoriuje, į sektorius, kuriems taikomos 
Reglamento (ES) Nr. XXX/20... [... m. 
…d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio produktų rinkų organizavimas 
(Vieno BRO reglamentas) (COM(2011) 
626)] 154, 155 ir 156 straipsniuose 
nustatytos išskirtinės priemonės, o 
trečiosiose šalyse įgyvendinamų priemonių 
atveju – į derybas dėl laisvosios prekybos 
susitarimų, vykstančias taikant Europos 
Sąjungos prekybos politiką;

Or. en

Pagrindimas

Labai mažos įmonės sudaro solidžią žemės ūkio maisto produktų sektoriaus dalį ir pirmenybė 
turėtų būti teikiama pasiūlymus teikiantiems subjektams, kurie stengiasi integruoti labai 
mažas įmones, turinčias mažiau išteklių informavimo ir propagavimo priemonėms.
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Pakeitimas 84
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjungos bendrai finansuojamos 
informavimo ir propagavimo priemonės 
turi suteikti tam tikrą europinę dimensiją. 
Siekiant šio tikslo, kad būtų išvengta lėšų 
išskaidymo ir būtų padidintas Europos 
matomumas įgyvendinant šias 
informavimo apie žemės ūkio produktus ir 
jų propagavimo priemones, reikia numatyti 
parengti veiklos programą, kurioje būtų 
nustatyti šių priemonių strateginiai 
prioritetai, susiję su tikslinėmis šalimis, 
produktais, temomis arba rinkomis, taip pat 
pagal programas platinami informavimo ir 
propagavimo pranešimai. Visų pirma 
Komisija atsižvelgs į itin svarbią mažųjų ir 
vidutinių įmonių užimamą vietą žemės 
ūkio maisto produktų sektoriuje, į 
sektorius, kuriems taikomos Reglamento 
(ES) Nr. XXX/20... [... m. …d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo 
nustatomas bendras žemės ūkio produktų 
rinkų organizavimas (Vieno BRO 
reglamentas) (COM(2011) 626)] 154, 155 
ir 156 straipsniuose nustatytos išskirtinės 
priemonės, o trečiosiose šalyse 
įgyvendinamų priemonių atveju – į derybas 
dėl laisvosios prekybos susitarimų, 
vykstančias taikant Europos Sąjungos 
prekybos politiką.

(10) Sąjungos bendrai finansuojamos 
informavimo ir propagavimo priemonės 
turi suteikti tam tikrą europinę dimensiją. 
Siekiant šio tikslo, kad būtų išvengta lėšų 
išskaidymo ir būtų padidintas Europos 
matomumas įgyvendinant šias 
informavimo apie žemės ūkio maisto
produktus ir jų propagavimo priemones, 
reikia numatyti parengti veiklos programą, 
kurioje būtų nustatyti šių priemonių 
strateginiai prioritetai, susiję su tikslinėmis 
šalimis, produktais, temomis arba 
rinkomis, taip pat pagal programas 
platinami informavimo ir propagavimo 
pranešimai. Visų pirma Komisija atsižvelgs 
į itin svarbią mažųjų ir vidutinių įmonių 
užimamą vietą žemės ūkio maisto produktų 
sektoriuje, į sektorius, kuriems taikomos 
Reglamento (ES) Nr. XXX/20... [... m. 
…d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio produktų rinkų organizavimas 
(Vieno BRO reglamentas) (COM(2011) 
626)] 154, 155 ir 156 straipsniuose 
nustatytos išskirtinės priemonės, o 
trečiosiose šalyse įgyvendinamų priemonių 
atveju – į derybas dėl laisvosios prekybos 
susitarimų, vykstančias taikant Europos 
Sąjungos prekybos politiką.

Or. es

Pakeitimas 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Komisijos parengta veiklos 
programa turėtų būti grindžiama šiame 
reglamente išdėstytais tikslais, t. y. didinti 
Europos produktų rinkos dalį, jų 
konkurencingumą ir atverti naujas 
rinkas, ypač sektoriuose, kuriems 
didžiausią poveikį turi prekybos 
susitarimai, informuoti vartotojus apie 
aukštus standartus, kurių ES teisės 
aktuose reikalaujama laikytis gaminant 
ES produktus, ir didinti Europos kokybės 
sistemų (saugomų geografinių nuorodų 
(SGN), saugomų kilmės vietos nuorodų 
(SKVN), garantuotų tradicinių gaminių 
(GTG), ekologinių gaminių) pripažinimą 
ir informuotumą apie jas;

Or. en

Pakeitimas 86
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) ši informavimo ir propagavimo 
politika turėtų būti grindžiama keturiais 
pagrindiniais tikslais: sukurti daugiau 
Europos pridėtinės vertės maisto 
sektoriuje; atrodyti patraukliau ir 
tvirčiau; pasiekti, kad valdymas būtų 
paprastesnis; sukurti didesnę įvairių 
propagavimo priemonių tarpusavio 
sąveiką;

Or. pt

Pakeitimas 87
Marian-Jean Marinescu



PE529.733v01-00 28/151 AM\1019268LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) be informavimo ir propagavimo 
priemonių, Komisija turėtų Europos 
lygmeniu teikti ir koordinuoti techninės 
paramos paslaugas, kurių tikslas – padėti
ūkinės veiklos vykdytojams dalyvauti 
bendrai finansuojamose programose, 
įgyvendinti veiksmingas kampanijas arba 
plėtoti jų eksporto veiklą;

(12) be informavimo ir propagavimo 
priemonių, Komisija turėtų Europos 
lygmeniu teikti ir koordinuoti techninės 
paramos paslaugas, kurių tikslas –
informuoti ūkinės veiklos vykdytojus apie 
programas, kuriose jie gali dalyvauti, ir 
padėti jiems dalyvauti bendrai 
finansuojamose programose, įgyvendinti 
veiksmingas kampanijas arba plėtoti jų 
eksporto veiklą;

Or. fr

Pakeitimas 88
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) be informavimo ir propagavimo 
priemonių, Komisija turėtų Europos 
lygmeniu teikti ir koordinuoti techninės 
paramos paslaugas, kurių tikslas – padėti 
ūkinės veiklos vykdytojams dalyvauti 
bendrai finansuojamose programose, 
įgyvendinti veiksmingas kampanijas arba 
plėtoti jų eksporto veiklą;

(12) be informavimo ir propagavimo 
priemonių, Komisija, atsižvelgdama į 
konkrečius kiekvienos šalies ypatumus,
turėtų Europos lygmeniu teikti ir 
koordinuoti techninės paramos paslaugas, 
kurių tikslas – padėti ūkinės veiklos 
vykdytojams dalyvauti bendrai 
finansuojamose programose, įgyvendinti 
veiksmingas kampanijas arba plėtoti jų 
eksporto veiklą. Be to, pageidautina, kad 
Komisija parengtų paprastą ir išsamų 
vadovą, kuris padėtų galimiems paramos 
gavėjams laikytis su šia politika susijusių 
taisyklių ir procedūrų;

Or. pt
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Pakeitimas 89
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, 
kad šioms politikos priemonėms reikia 
skirti didesnį biudžetą, kartu siekiant, kad 
programos taptų lankstesnės, tada jas bus 
galima pritaikyti prie įgyvendinimo etapu 
kintančių rinkos sąlygų. Taip pat reikėtų 
sumažinti reikalaujamą teikiamų 
programų išsamumo lygį.

Or. pt

Pakeitimas 90
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Sąjungos bendrai finansuojamos 
informavimo apie žemės ūkio produktus ir 
jų propagavimo priemonės įgyvendinamos 
neatsižvelgiant į prekių ženklus ar 
konkrečią produktų kilmės vietą. Tačiau 
nurodyti prekių ženklus ar produktų kilmę 
gali būti labai naudinga, ypač įgyvendinant 
propagavimo priemones trečiosiose šalyse. 
Todėl laikantis specifinių nustatytinų 
taisyklių, visų pirma pramoninės 
nuosavybės teisių apsaugos srityje, reikėtų 
teikti daugiau informacijos apie prekių 
ženklus ir prekių kilmę, nepažeidžiant 
tinkamos pusiausvyros, kai skelbiami 
bendro pobūdžio pranešimai apie Sąjungos 
žemės ūkio produktų ir iš jų pagamintų 
maisto produktų esmines savybes.

(13) Sąjungos bendrai finansuojamos 
informavimo apie žemės ūkio maisto
produktus ir jų propagavimo priemonės 
įgyvendinamos neatsižvelgiant į prekių 
ženklus ar konkrečią produktų kilmės 
vietą. Tačiau nurodyti prekių ženklus ar 
produktų kilmę gali būti labai naudinga, 
ypač įgyvendinant propagavimo priemones 
trečiosiose šalyse. Todėl laikantis 
specifinių nustatytinų taisyklių, visų pirma 
pramoninės nuosavybės teisių apsaugos 
srityje, reikėtų teikti daugiau informacijos 
apie prekių ženklus ir prekių kilmę, 
nepažeidžiant tinkamos pusiausvyros, kai 
skelbiami bendro pobūdžio pranešimai apie 
Sąjungos žemės ūkio produktų ir iš jų 
pagamintų maisto produktų esmines 
savybes.
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Or. es

Pakeitimas 91
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Sąjunga deda pastangas, kad 
supaprastintų BŽŪP reguliavimo aplinką. 
Šį principą reikia taikyti ir reglamentui dėl 
informavimo apie žemės ūkio produktus ir 
jų propagavimo. Pirmiausia reikia 
peržiūrėti informavimo ir propagavimo 
programų administracinio valdymo 
principus, siekiant juos supaprastinti ir 
suteikti Komisijai galimybių nustatyti 
programų pasiūlymų teikimo ir atrankos 
taisykles ir procedūras;

(14) Sąjunga deda pastangas, kad 
supaprastintų BŽŪP reguliavimo aplinką. 
Šį principą reikia taikyti ir reglamentui dėl 
informavimo apie žemės ūkio produktus ir 
jų propagavimo. Pirmiausia reikia 
peržiūrėti informavimo ir propagavimo 
programų administracinio valdymo 
principus, siekiant juos supaprastinti ir 
suteikti Komisijai galimybių, atsižvelgus į 
konkrečius valstybių narių interesus,
nustatyti programų pasiūlymų teikimo ir 
atrankos taisykles ir procedūras;

Or. pt

Pakeitimas 92
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) reikėtų nustatyti priemonių 
finansavimo kriterijus. Paprastai Sąjunga 
turėtų dengti tik dalį programų 
įgyvendinimo išlaidų, kad pasiūlymus 
teikiantys suinteresuotieji subjektai 
prisiimtų daugiau atsakomybės. Kai kurios 
administravimo ir personalo išlaidos, 
nesusijusios su BŽŪP įgyvendinimu, yra 
neatsiejama informavimo ir propagavimo 
priemonių dalis, todėl galės būti 
laikomomis atitinkančiomis Sąjungos 

(16) reikėtų nustatyti priemonių 
finansavimo kriterijus. Paprastai Sąjunga ir 
valstybė narė turėtų bendrai finansuoti
dalį programų įgyvendinimo išlaidų, o ne 
dengti visas išlaidas, kad pasiūlymus 
teikiantys suinteresuotieji subjektai 
prisiimtų daugiau atsakomybės. Tačiau 
žemės ūkio sektoriuje kilus krizei turėtų 
būti galima Sąjungos bendro finansavimo 
dalį padidinti iki 100 %. Tokiu atveju 
turėtų būti galima skubiai, netaikant 
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finansavimo reikalavimus; įprastos procedūros, imtis krizės valdymo 
priemonių. Kai kurios administravimo ir 
personalo išlaidos, nesusijusios su BŽŪP 
įgyvendinimu, yra neatsiejama 
informavimo ir propagavimo priemonių 
dalis, todėl galės būti laikomomis 
atitinkančiomis Sąjungos finansavimo 
reikalavimus;

Or. de

Pakeitimas 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) reikėtų nustatyti priemonių 
finansavimo kriterijus. Paprastai Sąjunga 
turėtų dengti tik dalį programų 
įgyvendinimo išlaidų, kad pasiūlymus 
teikiantys suinteresuotieji subjektai 
prisiimtų daugiau atsakomybės. Kai kurios 
administravimo ir personalo išlaidos, 
nesusijusios su BŽŪP įgyvendinimu, yra 
neatsiejama informavimo ir propagavimo 
priemonių dalis, todėl galės būti 
laikomomis atitinkančiomis Sąjungos 
finansavimo reikalavimus;

(16) reikėtų nustatyti priemonių 
finansavimo kriterijus. Paprastai Sąjunga 
turėtų dengti tik dalį programų 
įgyvendinimo išlaidų, kad pasiūlymus 
teikiantys suinteresuotieji subjektai 
prisiimtų daugiau atsakomybės. Valstybės 
narės gali padengti dalį programų 
įgyvendinimo išlaidų. Kai kurios 
administravimo ir personalo išlaidos, 
nesusijusios su BŽŪP įgyvendinimu, yra 
neatsiejama informavimo ir propagavimo 
priemonių dalis, todėl galės būti 
laikomomis atitinkančiomis Sąjungos 
finansavimo reikalavimus;

Or. pl

Pagrindimas

Siekiant visiškai įgyvendinti Europos žemės ūkio sektoriaus skatinimo tikslą reikia panaudoti 
ir papildomas valstybių narių teikiamas lėšas.

Pakeitimas 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) reikėtų nustatyti priemonių 
finansavimo kriterijus. Paprastai Sąjunga 
turėtų dengti tik dalį programų 
įgyvendinimo išlaidų, kad pasiūlymus 
teikiantys suinteresuotieji subjektai 
prisiimtų daugiau atsakomybės. Kai kurios 
administravimo ir personalo išlaidos, 
nesusijusios su BŽŪP įgyvendinimu, yra 
neatsiejama informavimo ir propagavimo 
priemonių dalis, todėl galės būti 
laikomomis atitinkančiomis Sąjungos 
finansavimo reikalavimus;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 95
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) reikėtų nustatyti priemonių 
finansavimo kriterijus. Paprastai Sąjunga 
turėtų dengti tik dalį programų 
įgyvendinimo išlaidų, kad pasiūlymus 
teikiantys suinteresuotieji subjektai 
prisiimtų daugiau atsakomybės. Kai kurios 
administravimo ir personalo išlaidos, 
nesusijusios su BŽŪP įgyvendinimu, yra 
neatsiejama informavimo ir propagavimo 
priemonių dalis, todėl galės būti laikomos 
atitinkančiomis Sąjungos finansavimo 
reikalavimus;

(16) reikėtų nustatyti priemonių 
finansavimo kriterijus. Paprastai Sąjunga 
turėtų dengti tik dalį programų 
įgyvendinimo išlaidų, kad pasiūlymus 
teikiantys suinteresuotieji subjektai 
prisiimtų daugiau atsakomybės. Kai kurios 
administravimo ir personalo išlaidos, 
nesusijusios su BŽŪP įgyvendinimu, yra 
neatsiejama informavimo ir propagavimo 
priemonių dalis, todėl galės būti laikomos 
atitinkančiomis Sąjungos finansavimo 
reikalavimus. Sąjungos bendras 
finansavimas jokiomis aplinkybėmis 
negali būti padidintas iki 100 %;

Or. nl
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Pakeitimas 96
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) reikėtų nustatyti priemonių 
finansavimo kriterijus. Paprastai Sąjunga 
turėtų dengti tik dalį programų 
įgyvendinimo išlaidų, kad pasiūlymus 
teikiantys suinteresuotieji subjektai 
prisiimtų daugiau atsakomybės. Kai kurios 
administravimo ir personalo išlaidos, 
nesusijusios su BŽŪP įgyvendinimu, yra 
neatsiejama informavimo ir propagavimo 
priemonių dalis, todėl galės būti laikomos 
atitinkančiomis Sąjungos finansavimo 
reikalavimus;

(16) reikėtų nustatyti priemonių 
finansavimo kriterijus. Paprastai Sąjunga 
turėtų dengti tik dalį programų 
įgyvendinimo išlaidų, kad pasiūlymus 
teikiantys suinteresuotieji subjektai 
prisiimtų daugiau atsakomybės. Kai kurios 
administravimo ir personalo išlaidos, 
nesusijusios su BŽŪP įgyvendinimu, yra 
neatsiejama informavimo ir propagavimo 
priemonių dalis, todėl galės būti laikomos 
atitinkančiomis Sąjungos finansavimo 
reikalavimus. Dalį išlaidų galėtų 
finansuoti ir valstybės narės.

Or. pt

Pakeitimas 97
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) turėtų būti apsvarstyta galimybė 
propaguoti produktų, kuriems netaikomos 
kokybės ženklų sistemos, kilmę, 
pabrėžiant jų ypatumus ir teigiamas 
savybes;

Or. pt

Pakeitimas 98
Béla Glattfelder
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti šiame reglamente 
numatytų priemonių nuoseklumą ir 
veiksmingumą, taip pat patikimą jų 
valdymą ir efektyvų Sąjungos lėšų 
naudojimą, pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriuose būtų nustatytos 
konkrečios prekių ženklų ir produktų 
kilmės vietos nurodymo sąlygos, siūlymus 
teikiančių subjektų atrankos kriterijai, 
vykdomųjų institucijų dalyvavimo 
konkurse sąlygos ir sąlygos, kuriomis 
pasiūlymą teikiančiam subjektui gali būti 
leidžiama pačiam įgyvendinti kai kurias 
programos dalis, galiausiai, konkretūs 
paprastų programų informavimo ir 
propagavimo priemonių išlaidų 
finansavimo kriterijai. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su išorės 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(18) siekiant užtikrinti šiame reglamente
numatytų priemonių nuoseklumą ir 
veiksmingumą, taip pat patikimą jų 
valdymą ir efektyvų Sąjungos lėšų 
naudojimą, pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriuose būtų nustatytos 
konkrečios prekių ženklų nurodymo 
sąlygos ir sąlygos, kuriomis pasiūlymą 
teikiančiam subjektui gali būti leidžiama 
pačiam įgyvendinti kai kurias programos 
dalis. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su išorės 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti šiame reglamente 
numatytų priemonių nuoseklumą ir 

(18) siekiant užtikrinti šiame reglamente 
numatytų priemonių nuoseklumą ir 
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veiksmingumą, taip pat patikimą jų 
valdymą ir efektyvų Sąjungos lėšų 
naudojimą, pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriuose būtų nustatytos 
konkrečios prekių ženklų ir produktų 
kilmės vietos nurodymo sąlygos, siūlymus 
teikiančių subjektų atrankos kriterijai, 
vykdomųjų institucijų dalyvavimo 
konkurse sąlygos ir sąlygos, kuriomis 
pasiūlymą teikiančiam subjektui gali būti 
leidžiama pačiam įgyvendinti kai kurias 
programos dalis, galiausiai konkretūs 
paprastų programų informavimo ir 
propagavimo priemonių išlaidų 
finansavimo kriterijai. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su išorės 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

veiksmingumą, taip pat patikimą jų 
valdymą ir efektyvų Sąjungos lėšų 
naudojimą, pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriuose būtų nustatytos 
konkrečios prekių ženklų ir produktų 
kilmės vietos nurodymo sąlygos, siūlymus 
teikiančių subjektų atrankos kriterijai, 
vykdomųjų institucijų dalyvavimo 
konkurse sąlygos ir sąlygos, kuriomis 
pasiūlymą teikiančiam subjektui gali būti 
leidžiama pačiam įgyvendinti kai kurias 
programos dalis, veiklos programos, 
kuriose nustatomi strateginiai prioritetai, 
ir, galiausiai, konkretūs paprastų programų 
informavimo ir propagavimo priemonių 
išlaidų finansavimo kriterijai. Ypač svarbu, 
kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su išorės ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 100
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti šiame reglamente 
numatytų priemonių nuoseklumą ir 
veiksmingumą, taip pat patikimą jų 
valdymą ir efektyvų Sąjungos lėšų 
naudojimą, pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriuose būtų nustatytos 
konkrečios prekių ženklų ir produktų 
kilmės vietos nurodymo sąlygos, siūlymus 

(18) siekiant užtikrinti šiame reglamente 
numatytų priemonių nuoseklumą ir 
veiksmingumą, taip pat patikimą jų 
valdymą ir efektyvų Sąjungos lėšų 
naudojimą, pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriuose būtų nustatytos 
konkrečios prekių ženklų ir produktų 
kilmės vietos nurodymo sąlygos, siūlymus 
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teikiančių subjektų atrankos kriterijai, 
vykdomųjų institucijų dalyvavimo 
konkurse sąlygos ir sąlygos, kuriomis 
pasiūlymą teikiančiam subjektui gali būti 
leidžiama pačiam įgyvendinti kai kurias 
programos dalis, galiausiai konkretūs 
paprastų programų informavimo ir 
propagavimo priemonių išlaidų 
finansavimo kriterijai. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su išorės 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

teikiančių subjektų atrankos kriterijai, 
vykdomųjų institucijų dalyvavimo 
konkurse sąlygos ir sąlygos, kuriomis
pasiūlymą teikiančiam subjektui gali būti 
leidžiama pačiam įgyvendinti kai kurias 
programos dalis, galiausiai konkretūs 
paprastų programų informavimo ir 
propagavimo priemonių išlaidų 
finansavimo kriterijai. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat, inter alia, 
su valstybėmis narėmis ir su išorės 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. pt

Pakeitimas 101
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti šiame reglamente 
numatytų priemonių nuoseklumą ir 
veiksmingumą, taip pat patikimą jų 
valdymą ir efektyvų Sąjungos lėšų 
naudojimą, pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriuose būtų nustatytos 
konkrečios prekių ženklų ir produktų 
kilmės vietos nurodymo sąlygos, siūlymus 
teikiančių subjektų atrankos kriterijai, 
vykdomųjų institucijų dalyvavimo 
konkurse sąlygos ir sąlygos, kuriomis 
pasiūlymą teikiančiam subjektui gali būti 
leidžiama pačiam įgyvendinti kai kurias 
programos dalis, galiausiai konkretūs 
paprastų programų informavimo ir 

(18) siekiant užtikrinti šiame reglamente 
numatytų priemonių nuoseklumą ir 
veiksmingumą, taip pat patikimą jų 
valdymą ir efektyvų Sąjungos lėšų 
naudojimą, pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriuose būtų nustatytos 
konkrečios prekių ženklų ir produktų 
kilmės vietos nurodymo sąlygos, siūlymus 
teikiančių subjektų atrankos kriterijai, 
vykdomųjų institucijų dalyvavimo 
konkurse sąlygos ir sąlygos, kuriomis 
pasiūlymą teikiančiam subjektui gali būti 
leidžiama pačiam įgyvendinti kai kurias 
programos dalis, galiausiai konkretūs 
paprastų programų informavimo ir 
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propagavimo priemonių išlaidų 
finansavimo kriterijai. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su išorės 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

propagavimo priemonių išlaidų 
finansavimo kriterijai. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su išorės 
ekspertais ir valstybių narių ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 102
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant, kad parėjimas nuo 
Reglamentu (EB) Nr. 3/2008 nustatytos 
sistemos prie šiuo reglamentu nustatytos 
sistemos būtų sklandesnis, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 
290 straipsnį priimti aktus dėl pereinamojo 
laikotarpio priemonių nustatymo
pereinant nuo Reglamento (EB) 
Nr. 3/2008 nuostatų prie šio reglamento 
nuostatų;

(19) siekiant, kad perėjimas nuo 
Reglamentu (EB) Nr. 3/2008 nustatytos 
sistemos prie šiuo reglamentu nustatytos 
sistemos būtų sklandesnis, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai 
priimti pereinamojo laikotarpio nuostatas, 
pagal kurias nuo Reglamento (EB) 
Nr. 3/2008 nuostatų būtų pereinama prie 
šio reglamento nuostatų;

Or. en

Pakeitimas 103
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, 
susijusius su veiklos programa, kurioje 
būtų nustatyti strateginiai prioritetai, 
paprastų programų atranka, įgyvendinimo 
taisyklėmis, paprastų programų stebėsena 
ir kontrole, paprastų pagal šį reglamentą 
atrinktų programų įgyvendinimo sutarčių 
sudarymo taisyklėmis ir bendra programų 
poveikio vertinimo sistema. Tais
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/201117;

(20) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, 
susijusius su veiklos programa, kurioje 
būtų nustatyti strateginiai prioritetai, 
paprastų programų atranka, įgyvendinimo 
taisyklėmis, paprastų programų stebėsena 
ir kontrole, paprastų pagal šį reglamentą 
atrinktų programų įgyvendinimo sutarčių 
sudarymo taisyklėmis, specialiomis 
produktų kilmės nurodymo sąlygomis, 
pasiūlymus teikiančių subjektų 
tinkamumo finansuoti nustatymo 
kriterijais, įgyvendinimo organizacijų 
konkuravimo teikiant pasiūlymus 
sąlygomis, specialiomis pagal programas 
vykdytinų informavimo ir propagavimo 
priemonių išlaidų tinkamumo finansuoti 
sąlygomis ir bendra programų poveikio 
vertinimo sistema. Tais įgaliojimais turėtų 
būti naudojamasi laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/201117;

__________________ __________________
17 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13),

17 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13),

Or. en

Pakeitimas 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis



AM\1019268LT.doc 39/151 PE529.733v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, 
susijusius su veiklos programa, kurioje 
būtų nustatyti strateginiai prioritetai, 
paprastų programų atranka, įgyvendinimo 
taisyklėmis, paprastų programų stebėsena 
ir kontrole, paprastų pagal šį reglamentą 
atrinktų programų įgyvendinimo sutarčių 
sudarymo taisyklėmis ir bendra programų 
poveikio vertinimo sistema. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/201117;

(20) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, 
susijusius su paprastų programų atranka, 
įgyvendinimo taisyklėmis, paprastų 
programų stebėsena ir kontrole, paprastų 
pagal šį reglamentą atrinktų programų 
įgyvendinimo sutarčių sudarymo 
taisyklėmis ir bendra programų poveikio 
vertinimo sistema. Tais įgaliojimais turėtų 
būti naudojamasi laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/201117;

__________________ __________________
17 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13),

17 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13),

Or. en

Pakeitimas 105
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, 
susijusius su veiklos programa, kurioje 
būtų nustatyti strateginiai prioritetai, 
paprastų programų atranka, įgyvendinimo 
taisyklėmis, paprastų programų stebėsena 

(20) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, 
susijusius su veiklos programa, kurioje, 
remiantis valstybių narių pateikta 
informacija, būtų nustatyti strateginiai 
prioritetai, paprastų programų atranka, 
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ir kontrole, paprastų pagal šį reglamentą 
atrinktų programų įgyvendinimo sutarčių 
sudarymo taisyklėmis ir bendra programų 
poveikio vertinimo sistema. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/201117;

įgyvendinimo taisyklėmis, paprastų 
programų stebėsena ir kontrole, paprastų 
pagal šį reglamentą atrinktų programų 
įgyvendinimo sutarčių sudarymo 
taisyklėmis ir bendra programų poveikio 
vertinimo sistema. Šiais įgaliojimais turėtų 
būti naudojamasi pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011;

__________________ __________________
17 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

17 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. pt

Pakeitimas 106
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Sąjungos biudžeto šiame reglamente 
nustatytomis sąlygomis gali būti 
finansuojamos informavimo apie žemės 
ūkio produktus ir kai kuriuos iš jų 
pagamintus maisto produktus ir jų 
propagavimo priemonių (toliau –
informavimo ir propagavimo priemonės), 
įgyvendinamų vidaus rinkoje arba 
trečiosiose šalyse, visos išlaidos arba 
išlaidų dalis.

Iš Sąjungos biudžeto šiame reglamente 
nustatytomis sąlygomis gali būti 
finansuojamos informavimo apie žemės 
ūkio produktus ir kai kuriuos iš jų 
pagamintus maisto produktus ir jų 
propagavimo priemonių (toliau –
informavimo ir propagavimo priemonės), 
visos išlaidos arba išlaidų dalis ir šioms 
priemonėms turėtų būti skiriamas 
vienodas dėmesys neatsižvelgiant į tai, ar 
jos įgyvendinamos vidaus rinkoje, 
Europos, nacionaliniu, regioniniu ar 
vietos lygmeniu, ar trečiosiose šalyse, taip 
pat plečiant pasaulio rinkas.

Or. pt
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Pakeitimas 107
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Sąjungos biudžeto šiame reglamente 
nustatytomis sąlygomis gali būti 
finansuojamos informavimo apie žemės 
ūkio produktus ir kai kuriuos iš jų 
pagamintus maisto produktus ir jų 
propagavimo priemonių (toliau –
informavimo ir propagavimo priemonės), 
įgyvendinamų vidaus rinkoje arba 
trečiosiose šalyse, visos išlaidos arba 
išlaidų dalis.

Iš Sąjungos biudžeto šiame reglamente 
nustatytomis sąlygomis gali būti 
finansuojamos informavimo apie žemės 
ūkio produktus ir iš jų pagamintus 
perdirbtus produktus ir jų propagavimo 
priemonių (toliau – informavimo ir 
propagavimo priemonės), įgyvendinamų 
vidaus rinkoje arba trečiosiose šalyse, visos 
išlaidos arba išlaidų dalis.

Or. en

Pakeitimas 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis

Tikslai

8 straipsnyje nurodytoje veiklos 
programoje atsižvelgiama į šiuos tikslus:

a) didinti ES produktų rinkos dalį ir 
atverti naujas rinkas, ypatingą dėmesį 
skiriant didžiausias galimybes augti 
turinčioms rinkoms;

b) didinti ES produktų, ypač produktų, 
kurie dėl tarptautinės prekybos 
globalizacijos yra labiausiai 
pažeidžiamoje padėtyje, 
konkurencingumą ir matomumą tiek 
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Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų;

c) teikti informaciją vartotojams apie 
aukštus standartus, kuriuos pagal bendrą 
žemės ūkio politiką (BŽŪP) turi atitikti 
ES produktai, visų pirma apie jų maisto 
saugos, autentiškumo, maistingumo ir 
higienos, gyvūnų gerovės ir aplinkos 
apsaugos aspektus;

d) didinti informuotumą apie Europos 
kokybės sistemas (SGN, SKVN, GTG, 
ekologinių gaminių) ir jų pripažinimą;

Or. en

Pagrindimas

Propagavimo politikos tikslai turi būti aiškiai išdėstyti ir įtraukti į pagrindinį aktą.

Pakeitimas 109
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis

Tikslai

8 straipsnyje nurodytoje veiklos 
programoje atsižvelgiama į šiuos tikslus:

a) Sąjungos produkcijos užimamų rinkos 
dalių didinimas, ypatingą dėmesį skiriant 
rinkoms, kuriose daugiausia augimo 
galimybių;

b) įprastų rinkos sąlygų atkūrimas 
atsiradus didelių sutrikimų, vartotojams 
praradus pasitikėjimą ir kilus konkrečių 
problemų;

c) Sąjungos produkcijos 
konkurencingumo ir matomumo 
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didinimas tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų, 
ypač produkcijos, kuri dėl tarptautinės 
prekybos globalizacijos yra labiausiai 
pažeidžiama;

d) vartotojų informavimas apie aukštus 
standartus, kuriuos turi atitikti Sąjungos 
produkcija, taikant bendrą žemės ūkio 
politiką (BŽŪP).

Or. pl

Pagrindimas

Veiklos programos turinys turi būti apibrėžtas išsamiau, kad būtų galima užtikrinti, kad ES 
ūkininkai ir maisto produktų gamintojai, įvykdę griežtus maisto kokybės ir saugos kriterijus, 
gautų deramą pelną ir didėjant konkurencijai žemės ūkio rinkose. Kartu reikia užtikrinti, kad 
Europos Sąjungos parama, skirta informavimo ir skatinimo priemonės, būtų teikiama tik 
visiškai iš ES teritorijos kilusiems žemės ūkio produktams.

Pakeitimas 110
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis

Tikslai

8 straipsnyje nurodytoje veiklos 
programoje atsižvelgiama į šiuos tikslus:

a) didinti Sąjungos gaminių rinkos dalis, 
ypač daug dėmesio skiriant didžiausią 
augimo potencialą turinčioms rinkoms;

b) didinti Sąjungos gaminių 
konkurencingumą ir informuotumą apie 
juos tiek ES viduje, tiek išorėje, 
daugiausia dėmesio skiriant tiems, kurie 
tarptautinės prekybos globalizacijos 
sąlygomis yra labiausiai pažeidžiami;
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c) informuoti vartotojus apie aukštus 
standartus, Sąjungos produkcijai 
taikomus įgyvendinant bendrą žemės ūkio 
politiką (BŽŪP).

Or. it

Pakeitimas 111
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vidaus rinkoje įgyvendinamos priemonės Vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse
įgyvendinamos priemonės

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad propagavimo politika būtų gerai subalansuota, propagavimo priemonės turėtų 
būti taikomos ir vidaus rinkoje, ir trečiosiose šalyse.

Pakeitimas 112
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vidaus rinkoje įgyvendinamos priemonės Vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse
įgyvendinamos priemonės

Or. en

Pakeitimas 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vidaus rinkoje įgyvendinamos priemonės Vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse
įgyvendinamos priemonės

Or. en

Pakeitimas 114
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansavimo reikalavimus atitinkančios 
vidaus rinkos priemonės:

Finansavimo reikalavimus atitinkančios 
priemonės:

Or. en

Pakeitimas 115
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansavimo reikalavimus atitinkančios 
vidaus rinkos priemonės:

Finansavimo reikalavimus atitinkančios 
priemonės vidaus rinkoje ir trečiosiose 
šalyse:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad propagavimo politika būtų gerai subalansuota, propagavimo priemonės turėtų 
būti taikomos ir vidaus rinkoje, ir trečiosiose šalyse.
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Pakeitimas 116
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus, visų pirma 
maisto saugumo, autentiškumo, 
maistingumo ir higienos aspektų, gyvūnų 
gerovės arba aplinkos apsaugos požiūriu;

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti žemės ūkio ir maisto produktų 
savybes, įskaitant Sąjungos žemės ūkio 
produktų gamybos metodų ypatumus, visų 
pirma maisto saugumo, autentiškumo, 
maistingumo ir higienos aspektų, gyvūnų 
gerovės arba aplinkos apsaugos požiūriu;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad propagavimo politika būtų gerai subalansuota, propagavimo priemonės turėtų 
būti taikomos ir vidaus rinkoje, ir trečiosiose šalyse.

Pakeitimas 117
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus, visų pirma 
maisto saugumo, autentiškumo, 
maistingumo ir higienos aspektų, gyvūnų 
gerovės arba aplinkos apsaugos požiūriu;

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų – „Europos gamybos 
modelio“ – ypatumus, visų pirma gamybos 
metodų, geografinės kilmės, ypatingų 
kultūros tradicijų ar aplinkybių, maisto 
saugumo, autentiškumo, galimybės
nustatyti produktų kilmę, maistingumo ir 
higienos aspektų, darbo sąlygų, gyvūnų 
gerovės arba aplinkos apsaugos požiūriu;

Or. pt
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Pakeitimas 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus, visų pirma 
maisto saugumo, autentiškumo, 
maistingumo ir higienos aspektų, gyvūnų 
gerovės arba aplinkos apsaugos požiūriu;

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus, visų pirma 
maisto saugumo, atsekamumo, maisto 
tiekimo grandinės skaidrumo, 
autentiškumo, gastronomijos tradicijų, 
maistingumo ir higienos aspektų, gyvūnų 
gerovės arba aplinkos apsaugos požiūriu;

Or. fi

Pagrindimas

Informavimo priemonių sąrašas turėtų būti ilgas ir išsamus. Maisto tiekimo grandinės 
atsekamumas ir skaidrumas yra būtini maisto saugos elementai. Šios priemonės taip pat 
svarbios kaip būdas skatinti vartotojų pasitikėjimą.

Pakeitimas 119
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus, visų pirma 
maisto saugumo, autentiškumo, 
maistingumo ir higienos aspektų, gyvūnų 
gerovės arba aplinkos apsaugos požiūriu;

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus, visų pirma 
maisto saugumo, atsekamumo, ES 
ženklinimo sistemų, autentiškumo, 
istorijos, maistingumo ir higienos aspektų, 
gyvūnų gerovės, aplinkos apsaugos ar kitų 
gamybos standartų požiūriu;

Or. en



PE529.733v01-00 48/151 AM\1019268LT.doc

LT

Pakeitimas 120
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus, visų pirma 
maisto saugumo, autentiškumo, 
maistingumo ir higienos aspektų, gyvūnų 
gerovės arba aplinkos apsaugos požiūriu;

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus, visų pirma 
maisto saugumo, garantuotos aukštos 
kokybės, atsekamumo, tvarumo, 
autentiškumo, maistingumo ir higienos 
aspektų, gyvūnų gerovės arba aplinkos 
apsaugos požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 121
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus, visų pirma 
maisto saugumo, autentiškumo, 
maistingumo ir higienos aspektų, gyvūnų 
gerovės arba aplinkos apsaugos požiūriu;

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus, visų pirma 
maisto saugumo, atsekamumo, tvarumo, 
autentiškumo, maistingumo ir higienos 
aspektų, gyvūnų gerovės arba aplinkos 
apsaugos požiūriu;

Or. en

Pagrindimas

Gerai išvystytos maisto atsekamumo sistemos Europos Sąjungos valstybėse narėse yra vienas 
iš labai svarbių žemės ūkio produktų gamybos metodų ypatumų. Be to, mūsų gaminamo 
maisto tvarumas yra vis svarbesnis ir kelia rūpestį tiek politikos formuotojams, tiek 
vartotojams. Atsižvelgiant į tai, svarbu, kad šie aspektai būtų konkrečiai nurodyti 
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pagrindiniame reglamente – taip ir teisės aktų leidėjams, ir pasiūlymus teikiantiems 
subjektams būtų suteikta aiškumo ir tikrumo.

Pakeitimas 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus, visų pirma 
maisto saugumo, autentiškumo, 
maistingumo ir higienos aspektų, gyvūnų 
gerovės arba aplinkos apsaugos požiūriu;

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus, visų pirma 
maisto saugumo, atsekamumo, tvarumo, 
autentiškumo, maistingumo ir higienos 
aspektų, gyvūnų gerovės arba aplinkos 
apsaugos požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 123
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus, visų pirma 
maisto saugumo, autentiškumo, 
maistingumo ir higienos aspektų, gyvūnų 
gerovės arba aplinkos apsaugos požiūriu;

a) informavimo ir propagavimo priemonės, 
kurių tikslas – pabrėžti Sąjungos žemės 
ūkio maisto produktų gamybos metodų 
ypatumus, visų pirma maisto saugumo, 
autentiškumo, maistingumo ir higienos 
aspektų, gyvūnų gerovės arba aplinkos 
apsaugos požiūriu;

Or. es

Pakeitimas 124
Marian-Jean Marinescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus, visų pirma 
maisto saugumo, autentiškumo, 
maistingumo ir higienos aspektų, gyvūnų 
gerovės arba aplinkos apsaugos požiūriu;

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti Sąjungos žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus, visų pirma 
apsirūpinimo maistu saugumo, 
autentiškumo, maistingumo ir higienos 
aspektų, gyvūnų gerovės arba aplinkos 
apsaugos požiūriu;

Or. fr

Pakeitimas 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informavimo priemonės, susijusios su 5 
straipsnio 4 dalyje nurodytomis temomis.

b) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti žemės ūkio ir maisto produktų 
savybes, ir informavimo priemonės, 
susijusios su 5 straipsnio 4 dalyje 
nurodytomis temomis;

Or. en

Pakeitimas 126
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) atokiausiuose regionuose 
pagamintiems aukštos kokybės žemės ūkio 
produktams skirtos informavimo ir 
propagavimo priemonės;
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Or. pt

Pakeitimas 127
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) propagavimo priemonės, kuriomis 
siekiama gerokai padidinti Europos 
regionų ir vietos mastu pagamintų žemės 
ūkio ir maisto produktų pardavimą ir 
pabrėžti ypatingas Sąjungos žemės ūkio 
produktų gamybos metodų – „Europos 
gamybos modelio“ – savybes. 
Propagavimo priemonėmis taip pat 
skatinama išnaudoti vietos ūkių ir 
trumpos paskirstymo grandinės teikiamas 
galimybes;

Or. pt

Pakeitimas 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatinimo priemonės, kurių tikslas –
padidinti iš ES kilusių žemės ūkio 
produktų ir maisto produktų pardavimą;

Or. pl
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Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su siūlomais konstatuojamosios dalies 2 ir 4 punktų pakeitimais.

Pakeitimas 129
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) propagavimo priemonės, kurių tikslas 
– didinti parduodamų ES kilmės žemės 
ūkio ir maisto produktų kiekį;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad propagavimo politika būtų gerai subalansuota, propagavimo priemonės turėtų 
būti taikomos ir vidaus rinkoje, ir trečiosiose šalyse.

Pakeitimas 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) propagavimo priemonės, kurių tikslas 
– didinti parduodamų ES pagamintų 
žemės ūkio ir maisto produktų kiekį;

Or. en
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Pakeitimas 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) propagavimo priemonės, kurių tikslas 
– didinti parduodamą ES kilmės žemės 
ūkio ir maisto produktų kiekį;

Or. it

Pakeitimas 132
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) propagavimo priemonės, kurių tikslas 
– didinti parduodamų ES kilmės žemės 
ūkio ir maisto produktų kiekį;

Or. it

Pagrindimas

Propagavimo ir informavimo veiksmai nepažeidžia ES įmonių laisvos konkurencijos labiau 
nei kitos ES teisės aktuose numatytos paramos žemės ūkio valdoms formos. Propagavimas 
vidaus rinkoje turi būti leidžiamas ir dėl to, kad būtina toliau skatinti teikti informaciją apie 
Sąjungos produktus ir stiprinti jų pozicijas vidaus rinkoje, turint omenyje didėjantį iš kitur 
įvežamų produktų konkurencinį spaudimą.

Pakeitimas 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) priemonės, kuriomis siekiama 
užtikrinti saugomos kilmės vietos 
nuorodos, saugomos geografinės 
nuorodos ir garantuoto tradicinio 
gaminio apsaugą ir autentiškumą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant kovoti su klastojimu, reikėtų numatyti ES lėšas, kuriomis būtų padedama gamintojų ir 
perdirbėjų grupėms, atliekančioms Reglamento (EB) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto 
produktų kokybės sistemų 45 straipsnio a ir b punktuose numatytas funkcijas.

Pakeitimas 134
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) veiksmai, kuriais įgyvendinamos 
Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės 
ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 
45 straipsnio a ir b dalyse nurodytos 
priemonės;

Or. it

Pakeitimas 135
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) informavimo priemonės, kurių tikslas 
– pabrėžti žemės ūkio produktų ir iš jų 
perdirbtų produktų savybes;

Or. en

Pakeitimas 136
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) propagavimo priemonės, kuriomis 
siekiama padidinti atokiausiuose 
regionuose pagamintų žemės ūkio ir 
maisto produktų pardavimą, atsižvelgiant 
į jiems būdingas kliūtis patekti į rinkas, 
jeigu propaguotiniems produktams 
nesuteikiama pranašumo žemyne 
gaminamų produktų atžvilgiu.

Or. pt

Pakeitimas 137
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) propagavimo priemonės, kurių tikslas 
– didinti parduodamų ES kilmės žemės 
ūkio ir maisto produktų kiekį;

Or. it



PE529.733v01-00 56/151 AM\1019268LT.doc

LT

Pakeitimas 138
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) propagavimo priemonės, kurių tikslas 
– didinti parduodamų ES kilmės žemės 
ūkio produktų ir iš jų perdirbtų produktų 
kiekį;

Or. en

Pakeitimas 139
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) žemės ūkio produktams ir tam 
tikriems iš jų pagamintiems trumpos 
maisto tiekimo grandinės maisto 
produktams skirtos informavimo ir 
propagavimo priemonės, kuriomis 
pirmenybė teikiama vietos rinkoms ir 
vietos gamybai;

Or. pt

Pakeitimas 140
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis Išbraukta.

Trečiosiose šalyse įgyvendinamos 
priemonės

Finansavimo reikalavimus atitinka šios 
trečiosiose šalyse įgyvendinamos 
priemonės:

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti žemės ūkio ir maisto produktų 
savybes, ir informavimo priemonės, 
susijusios su 5 straipsnio 4 dalyje 
nurodytomis temomis;

b) propagavimo priemonės, kurių tikslas –
didinti ES kilmės žemės ūkio ir maisto 
produktų pardavimo kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad propagavimo politika būtų gerai subalansuota, propagavimo priemonės turėtų 
būti taikomos ir vidaus rinkoje, ir trečiosiose šalyse. Todėl 3 straipsnis sujungiamas su 2 
straipsniu.

Pakeitimas 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis Išbraukta.

Trečiosiose šalyse įgyvendinamos 
priemonės

Finansavimo reikalavimus atitinka šios 
trečiosiose šalyse įgyvendinamos 
priemonės:

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti žemės ūkio ir maisto produktų 
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savybes, ir informavimo priemonės, 
susijusios su 5 straipsnio 4 dalyje 
nurodytomis temomis;

b) propagavimo priemonės, kurių tikslas –
didinti ES kilmės žemės ūkio ir maisto 
produktų pardavimo kiekį.

Or. en

Pakeitimas 142
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informavimo priemonės, kurių tikslas –
pabrėžti žemės ūkio ir maisto produktų 
savybes, ir informavimo priemonės, 
susijusios su 5 straipsnio 4 dalyje 
nurodytomis temomis;

a) informavimo ir propagavimo priemonės, 
kurių tikslas – pabrėžti Sąjungos žemės 
ūkio produktų gamybos metodų ypatumus, 
visų pirma maisto saugos, atsekamumo, 
ES ženklinimo sistemų, autentiškumo, 
istorijos, maistingumo ir higienos 
aspektų, gyvūnų gerovės, aplinkos 
apsaugos ar kitų gamybos standartų 
požiūriu, ir informavimo priemonės, 
susijusios su 5 straipsnio 4 dalyje 
nurodytomis temomis;

Or. en

Pakeitimas 143
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) priemonės, leidžiančios gerinti 
produktų, susijusių su kokybės 
sistemomis, nurodytomis 5 straipsnio 4 
dalies a punkte, apsaugą;
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Or. fr

Pakeitimas 144
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) atokiausiuose regionuose 
pagamintiems aukšto lygio žemės ūkio 
produktams skirtos informavimo ir 
propagavimo priemonės; 

Or. pt

Pakeitimas 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informavimo ir propagavimo priemonės 
nesiejamos su prekių ženklais. Tačiau 
produktų prekių ženklai gali būti matomi 
demonstruojant arba degustuojant 
produktus ir nurodomi informavimo ir 
propagavimo medžiagoje konkrečiomis 
sąlygomis, kurios turi būti nustatytos 
pagal 6 straipsnio a punktą.

1. Informavimo ir propagavimo priemonės 
nesiejamos su prekių ženklais. Tačiau 
produktų prekių ženklai gali būti matomi 
demonstruojant arba degustuojant 
produktus ir nurodomi informavimo ir 
propagavimo medžiagoje toliau 
nurodytomis sąlygomis:

Or. de

Pakeitimas 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi būti nurodyti keli prekių ženklai;

Or. de

Pakeitimas 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gali būti nurodomas bet kuris 
pasiūlymą teikiančio subjekto narių 
prekės ženklas;

Or. de

Pakeitimas 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kiekvienas prekės ženklas vienodai 
matomas ir

Or. de

Pakeitimas 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prekės ženklo grafinio vaizdo formatas 
turi būti mažesnis negu priemone 
skleidžiamo pranešimo.

Or. de

Pakeitimas 150
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informavimo priemonėmis 
neskatinama vartoti produkto dėl jo 
kilmės. Tačiau produktų kilmės nuoroda 
gali būti pateikiama informavimo ir 
propagavimo medžiagoje konkrečiomis 
sąlygomis, kurios turi būti nustatytos pagal 
6 straipsnio a punktą.

2. Produktų kilmės nuoroda gali būti 
pateikiama informavimo ir propagavimo 
medžiagoje konkrečiomis sąlygomis, 
kurios turi būti nustatytos pagal 6 
straipsnio a punktą.

Or. pt

Pakeitimas 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informavimo priemonėmis neskatinama 
vartoti produkto dėl jo kilmės. Tačiau 
produktų kilmės nuoroda gali būti 
pateikiama informavimo ir propagavimo 
medžiagoje konkrečiomis sąlygomis, 
kurios turi būti nustatytos pagal 6 
straipsnio a punktą.

2. Informavimo priemonėmis neskatinama 
vartoti produkto dėl jo kilmės. Tačiau 
produktų kilmės nuoroda gali būti 
pateikiama informavimo ir propagavimo 
medžiagoje toliau nurodytomis sąlygomis:
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Or. de

Pakeitimas 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informavimo priemonėmis neskatinama 
vartoti produkto dėl jo kilmės. Tačiau 
produktų kilmės nuoroda gali būti 
pateikiama informavimo ir propagavimo 
medžiagoje konkrečiomis sąlygomis, 
kurios turi būti nustatytos pagal 6 
straipsnio a punktą.

2. Informavimo priemonėmis neskatinama 
vartoti produkto dėl jo kilmės. Tačiau 
produktų kilmės nuoroda gali būti 
pateikiama informavimo ir propagavimo 
medžiagoje konkrečiomis 5a straipsnyje 
paminėtomis sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Produktų kilmės paminėjimo taisyklės yra vienas iš esminių elementų, kuris turėtų būti 
numatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento lygmeniu.

Pakeitimas 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2011 
registruotų produktų atveju nurodoma 
saugoma kilmės vietos nuoroda;

Or. de
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Pakeitimas 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vidaus rinkai skirtų priemonių atveju 
tik grafiškai pateikta kilmės nuoroda gali 
būti mažesnė už ES lygmens informaciją 
ir

Or. de

Pakeitimas 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) trečiųjų šalių rinkoms skirtų priemonių 
atveju kilmės nuoroda gali būti 
pateikiama tame pačiame lygmenyje kaip 
ES lygmens informacija.

Or. de

Pakeitimas 156
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Produktai, kurių (daugkartinis) 
naudojimas gali padaryti žalą visuomenės 
sveikatai, neįtraukiami į informavimo ir 
propagavimo priemonių visų išlaidų arba 
išlaidų dalies finansavimą pagal šį 
reglamentą.
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Or. nl

Pakeitimas 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žemės ūkio produktams, išvardytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede, išskyrus 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. [COM(2011) 416]19 I 
priede išvardytus žuvininkystės ir 
akvakultūros produktus ir tabaką;

a) medvilnei ir žemės ūkio produktams, 
išvardytiems Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) I 
priede, išskyrus tabaką;

__________________ __________________
19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ...

19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ...

Or. es

Pagrindimas

Nepaisant to, kad SESV I priede medvilnė nenurodoma, medvilnė yra žemės ūkio produktas, 
kuris negali būti neįtrauktas į šio reglamento taikymo sritį. 

Pakeitimas 158
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žemės ūkio produktams, išvardytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede, išskyrus
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. [COM(2011) 416]19 I 
priede išvardytus žuvininkystės ir 

a) žemės ūkio produktams, išvardytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede, išskyrus tabaką;
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akvakultūros produktus ir tabaką;

__________________ __________________
19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ...

19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ...

Or. it

Pagrindimas

ES žuvininkystės sektoriaus programose numatyti propagavimo veiksmai skiriami finansuoti 
ir propaguoti atskiriems veiksmams, kurių negalima sulyginti su prekybos ir informavimo 
misijomis, siūlomomis geriau struktūruotų organizacijų, kurioms skiriamas šis reglamentas. 
Atsižvelgiant ir į sektorių apėmusią krizę, būtina žuvininkystės ir akvakultūros produktus 
priskirti reikalavimus atitinkantiems produktams.

Pakeitimas 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žemės ūkio produktams, išvardytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede, išskyrus 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. [COM(2011) 416]19 I 
priede išvardytus žuvininkystės ir 
akvakultūros produktus ir tabaką;

a) žemės ūkio produktams, išvardytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede, išskyrus tabaką;

__________________ __________________
19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ....

19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ....

Or. en

Pagrindimas

Žuvininkystės ir akvakultūros produktai neturėtų būti išbraukti iš reglamento taikymo srities, 
nes daugiau kaip 60 % ES suvartojamos žuvies yra importuojami produktai. Todėl labai 
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svarbu, kad daugiau nuveiktume siekdami propaguoti vietinius tvarius žuvų produktus ir ES 
viduje, ir už jos ribų.

Pakeitimas 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žemės ūkio produktams, išvardytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede, išskyrus 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. [COM(2011) 416] I priede 
išvardytus žuvininkystės ir akvakultūros 
produktus ir tabaką;

a) žemės ūkio produktams, išvardytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede, išskyrus 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. [COM(2011) 416] I priede 
išvardytus žuvininkystės produktus ir 
tabaką;

__________________ __________________

Reglamentas (ES) Nr. .../20.. [COM(2011) 
416] dėl bendro žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų rinkų organizavimo, 
OL...

Reglamentas (ES) Nr. .../20.. [COM(2011) 
416] dėl bendro žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų rinkų organizavimo, 
OL...

Or. pl

Pagrindimas

Akvakultūros produktai turi būti papildomai skatinami ir vidaus rinkoje, ir trečiųjų šalių 
rinkose.

Pakeitimas 161
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žemės ūkio produktams, išvardytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede, išskyrus 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

a) žemės ūkio produktams, išvardytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede, išskyrus 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 



AM\1019268LT.doc 67/151 PE529.733v01-00

LT

(ES) Nr. [COM(2011) 416]19 I priede 
išvardytus žuvininkystės ir akvakultūros 
produktus ir tabaką;

(ES) Nr. [COM(2011) 416]19 I priede 
išvardytus žuvininkystės ir akvakultūros 
produktus, kai jie yra išskirtinė maisto 
produktų sudedamoji dalis, ir tabaką;

__________________ __________________
19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ...

19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ...

Or. es

Pakeitimas 162
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žemės ūkio produktams, išvardytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede, išskyrus 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. [COM(2011) 416] I priede 
išvardytus žuvininkystės ir akvakultūros 
produktus ir tabaką;

a) žemės ūkio produktams, išvardytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede, ir konservuotai 
žuviai, išskyrus Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. [COM(2011) 
416] I priede išvardytus žuvininkystės ir 
akvakultūros produktus ir tabaką;

__________________ __________________
19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ....

19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ....

Or. pt

Pakeitimas 163
Francesca Barracciu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žemės ūkio produktams, išvardytiems a) Bendrijos kilmės žemės ūkio 
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Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede, išskyrus
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. [COM(2011) 416]19 I priede 
išvardytus žuvininkystės ir akvakultūros 
produktus ir tabaką;

produktams, išvardytiems Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (toliau –
Sutartis) I priede, išskyrus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. [COM(2011) 416] I priede išvardytus 
žuvininkystės ir akvakultūros produktus ir 
tabaką;

__________________ __________________
19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ...

19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ...

Or. it

Pagrindimas

Kaip nurodyta pasiūlymo 2 konstatuojamojoje dalyje ir 8 straipsnyje, „informavimo ir 
propagavimo priemonėmis didinamas Europos žemės ūkio konkurencingumas“, todėl būtina 
propagavimo veiksmus ir jų finansinį rėmimą orientuoti į Bendrijos kilmės produktus.

Pakeitimas 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žemės ūkio produktams, išvardytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede, išskyrus
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. [COM(2011) 416]19 I priede 
išvardytus žuvininkystės ir akvakultūros 
produktus ir tabaką;

a) Bendrijos kilmės žemės ūkio 
produktams, išvardytiems Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (toliau –
Sutartis) I priede, išskyrus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. [COM(2011) 416] I priede išvardytus 
žuvininkystės ir akvakultūros produktus ir 
tabaką;

__________________ __________________
19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ...

19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ...

Or. it
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Pakeitimas 165
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žemės ūkio produktams, išvardytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede, išskyrus 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. [COM(2011) 416]19 I priede 
išvardytus žuvininkystės ir akvakultūros 
produktus ir tabaką;

a) žemės ūkio produktams, išvardytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – Sutartis) I priede, išskyrus 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. [COM(2011) 416]19 I priede 
išvardytus žuvininkystės ir akvakultūros 
produktus, vyną, spiritinius gėrimus ir 
tabaką;

__________________ __________________
19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ....

19 Reglamentas (ES) Nr. [COM(2011) 416] 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo, OL ....

Or. en

Pagrindimas

ES neturėtų finansuoti alkoholio propagandos. Tai nederėtų su ES veikla alkoholio 
prevencijos srityje ir prieštarautų įvairioms kitoms politikos priemonėms, t. y. ES visuomenės 
sveikatos politikai, ES alkoholio strategijai ir ES įsipareigojimams Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) veiklos srityje (PPO pasaulinei alkoholio strategijai).

Pakeitimas 166
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) perdirbtiems žemės ūkio produktams, 
nenurodytiems Sutarties I priede;

Or. fr
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Pakeitimas 167
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš žemės ūkio produktų pagamintiems 
maisto produktams, išvardytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1151/2012 I priedo I punkte;

b) iš žemės ūkio produktų perdirbtiems 
produktams;

Or. en

Pakeitimas 168
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš žemės ūkio produktų pagamintiems 
maisto produktams, išvardytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1151/2012 I priedo I punkte;

b) iš žemės ūkio produktų pagamintiems 
maisto produktams, išvardytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1151/2012 I priedo I punkte, su sąlyga, 
kad paprastų programų atveju
naudojamos žemės ūkio žaliavos būtų 
gaunamos iš pasiūlymus teikiančio 
subjekto šalies, o daugiašalių programų 
atveju – iš pasiūlymus teikiančių subjektų 
šalių;

Or. it

Pagrindimas

Vadovaujantis pasiūlymo 2 konstatuojamojoje dalyje ir 8 straipsnyje išdėstytu principu, 
„informavimo ir propagavimo priemonėmis didinamas Europos žemės ūkio 
konkurencingumas“, todėl būtina siekti, kad ne iš Bendrijos kilmės žaliavų pagaminti 
perdirbti produktai nebūtų propaguojami.
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Pakeitimas 169
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš žemės ūkio produktų pagamintiems 
maisto produktams, išvardytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1151/2012 I priedo I punkte;

b) iš žemės ūkio produktų pagamintiems 
maisto produktams, išvardytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1151/2012 I priedo I punkte, 
neatsižvelgiant į tai, ar šie produktai turi 
konkrečią saugomą geografinę nuorodą;

Or. en

Pakeitimas 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš žemės ūkio produktų pagamintiems
maisto produktams, išvardytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
1151/2012 I priedo I punkte;

b) žemės ūkio ir maisto produktams, 
išvardytiems Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 I 
priede, arba kuriems taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 834/2007;

Or. fr

Pagrindimas

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG mentionnés dans les 
règlements (UE) n°1151/2012 Le champ d'application des produits bio mentionnés dans les 
règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article : il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. 
Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.



PE529.733v01-00 72/151 AM\1019268LT.doc

LT

Pakeitimas 171
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš žemės ūkio produktų pagamintiems 
maisto produktams, išvardytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1151/2012 I priedo I punkte;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. es

Pakeitimas 172
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš žemės ūkio produktų pagamintiems 
maisto produktams, išvardytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1151/2012 I priedo I punkte;

b) iš žemės ūkio produktų pagamintiems 
maisto produktams, išvardytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1151/2012 I priedo I punkte, ir 
medvilnę;

Or. pl

Pagrindimas

Į produktų, kuriems taikoma Europos skatinimo sistema, sąrašą turi būti įtraukti tiktai iš 
Europos Sąjungos kilę produktai, kad Europos žemės ūkio produktų gamintojai ir perdirbėjai 
iš savo darbo gautų garantuotą pelną. Be to, skatinimas turi būti taikomas ir medvilnei, nes ji 
yra žemės ūkio produktas.

Pakeitimas 173
Francesca Barracciu
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš žemės ūkio produktų pagamintiems 
maisto produktams, išvardytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1151/2012 I priedo I punkte;

b) iš žemės ūkio produktų pagamintiems 
Bendrijos kilmės maisto produktams, 
išvardytiems Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 I 
priedo I punkte;

Or. it

Pagrindimas

Kaip nurodyta pasiūlymo 2 konstatuojamojoje dalyje ir 8 straipsnyje, „informavimo ir 
propagavimo priemonėmis didinamas Europos žemės ūkio konkurencingumas“, todėl būtina 
propagavimo veiksmus ir jų finansinį rėmimą orientuoti į Bendrijos kilmės produktus.

Pakeitimas 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš žemės ūkio produktų pagamintiems 
maisto produktams, išvardytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1151/2012 I priedo I punkte;

b) iš žemės ūkio produktų pagamintiems 
Bendrijos kilmės maisto produktams, 
išvardytiems Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 I 
priedo I punkte;

Or. it

Pakeitimas 175
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) maisto produktams, kurių kokybės 
nuorodos neprivalomos pagal Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 1151/2012;

Or. it

Pakeitimas 176
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) spiritiniams gėrimams, kuriems pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 110/200820 suteikta 
saugoma geografinė nuoroda.

Išbraukta.

__________________

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 
dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 (OL L 39, 2008 2 13, p. 16).

Or. fi

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didelį alkoholinių gėrimų poveikį visuomenės sveikatai, ES neturėtų skatinti jų 
rinkodaros.

Pakeitimas 177
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) spiritiniams gėrimams, kuriems pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 110/200820 suteikta 
saugoma geografinė nuoroda.

Išbraukta.

__________________
20 2008 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinantis Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 
2008 2 13, p. 16).

Or. en

Pagrindimas

ES neturėtų finansuoti alkoholio propagandos. Tai nederėtų su ES veikla alkoholio 
prevencijos srityje ir prieštarautų įvairioms kitoms politikos priemonėms, t. y. ES visuomenės 
sveikatos politikai, ES alkoholio strategijai ir ES įsipareigojimams Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) veiklos srityje (PPO pasaulinei alkoholio strategijai).

Pakeitimas 178
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) spiritiniams gėrimams, kuriems pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 110/200820 suteikta saugoma 
geografinė nuoroda.

c) spiritiniams gėrimams pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 110/2008

__________________ __________________
20 2008 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 

20 2008 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
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apsaugos bei panaikinantis Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 
2008 2 13, p. 16).

apsaugos bei panaikinantis Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 
2008 2 13, p. 16).

Or. pt

Pakeitimas 179
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) atokiausiuose regionuose 
pagamintiems aukšto lygio žemės ūkio 
produktams.

Or. pt

Pakeitimas 180
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) visiems ekologiškiems maisto 
produktams

Or. en

Pakeitimas 181
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kokybės gerinimo metodams, 
patvirtintiems pagal valstybių nustatytą 
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos Direktyvos 2009/128/EB, 
nustatančios Bendrijos veiksmų 
pagrindus siekiant tausiojo pesticidų 
naudojimo, perkėlimo į nacionalinę teisę 
tvarką.

Or. it

Pakeitimas 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) vynui, nurodytam Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 II dalies II antraštinėje 
dalyje.

Or. it

Pakeitimas 183
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informavimo ir propagavimo 
priemonės vynui gali būti taikomos su 
sąlyga, kad ta pati programa apima kitus 
1 dalies a arba b punkte nurodytus 
produktus.

Išbraukta.

Or. fi



PE529.733v01-00 78/151 AM\1019268LT.doc

LT

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didelį alkoholinių gėrimų poveikį visuomenės sveikatai, ES neturėtų skatinti jų 
rinkodaros.

Pakeitimas 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informavimo ir propagavimo 
priemonės vynui gali būti taikomos su 
sąlyga, kad ta pati programa apima kitus 
1 dalies a arba b punkte nurodytus 
produktus.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Vynui turi būti taikomos Europos Sąjungos propagavimo politikos priemonės, nepriklausomai 
nuo to, ar jis siejamas su kitais žemės ūkio produktais.

Pakeitimas 185
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informavimo ir propagavimo 
priemonės vynui gali būti taikomos su 
sąlyga, kad ta pati programa apima kitus 
1 dalies a arba b punkte nurodytus 
produktus.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 186
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informavimo ir propagavimo 
priemonės vynui gali būti taikomos su 
sąlyga, kad ta pati programa apima kitus 
1 dalies a arba b punkte nurodytus 
produktus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ES neturėtų finansuoti alkoholio propagandos. Tai nederėtų su ES veikla alkoholio 
prevencijos srityje ir prieštarautų įvairioms kitoms politikos priemonėms, t. y. ES visuomenės 
sveikatos politikai, ES alkoholio strategijai ir ES įsipareigojimams Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) veiklos srityje (PPO pasaulinei alkoholio strategijai).

Pakeitimas 187
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informavimo ir propagavimo priemonės 
vynui gali būti taikomos su sąlyga, kad ta 
pati programa apima kitus 1 dalies a arba b 
punkte nurodytus produktus.

2. Informavimo ir propagavimo priemonės 
vynui gali būti taikomos su sąlyga, kad ta 
pati programa apima kitus 1 dalies a arba b 
punkte nurodytus produktus ir vynus, 
kuriems taikoma saugoma kilmės vietos 
nuoroda arba saugoma geografinė 
nuoroda.

Or. it

Pagrindimas

Kilmės vieta yra nuoroda, aiškiai apibūdinanti Europos vynų kokybę ir kultūrinę bei rinkos 
vertę.
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Pakeitimas 188
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vidaus rinkoje įgyvendinamos 
priemonės, susijusios su 1 dalies c punkte 
nurodytais spiritiniais gėrimais ir 2 dalyje 
nurodytu vynu, apima tik vartotojų 
informavimą apie Europos kokybės 
sistemas, susijusias su geografinėmis 
nuorodomis.

Išbraukta.

Or. fi

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didelį alkoholinių gėrimų poveikį visuomenės sveikatai, ES neturėtų skatinti jų 
rinkodaros.

Pakeitimas 189
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vidaus rinkoje įgyvendinamos 
priemonės, susijusios su 1 dalies c punkte 
nurodytais spiritiniais gėrimais ir 2 dalyje 
nurodytu vynu, apima tik vartotojų 
informavimą apie Europos kokybės 
sistemas, susijusias su geografinėmis 
nuorodomis.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

ES neturėtų finansuoti alkoholio propagandos. Tai nederėtų su ES veikla alkoholio 
prevencijos srityje ir prieštarautų įvairioms kitoms politikos priemonėms, t. y. ES visuomenės 
sveikatos politikai, ES alkoholio strategijai ir ES įsipareigojimams Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) veiklos srityje (PPO pasaulinei alkoholio strategijai).

Pakeitimas 190
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vidaus rinkoje įgyvendinamos 
priemonės, susijusios su 1 dalies c punkte 
nurodytais spiritiniais gėrimais ir 2 dalyje 
nurodytu vynu, apima tik vartotojų 
informavimą apie Europos kokybės 
sistemas, susijusias su geografinėmis 
nuorodomis.

3. Vidaus rinkoje įgyvendinamos 
priemonės, susijusios su 1 dalies c punkte 
nurodytais spiritiniais gėrimais ir vynu, 
apima tik vartotojų informavimą apie 
Europos kokybės sistemas, susijusias su 
geografinėmis nuorodomis.

Or. fr

Pakeitimas 191
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vidaus rinkoje įgyvendinamos 
priemonės, susijusios su 1 dalies c punkte 
nurodytais spiritiniais gėrimais ir 2 dalyje 
nurodytu vynu, apima tik vartotojų 
informavimą apie Europos kokybės 
sistemas, susijusias su geografinėmis 
nuorodomis.

3. Vidaus rinkoje įgyvendinamos 
priemonės, susijusios su 1 dalies c punkte 
nurodytais spiritiniais gėrimais, apima tik 
vartotojų informavimą apie Europos 
kokybės sistemas, susijusias su 
geografinėmis nuorodomis.

Or. it
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Pakeitimas 192
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 straipsnio b punkte ir 3 straipsnio a
punkte nurodytos temos:

4. 2 straipsnio b, c ir d punktuose 
nurodytos temos:

Or. en

Pakeitimas 193
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012, 
Reglamentu (EB) Nr. 110/2008 ir ... m. 
… d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. XXX/20... [kuriuo
nustatomas bendras žemės ūkio produktų 
rinkų organizavimas (Vieno BRO 
reglamentas) (COM(2011)626)] 70 
straipsniu nustatytos kokybės sistemos;

a) Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012, 
įskaitant Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 
12 straipsnio 4 ir 5 dalyse minimus 
vardus, simbolius ir nuorodas, 
Reglamentu (EB) Nr. 110/2008 ir ... m. 
… d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. XXX/20... [kuriuo 
nustatomas bendras žemės ūkio produktų 
rinkų organizavimas (Vieno BRO 
reglamentas) (COM(2011)626)] 70 
straipsniu nustatytos kokybės sistemos;

Or. it

Pakeitimas 194
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Tarybos reglamente (EB) b) Tarybos reglamente (EB) 
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Nr. 834/200721 apibrėžta ekologinė 
gamyba;

Nr. 834/200721 apibrėžta ekologinė 
gamyba, įskaitant ir ES, ir nacionalinius 
ekologinių ūkių logotipus;

__________________ __________________
21 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinantis 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/091 (OL L 
189, 2007 7 20, p. 1).

21 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinantis 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/091 (OL L 
189, 2007 7 20, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 195
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) savanoriškos žemės ūkio ir maisto 
produktų sertifikavimo sistemos, 
pripažintos atitinkančiomis ES žemės ūkio 
ir maisto produktų savanoriško 
sertifikavimo sistemų geriausios patirties 
gaires;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant skatinti maisto kokybės temą, be aukštų ES standartų, reikalingi ir papildomi 
griežtesni kokybės kriterijai, pavyzdžiui, SGN / SKVN, arba panašios nacionalinės kokybės 
programos. Patvirtintos ES lygmeniu, jos atitinka visus konkurencijos teisės reikalavimus ir 
taip pat gali būti taikomos kaip propagavimo programos.

Pakeitimas 196
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) savanoriško sertifikavimo sistemos 
pagal dokumentą 
„Komisijos komunikatas – ES žemės ūkio 
ir maisto produktais savanoriško 
sertifikavimo sistemų geriausios patirties 
gairės“ (2010/C341/04);

Or. pl

Pagrindimas

Savanoriško sertifikavimo sistemas bet kuriame pristatymo grandinės lygmenyje gali taikyti 
visi dalyviai, didindami Europos žemės ūkio produkcijos pridėtinę vertę.

Pakeitimas 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Bendrijos ar nacionalinės kokybės 
sistemos žemės ūkio produktams, 
išvardytiems Sutarties I priede, arba kitos 
panašios priemonės, kuriomis suteikiama 
aukštos maisto produktų kokybės ir 
saugos garantija;

Or. en

Pagrindimas

Nustatant reglamento taikymo sritį turi būti atsižvelgiama ir į produktus, kuriems netaikomos 
saugomos kilmės vietos nuorodos, saugomos geografinės nuorodos ir garantuoto tradicinio 
gaminio apsauga. Nustatant reglamento taikymo sritį turėtų būti atsižvelgiama ir į žemės ūkio 
produktams taikomas Bendrijos ar nacionalines kokybės sistemas.



AM\1019268LT.doc 85/151 PE529.733v01-00

LT

Pakeitimas 198
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Sutarties I priede išvardytos žemės 
ūkio produktams taikomos Bendrijos ar 
nacionalinės kokybės sistemos;

Or. en

Pakeitimas 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nacionalinės žemės ūkio produktų ir 
maisto produktų kokybės sistemos;

Or. en

Pagrindimas

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.
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Pakeitimas 200
George Lyon, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nacionalinės žemės ūkio produktų ir 
maisto produktų kokybės sistemos;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų didinamas informuotumas apie aukštus Europos žemės ūkio maisto 
produktų gamybos standartus, saugą, higieną ir gyvūnų gerovės aspektus, kaip ir pagal 
galiojančius teisės aktus, turėtų būti įtrauktos nacionalinės kokybės sistemos.

Pakeitimas 201
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nacionalinės žemės ūkio ir maisto 
produktų kokybės sistemos;

Or. en

Pakeitimas 202
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) trečiosioms šalims skirtų programų 
atveju – nacionalinės kokybės sistemos;

Or. en

Pakeitimas 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Sutarties I priede išvardytos žemės 
ūkio produktams taikomos Bendrijos ar 
nacionalinės kokybės sistemos;

Or. en

Pakeitimas 204
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Reglamento Nr. 1305/2013 16 
straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos 
kokybės schemos;

Or. it

Pakeitimas 205
Giancarlo Scottà
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tiesiogiai parduodami ir trumposios 
maisto produktų grandinės produktai;

Or. it

Pagrindimas

Svarbu skatinti tiesioginį pardavimą ir vystyti „trumpąją grandinę“, rengiant tinkamus 
propagavimo ir informavimo, ypač vidaus rinkoje, veiksmus, siekiant padėti plėtoti vietos 
ūkius ir teritoriją atsižvelgiant į vartotojų poreikius.

Pakeitimas 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kokybės gerinimo metodai, patvirtinti 
pagal valstybių nustatytą 2009 m. spalio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2009/128/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant 
tausiojo pesticidų naudojimo, perkėlimo į 
nacionalinę teisę tvarką;

Or. it

Pakeitimas 207
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) trečiosioms šalims skirtų programų 
atveju – privačios kokybės sistemos, 
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pranokstančios ES nustatytus teisinius 
gamybos standartus maisto saugos, 
gyvūnų gerovės ir tvarumo srityse;

Or. en

Pakeitimas 208
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) savanoriškos nacionalinės 
sertifikavimo sistemos, atitinkančios „ES 
žemės ūkio ir maisto produktais 
savanoriško sertifikavimo sistemų 
geriausios patirties gaires“;

Or. it

Pagrindimas

Savanoriškos nacionalinės sertifikavimo sistemos atitinka Sąjungos tikslą gerinti ES 
produkcijos kokybę. Strateginiu požiūriu svarbu skatinti tuos gamintojus, kurie negali 
įsitraukti į ES kokybės sistemas, vis tiek investuoti į savo produktų kokybės gerinimą taikant 
nacionalines sertifikavimo sistemas, apie kurias turi būti deramai informuojama ir jos turi 
būti propaguojamos.

Pakeitimas 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) Reglamento Nr. 1305/2013 16 
straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos 
žemės ūkio ir maisto produktų kokybės 
schemos;
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Or. it

Pakeitimas 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis

Produktų kilmė gali būti paminėta ją 
siejant su 2 straipsnio pirmoje pastraipoje
paminėtomis priemonėmis.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
24 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus 
dėl specialių produktų kilmės nurodymo 
sąlygų;

Or. en

Pagrindimas

Produktų kilmės paminėjimo taisyklės yra vienas iš esminių elementų, dėl kurio turėtų būti 
sutarta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento lygmeniu.

Pakeitimas 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.

Deleguotieji įgaliojimai

Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl:

a) prekių ženklų matomumo 
demonstruojant arba degustuojant 
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produktus ir jų nurodymo informavimo ir 
propagavimo medžiagoje konkrečių 
sąlygų, nurodytų 4 straipsnio 1 dalyje;

b) produktų kilmės nuorodos pateikimo 
sąlygų, nurodytų 4 straipsnio 2 dalyje.

Or. de

Pakeitimas 212
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguotieji įgaliojimai Deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai

Or. en

Pakeitimas 213
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) produktų kilmės nuorodos pateikimo 
sąlygų, nurodytų 4 straipsnio 2 dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) produktų kilmės nuorodos pateikimo 
sąlygų, nurodytų 4 straipsnio 2 dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Produktų kilmės paminėjimo taisyklės yra vienas iš esminių elementų, kuris turėtų būti 
numatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento lygmeniu.

Pakeitimas 215
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 24 straipsnį priimtais 
įgyvendinimo aktais patvirtina produktų 
kilmės nurodymo sąlygas, kaip nurodyta 4 
straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 216
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tarpsektorinės organizacijos, žemės 
ūkio sektoriaus privačios įmones ir MVĮ.

Or. ro
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Pakeitimas 217
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Reglamento (EB) Nr. 1151/2012 
3 straipsnio 2 dalyje nurodytos grupės. 
Grupės privalo atstovauti programoje 
nustatytai kokybės schemai.

Or. it

Pakeitimas 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymus teikiantys subjektai, kai tik 
įmanoma, atstovauja vienos arba daugiau 
valstybių narių atitinkamam sektoriui.

Or. en

Pagrindimas

Į kvietimą teikti pasiūlymus atsakantys subjektai, kai tik įmanoma, turėtų atstovauti 
atitinkamam sektoriui. Tarpusavyje konkuruojančių subjektų atveju vertinant tinkamumo 
finansuoti kriterijus turėtų būti atsižvelgiama į šį kriterijų.

Pakeitimas 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymą teikiantis subjektas turi 
reprezentuoti sektorių nacionaliniu arba 
ES lygmeniu.

Siūlomos programos turi būti 
įgyvendinamos per ne trumpesnį kaip 
vienų metų ir ne ilgesnį kaip trejų metų 
laikotarpį ir turi būti reikšmingos apimties 
– bent nacionalinio lygmens.

Or. de

Pakeitimas 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informavimo ir propagavimo 
priemonėmis didinamas Europos žemės 
ūkio konkurencingumas vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse. Tikslai, kuriuos reikės 
pasiekti, bus nustatyti 2 dalyje nurodytoje 
veiklos programoje.

1. Informavimo ir propagavimo 
priemonėmis didinamas Europos žemės 
ūkio konkurencingumas vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse. Tikslai, kuriuos reikės 
pasiekti, bus nustatyti 2 dalyje nurodytoje 
metinėje veiklos programoje ir siunčiami 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
susipažinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekdami užtikrinti procedūros atvirumą Europos Parlamentas ir Taryba turėtų turėti 
galimybę kasmet aptarti veiklos programą.

Pakeitimas 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguotuoju aktu Komisija patvirtina 
Europos informavimo ir propagavimo 
strategiją, kurioje apibrėžiami prioritetai 
dėl rinkų, produktų ir ryšių.

Or. en

Pagrindimas

Metinė veiklos programa, kurioje Komisija nustatys informavimo ir propagavimo veiklos 
prioritetus, bus kliūtis šiai veiklai vykdyti. Informavimo ir propagavimo veikla turėtų būti 
grindžiama ne tik metine veiklos programa, bet ir ilgalaike informavimo ir propagavimo 
strategija. 

Pakeitimas 222
George Lyon, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengdama veiklos programą, Komisija 
atsižvelgia į valstybių narių požiūrius ir 
prašo valstybių narių ir 25 straipsnyje 
nurodytos patariamosios grupės pateikti 
nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing. Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States
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Pakeitimas 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas dvejus metus Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
pirmesnėje pastraipoje nurodytos 
strategijos įgyvendinimo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į žemės ūkio ir maisto produktų propagavimo politikos svarbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba turėtų būti reguliariai informuojami apie Europos informavimo ir 
propagavimo strategijos įgyvendinimą.

Pakeitimas 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktu priima 
veiklos programą, kurioje išdėstomi 
siekiami tikslai, prioritetai, laukiami 
rezultatai, įgyvendinimo tvarka ir 
nurodoma bendra finansavimo plano suma. 
Į jį taip pat įtraukiami pagrindiniai
vertinimo kriterijai, finansuotinų priemonių 
aprašas, nurodoma kiekvienos rūšies 
priemonei skiriama apytikrė finansavimo 
suma, preliminarus įgyvendinimo 
tvarkaraštis, o dotacijų atveju – maksimali 
bendro finansavimo dalis.

Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį ir 
1 straipsnyje išvardytus tikslus priimti 
deleguotuosius aktus dėl veiklos 
programos, kurioje išdėstomi siekiami 
tikslai, prioritetai, laukiami rezultatai, 
įgyvendinimo tvarka ir nurodoma bendra 
finansavimo plano suma, patvirtinimo. Į jį 
taip pat įtraukiami pagrindiniai vertinimo 
kriterijai, finansuotinų priemonių aprašas, 
nurodoma kiekvienos rūšies priemonei 
skiriama apytikrė finansavimo suma, 
preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis, o 
dotacijų atveju – maksimali bendro 
finansavimo dalis.
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Or. en

Pakeitimas 225
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktu priima veiklos 
programą, kurioje išdėstomi siekiami 
tikslai, prioritetai, laukiami rezultatai, 
įgyvendinimo tvarka ir nurodoma bendra 
finansavimo plano suma. Į jį taip pat 
įtraukiami pagrindiniai vertinimo kriterijai, 
finansuotinų priemonių aprašas, nurodoma 
kiekvienos rūšies priemonei skiriama 
apytikrė finansavimo suma, preliminarus 
įgyvendinimo tvarkaraštis, o dotacijų 
atveju – maksimali bendro finansavimo 
dalis.

Komisija kartą per metus įgyvendinimo 
aktu priima veiklos programą, kurioje 
išdėstomi siekiami tikslai, prioritetai, 
laukiami rezultatai, įgyvendinimo tvarka ir 
nurodoma bendra finansavimo plano suma.
Veiklos programoje išdėstomas šio 
reglamento priede nurodytų produktų, 
kurių propagavimo ir informavimo apie 
juos priemonės yra tinkamos nuolat 
finansuoti, sąrašas. Į jį taip pat įtraukiami 
pagrindiniai vertinimo kriterijai, 
finansuotinų priemonių aprašas, nurodoma 
kiekvienos rūšies priemonei skiriama 
apytikrė finansavimo suma, preliminarus 
įgyvendinimo tvarkaraštis, o dotacijų 
atveju – maksimali bendro finansavimo 
dalis.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinių produktų, kurių propagavimą tinka finansuoti, sąrašas turi būti nurodytas 
reglamente. Šių produktų propagavimo priemonės turėtų būti tinkamos finansuoti visais 
metais be išimčių. Papildomai galima leisti į metinę veiklos programą įtraukti prioritetinius 
produktus, kurie nėra pagrindiniai.

Pakeitimas 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa



PE529.733v01-00 98/151 AM\1019268LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktu priima 
veiklos programą, kurioje išdėstomi 
siekiami tikslai, prioritetai, laukiami 
rezultatai, įgyvendinimo tvarka ir 
nurodoma bendra finansavimo plano suma. 
Į jį taip pat įtraukiami pagrindiniai 
vertinimo kriterijai, finansuotinų 
priemonių aprašas, nurodoma kiekvienos 
rūšies priemonei skiriama apytikrė 
finansavimo suma, preliminarus 
įgyvendinimo tvarkaraštis, o dotacijų 
atveju – maksimali bendro finansavimo 
dalis.

Komisija įgyvendinimo aktu priima veiklos 
programą, kurioje išdėstomi siekiami 
tikslai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo 
tvarka ir nurodoma bendra finansavimo 
plano suma. Į jį taip pat įtraukiamas
finansuotinų priemonių aprašas, nurodoma 
kiekvienos rūšies priemonei skiriama 
apytikrė finansavimo suma, preliminarus 
įgyvendinimo tvarkaraštis, o dotacijų 
atveju – maksimali bendro finansavimo 
dalis.

Or. en

Pagrindimas

Metinė veiklos programa, kurioje Komisija nustatys informavimo ir propagavimo veiklos 
prioritetus, bus kliūtis šiai veiklai įgyvendinti. Informavimo ir propagavimo veikla turėtų būti 
grindžiama ne tik metine veiklos programa, bet ir ilgalaike informavimo ir propagavimo 
strategija. Be to, atsižvelgiant į žemės ūkio ir maisto produktų propagavimo politikos svarbą, 
Europos Parlamentas ir Taryba turėtų būti reguliariai informuojami apie Europos 
informavimo ir propagavimo strategijos įgyvendinimą.

Pakeitimas 227
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktu priima veiklos 
programą, kurioje išdėstomi siekiami 
tikslai, prioritetai, laukiami rezultatai, 
įgyvendinimo tvarka ir nurodoma bendra 
finansavimo plano suma. Į jį taip pat 
įtraukiami pagrindiniai vertinimo kriterijai, 
finansuotinų priemonių aprašas, nurodoma 
kiekvienos rūšies priemonei skiriama 
apytikrė finansavimo suma, preliminarus 

Komisija, laikydamasi nacionalinių 
strateginių interesų, įgyvendinimo aktu 
priima veiklos programą, kurioje išdėstomi 
siekiami tikslai, prioritetai, laukiami 
rezultatai, įgyvendinimo tvarka ir 
nurodoma bendra finansavimo plano suma. 
Į jį taip pat įtraukiami pagrindiniai 
vertinimo kriterijai, finansuotinų priemonių 
aprašas, nurodoma kiekvienos rūšies 
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įgyvendinimo tvarkaraštis, o dotacijų 
atveju – maksimali bendro finansavimo 
dalis.

priemonei skiriama apytikrė finansavimo 
suma, preliminarus įgyvendinimo 
tvarkaraštis, o dotacijų atveju – maksimali 
bendro finansavimo dalis.

Or. pt

Pakeitimas 228
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos programos įgyvendinimo 
laikotarpis – ketveri metai, tačiau ji gali 
būti kasmet persvarstoma ir padaromi 
reikiami pakeitimai.

Or. lv

Pakeitimas 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengdama tą programą Komisija 
atsižvelgia į ypatingas gamtines kalvotų 
vietovių, salų ir atokiausių regionų kliūtis.

Or. en

Pakeitimas 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas 
įgyvendinimo aktas priimamas remiantis 
24 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
patariamąja procedūra.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas 
įgyvendinimo aktas priimamas remiantis 
24 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
patariamąja procedūra.

Pirmoje pastraipoje nurodytas 
įgyvendinimo aktas priimamas remiantis 
24 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
nagrinėjimo procedūra.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimą dėl veiklos programos turėtų priimti valstybės narės, o ne Komisija.

Pakeitimas 232
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta veiklos programa 
įgyvendinama Komisijai paskelbus:

3. 1 dalyje nurodyta veiklos programa 
įgyvendinama Komisijai du kartus per 
metus paskelbus:

Or. en
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Pagrindimas

Veiklos programos ir kvietimo teikti pasiūlymus tvirtinimo dažnumas turi būti nurodytas 
reglamento tekste. Veiklos programa (papildomi prioritetai, kurių neapima pagrindiniai 
produktai) turėtų būti nustatoma kartą per metus, o kvietimas teikti pasiūlymus programoms 
įgyvendinti turėtų būti skelbiamas du kartus per metus, kaip daroma šiuo metu. Dabartinė 
programų teikimo du kartus per metus sistema labai veiksminga ir nėra priežasties šią 
priemonę keisti.

Pakeitimas 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastų programų atveju – kvietimą
teikti pasiūlymus, kuriame visų pirma 
nurodomos dalyvavimo sąlygos ir 
pagrindiniai vertinimo kriterijai;

a) paprastų programų atveju – du 
kvietimus teikti pasiūlymus, kuriuose visų 
pirma nurodomos dalyvavimo sąlygos ir 
pagrindiniai vertinimo kriterijai;

Or. it

Pakeitimas 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) daugiašalių programų atveju – kvietimą
teikti pasiūlymus pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/201223 I dalies VI 
antraštinę dalį.

b) daugiašalių programų atveju – du 
kvietimus teikti pasiūlymus pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/201223 I dalies VI antraštinę dalį.

__________________ __________________
23 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir 
kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 
(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 

23 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir 
kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 
(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 
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(OL L 298, 2012 10 26, p. 1). (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

Or. it

Pakeitimas 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. A ir b punktuose nurodytuose 
kvietimuose teikti pasiūlymus 
atsižvelgiama į ypatingas gamtines 
kalvotų vietovių, salų ir atokiausių 
regionų kliūtis.

Or. en

Pakeitimas 236
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija taip pat gali leisti atitinkamai 
valstybei narei ir šio reglamento 7 
straipsnyje nurodytiems subjektams kartu 
įgyvendinti 2 ir 3 straipsniuose aprašytas 
informavimo ir propagavimo priemones. 
Šios priemonės visų pirma gali būti 
dalyvavimas tarptautinės svarbos prekių 
mugėse ir parodose, įrengiant Sąjungos 
produktų įvaizdžiui propaguoti skirtus 
stendus arba vykdant tam skirtus 
veiksmus.

Or. pt
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Pakeitimas 237
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija teikia techninės paramos 
paslaugas, kurių tikslas – visų pirma padėti 
gauti informacijos apie įvairias rinkas, 
palaikyti aktyvią specialistų veiklą 
įgyvendinant informavimo ir propagavimo 
politiką ir teikti daugiau informacijos apie 
teisės aktų nuostatas, susijusias su 
programų rengimu ir įgyvendinimu.

2. Komisija teikia techninės paramos 
paslaugas, kurių tikslas – visų pirma padėti 
gauti informacijos apie įvairias rinkas, 
įskaitant tiriamųjų verslo susitikimų 
finansavimą, palaikyti aktyvią specialistų 
veiklą įgyvendinant informavimo ir 
propagavimo politiką ir teikti daugiau 
informacijos apie teisės aktų nuostatas, 
susijusias su programų rengimu ir 
įgyvendinimu. Be to, Komisija parengia 
paprastą išsamų vadovą, kuris padėtų 
galimiems paramos gavėjams laikytis su 
šia politika susijusių taisyklių ir 
procedūrų.

Or. pt

Pakeitimas 238
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija teikia techninės paramos 
paslaugas, kurių tikslas – visų pirma padėti 
gauti informacijos apie įvairias rinkas, 
palaikyti aktyvią specialistų veiklą 
įgyvendinant informavimo ir propagavimo 
politiką ir teikti daugiau informacijos apie 
teisės aktų nuostatas, susijusias su 
programų rengimu ir įgyvendinimu.

2. Komisija teikia techninės paramos 
paslaugas, kurių tikslas – visų pirma padėti 
gauti informacijos apie įvairias rinkas, 
padėti gamintojams kovoti su jų produktų 
klastojimu, palaikyti aktyvią specialistų 
veiklą įgyvendinant informavimo ir 
propagavimo politiką ir teikti daugiau 
informacijos apie teisės aktų nuostatas, 
susijusias su programų rengimu ir 
įgyvendinimu.

Or. fr
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Pakeitimas 239
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija teikia techninės paramos 
paslaugas, kurių tikslas – visų pirma padėti 
gauti informacijos apie įvairias rinkas, 
palaikyti aktyvią specialistų veiklą 
įgyvendinant informavimo ir propagavimo 
politiką ir teikti daugiau informacijos apie 
teisės aktų nuostatas, susijusias su 
programų rengimu ir įgyvendinimu.

2. Komisija teikia techninės paramos 
paslaugas, kurių tikslas – visų pirma padėti 
gauti informacijos apie įvairias rinkas, 
padėti gamintojams kovoti su gaminių 
klastojimu, palaikyti aktyvią specialistų 
veiklą įgyvendinant informavimo ir 
propagavimo politiką ir teikti daugiau 
informacijos apie teisės aktų nuostatas, 
susijusias su programų rengimu ir 
įgyvendinimu.

Or. it

Pakeitimas 240
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija skatina valstybes nares ir 
regionus produkcijos vietinę kilmę 
padaryti atrankos kriterijumi tiekiant 
žemės ūkio produktus ir tam tikrus iš jų 
pagamintus maisto produktus mokykloms, 
jaunimo ir pagyvenusių žmonių namams, 
privačioms socialinio solidarumo 
įstaigoms, viešojo sektoriaus įstaigoms ir 
kt. Minėtasis argumentas akivaizdžiai 
tampa vis aktualesnis, nes šie produktai 
yra švieži, o cheminės medžiagos, 
konservantai ir kitos medžiagos be reikalo 
naudojamos jų galiojimo terminui 
prailginti, o, be to, šių produktų atveju 
užtenka trumpos maisto tiekimo 



AM\1019268LT.doc 105/151 PE529.733v01-00

LT

grandinės.

Or. pt

Pakeitimas 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija įgaliojama įgyvendinimo 
aktais pradėti propagavimo ir 
informavimo kampanijas 1a straipsnio b 
punkte nurodytų krizių atvejais, netaikant 
24 straipsnio 2 arba 3 dalyse nurodytų 
procedūrų, ir užtikrinant, kad šios 
kampanijos būtų vykdomos aktyviai ir 
veiksmingai.

Or. fr

Pagrindimas

Susijęs su 12 pranešėjos siūlomu pakeitimu, kuriuo sukuriamas naujas straipsnis 1a. Būtina, 
kad krizės atveju propagavimo kampanijos galėtų būti vykdomos pagal tam tikrą procedūrą, 
kuria būtų užtikrinama atitinkama reakcija į kampanijų veiksmingumą.

Pakeitimas 242
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija vertina ir atrenka paprastų 
programų pasiūlymus, paskelbusi 8 
straipsnio 3 dalies a punkte nurodytą 
kvietimą teikti pasiūlymus.

1. Valstybė narė pirmuoju etapu įvertina 
programų pasiūlymus ir tada atrinktus 
pasiūlymus teikia Komisijai. Valstybei 
narei atlikus įvertinimą Komisija vertina ir 
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atrenka paprastų programų pasiūlymus, 
paskelbusi 8 straipsnio 3 dalies a punkte 
nurodytą kvietimą teikti pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

Paprastų programų atrankos procedūrą turėtų vykdyti ne tik Komisija, bet – pirmuoju etapu –
ir valstybės narės, nes būtent valstybės narės bus atsakingos už paprastų programų 
įgyvendinimą, stebėseną ir kontrolę. Ši dabartinė sistema yra labai veiksminga, be to, 
valstybės narės turi pakankamai patirties, kad per išankstinę atranką atrinktų geriausią 
programą ir tada ją teiktų Komisijai.

Pakeitimas 243
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija vertina ir atrenka paprastų 
programų pasiūlymus, paskelbusi 8 
straipsnio 3 dalies a punkte nurodytą 
kvietimą teikti pasiūlymus.

1. Informavusi valstybes nares ir gavusi jų 
nuomonę, Komisija vertina ir atrenka 
paprastų programų pasiūlymus, paskelbusi 
8 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytą 
kvietimą teikti pasiūlymus.

Or. en

Pakeitimas 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija vertina ir atrenka paprastų 
programų pasiūlymus, paskelbusi 8 
straipsnio 3 dalies a punkte nurodytą 
kvietimą teikti pasiūlymus.

1. Pateikusi valstybėms narėms paraiškų 
sąrašą ir gavusi jų nuomonę, Komisija 
vertina ir atrenka paprastų programų 
pasiūlymus, paskelbusi 8 straipsnio 3 
dalies a punkte nurodytą kvietimą teikti 
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pasiūlymus.

Or. en

Pakeitimas 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija vertina ir atrenka paprastų 
programų pasiūlymus, paskelbusi 8 
straipsnio 3 dalies a punkte nurodytą 
kvietimą teikti pasiūlymus.

1. Pateikusi valstybėms narėms paraiškų 
sąrašą, Komisija vertina ir atrenka 
paprastų programų pasiūlymus, paskelbusi 
8 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytą 
kvietimą teikti pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

Komisija su valstybėmis narėmis turėtų konsultuotis ne tik atlikusi įvertinimą, bet ir proceso 
pradžioje – tai vienas iš būtinųjų reikalavimų, kad procesas būtų atviras ir būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos.

Pakeitimas 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Valstybės 
narės gali padengti iki 20–30 % išlaidų. 
Likusias išlaidas dengia tik pasiūlymus 
teikiantys subjektai.

Or. en
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Pagrindimas

50 % riba daugeliui smulkių veikėjų yra per didelė. Siekiant ir jiems suteikti galimybę 
dalyvauti, turėtų būti įmanomas bendras valstybių narių finansavimas. Visiškai panaikinus 
bendrą finansavimą sumažėtų iš valstybių narių teikiamų programų pasiūlymų.

Pakeitimas 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 60 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Valstybės 
narės gali finansuoti iki 20% išlaidų. 
Likusias išlaidas dengia tik pasiūlymus 
teikiantys subjektai.

Or. it

Pakeitimas 248
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Valstybės 
narės gali padengti iki 20 % išlaidų. 
Likusias išlaidas dengia tik pasiūlymus 
teikiantys subjektai.

Or. pt
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Pakeitimas 249
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Valstybės 
narės gali dengti ne daugiau kaip 30 % 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti paliekama savanoriško bendro finansavimo galimybė.

Pakeitimas 250
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. 30 % 
likusių išlaidų dengia valstybė narė, o 
likusią dalį – pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė bendro programų finansavimo sistema labai veiksminga ir nėra priežasties ją 
keisti. Kai kuriais atvejais bendras finansavimas pasiūlymus teikiantiems subjektams yra 
labai svarbus. Nesant šios galimybės, teikiamų programų labai sumažėtų.
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Pakeitimas 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Valstybės 
narės dalis gali būti ne didesnė kaip 30 %.

Or. pl

Pakeitimas 252
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Valstybės 
narės gali padengti iki 30 % išlaidų. 
Likusias išlaidas dengia tik pasiūlymus 
teikiantys subjektai.

Or. en

Pakeitimas 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Valstybės 



AM\1019268LT.doc 111/151 PE529.733v01-00

LT

išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

narės gali padengti iki 30 % išlaidų. 
Likusias išlaidas dengia tik pasiūlymus 
teikiantys subjektai.

Or. en

Pakeitimas 254
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia pasiūlymus teikiantys 
subjektai arba valstybės narės, 
nusprendusios teikti nacionalinį bendrą 
finansavimą.

Or. ro

Pakeitimas 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

Or. en
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Pagrindimas

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Pakeitimas 256
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 75 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Paramos 
gavėjų iš tikrųjų galutinai sumokėtas 
nesusigrąžinamas PVM priskiriamas 
finansavimo reikalavimus atitinkančioms 
išlaidoms. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Or. it

Pagrindimas

75% dydžio Sąjungos parama padeda kompensuoti Reglamente Nr. 2003/2008 numatytos 
valstybių bendrojo finansavimo galimybės praradimą ir diskriminuoja daugelį reikalavimus 
atitinkančių subjektų, kurie galėtų dalyvauti programose. Siekiant užtikrinti vienodų sąlygų 
taikymą PVM nesusigrąžinantiems subjektams, siūloma, kad jis būtų priskiriamas 
reikalavimus atitinkančioms išlaidoms, jeigu pasiūlymą teikiantis subjektas iš tiesų ir 
galutinai jį sumokėjo.

Pakeitimas 257
Paolo De Castro
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 75 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Paramos 
gavėjų iš tikrųjų galutinai sumokėtas 
nesusigrąžinamas PVM priskiriamas 
finansavimo reikalavimus atitinkančioms 
išlaidoms. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Or. it

Pakeitimas 258
Francesca Barracciu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 60 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

Or. it

Pagrindimas

Jeigu sutariama, kad bendrojo valstybių narių finansavimo nebeliks, siekiant išvengti 
valstybės pagalbos teikimo reikia padidinti Sąjungos finansinės paramos dalį.

Pakeitimas 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 60 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

Or. it

Pakeitimas 260
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

1. Sąjungos finansinė parama paprastoms 
programoms neviršija 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai. Valstybės narės prie išlaidų 
dengimo prisidėti negali.

Or. nl

Pakeitimas 261
George Lyon, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymus teikiantys subjektai savo 
įnašus gali daryti parafiskalinių mokesčių 
pavidalu arba kaip privalomus įnašus.

Or. en
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Pagrindimas

2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams 
skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse 
reglamentuojamose dabartinėse taisyklėse leidžiama bendrai finansuojamoms propagavimo 
priemonėms naudoti parafiskalinius mokesčius ir privalomus įnašus. Pasiūlymas turėtų būti iš 
dalies pakeistas siekiant aiškiai nurodyti, kad tai daryti bus ir toliau leidžiama.

Pakeitimas 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali dalyvauti 
paprastų programų finansavime. 
Finansinis valstybių narių įnašas turi 
neviršyti 30 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Pakeitimas 263
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 60 % šiais atvejais:

Išbraukta.

a) kai paprasta programa įgyvendinama 
vienoje ar keliose trečiosiose šalyse;

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 
kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti vaisius ir 
daržoves.

Or. it

Pakeitimas 264
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 60 % šiais atvejais:

Išbraukta.

a) kai paprasta programa įgyvendinama 
vienoje ar keliose trečiosiose šalyse;

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 
kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti vaisius ir 
daržoves.

Or. en

Pakeitimas 265
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 60 % šiais atvejais:

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 80 % šiais atvejais:

Or. ro

Pakeitimas 266
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 60 % šiais atvejais:

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 75 % šiais atvejais:

Or. pt

Pakeitimas 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 60 % šiais atvejais:

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 70 % šiais atvejais:

Or. it

Pakeitimas 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 60 % šiais atvejais:

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 70 % šiais atvejais:

Or. it

Pakeitimas 269
Francesca Barracciu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 60 % šiais atvejais:

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 65 % šiais atvejais:

Or. it

Pagrindimas

Dalinis pakeitimas susijęs su 15 straipsnio 1 dalyje siūlomu Sąjungos finansinės paramos 
padidinimu.

Pakeitimas 270
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis
padidinamas iki 60 % šiais atvejais:

2. Sąjungos finansuojama procentinė 
dalis padidinama iki 60 % šiais atvejais:

Or. pt

Pakeitimas 271
George Lyon, James Nicholson
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 60 % šiais atvejais:

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 60 % paprastos 
programos, skirtos vienai ar daugiau 
trečiųjų šalių, atveju;

Or. en

Pakeitimas 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 60 % šiais atvejais:

2. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 60 %, kai įgyvendinamos 
konkrečios informavimo ir propagavimo 
priemonės, kuriomis Sąjungos švietimo 
įstaigų mokiniai skatinami vartoti vaisius 
ir daržoves.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo metu mažėjant valstybių narių įnašams, pasiūlymus teikiantiems subjektams būtina 
išlaikyti dabartinį procentinį dydį tam, kad galėtų paskatinti priemonių naudojimą trečiosiose 
šalyse.

Pakeitimas 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- a) kai paprasta programa įgyvendinama 
vienoje ar keliose trečiosiose šalyse, 1 
dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 80 %.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo metu mažėjant valstybių narių įnašams, pasiūlymus teikiantiems subjektams būtina 
išlaikyti dabartinį procentinį dydį tam, kad galėtų paskatinti priemonių naudojimą trečiosiose 
šalyse.

Pakeitimas 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai paprasta programa įgyvendinama 
vienoje ar keliose trečiosiose šalyse;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Lieka tekstas, pateiktas pirmoje dalyje, iš pasiūlymo jis nėra išbraukiamas.

Pakeitimas 275
George Lyon, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai paprasta programa įgyvendinama 
vienoje ar keliose trečiosiose šalyse;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 
kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti vaisius ir 
daržoves.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Lieka tekstas, pateiktas pirmoje dalyje, iš pasiūlymo nėra išbraukiamas.

Pakeitimas 277
George Lyon, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 
kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti vaisius ir 
daržoves.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šis punktas nereikalingas, nes tai jau numatyta pagal ES vaisių ir daržovių vartojimo 
mokyklose skatinimo programą.

Pakeitimas 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 
kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti vaisius ir 
daržoves;

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 
kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti vaisius ir 
daržoves, šviežius ar perdirbtus, taip pat 
pieną ar pieno gaminius;

Or. fr

Pagrindimas

Skatinti visų produktų, priklausančių vaikams skirtoms pagalbos schemoms, o ne tik vaisių ir 
daržovių, vartojimą.

Pakeitimas 279
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 
kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti vaisius ir 
daržoves.

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 
kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti vaisius ir 
daržoves, taip pat pieną ir pieno 
produktus.

Or. en
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Pakeitimas 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 
kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti vaisius ir 
daržoves.

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 
kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti pieną arba 
vaisius ir daržoves.

Or. en

Pakeitimas 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 
kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti vaisius ir 
daržoves.

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 
kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti pieną, vaisius ir 
daržoves.

Or. pl

Pakeitimas 282
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 
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kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti vaisius ir
daržoves.

kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti pieną, vaisius ir 
daržoves.

Or. pt

Pakeitimas 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 
kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti vaisius ir 
daržoves.

b) kai įgyvendinamos konkrečios 
informavimo ir propagavimo priemonės, 
kuriomis Sąjungos švietimo įstaigų 
mokiniai skatinami vartoti vaisius ir 
daržoves, taip pat alyvuogių aliejų.

Or. it

Pakeitimas 284
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai informavimo ir propagavimo 
priemones įgyvendina atokiausi Sąjungos 
regionai.

Or. pt

Pakeitimas 285
Daciana Octavia Sârbu
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai vykdomos informavimo 
kampanijos ir priemonės ekologiškiems 
produktams propaguoti.

Or. ro

Pakeitimas 286
Francesca Barracciu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai paprastos programos objektas yra:

– vietinės augalų rūšys ir veislės bei iš jų 
gaminami produktai arba

– iš vietinių gyvūnų rūšių, veislių ar 
populiacijos gaunami gyvūniniai 
produktai.

Or. it

Pagrindimas

Būtina numatyti aktyvesnį Sąjungos indėlį finansuojant programas, kurios daro teigiamą 
poveikį saugant biologinę įvairovę.

Pakeitimas 287
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
gali būti padidintas iki 80 % šalims, 
gaunančioms finansinę paramą, ne 
daugiau kaip dvejiems metams nuo tos 
išorės pagalbos procedūros pabaigos. 

Or. pt

Pakeitimas 288
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sąjungos finansuojama procentinė 
dalis padidinama iki 75 % atokiausiuose 
regionuose pagamintiems aukšto lygio 
produktams skirtoms informavimo ir 
propagavimo priemonėms.

Or. pt

Pakeitimas 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Programų, vykdomų atokiausiuose 
Sąjungos regionuose, atveju Sąjungos 
mokama procentinė padidinama iki 75 %.

Or. en
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Pakeitimas 290
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Labai mažų įmonių ir vidutinių 
įmonių atveju, kai vykdomos 2 dalies a 
punkte nenurodytos Sąjungai ypatingą 
reikšmę turinčios programos, Sąjungos 
mokama procentinė dalis padidinama iki 
75 %.

Or. en

Pagrindimas

Labai mažos įmonės sudaro solidžią žemės ūkio maisto produktų sektoriaus dalį ir pirmenybė 
turėtų būti teikiama pasiūlymus teikiantiems subjektams, kurie stengiasi integruoti labai 
mažas įmones, turinčias mažiau išteklių informavimo ir propagavimo priemonėms.

Pakeitimas 291
Francesca Barracciu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. bet kokiu atveju, kai paprastoje 
programoje numatyti veiksmai skiriami 
išimtinai vienai ar kelioms mažosioms ar 
vidutinėms įmonėms, 1 dalyje nurodyta 
procentinė vertė padidinama iki 75 %.

Or. it
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Pagrindimas

Jeigu sutariama, kad bendrojo valstybių narių finansavimo nebeliks, siekiant išvengti galimo 
valstybės pagalbos teikimo reikia padidinti Sąjungos finansinės paramos dalį. Mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kurios gali neturėti finansinių pajėgumų programos išlaidoms padengti, 
turi būti skiriama didesnė parama.

Pakeitimas 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Krizių atveju Sąjungos finansinė 
parama gali būti iki 100 %.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikyta galimybė krizių atvejais vykdomiems veiksmams skirti 100 % Bendrijos 
finansavimą.

Pakeitimas 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nesant programų, įgyvendintinų 
vidaus rinkoje vienos ar kelių rūšių 
informavimo veiklai, nurodytai 5 
straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, 
kiekviena valstybė narė gali parengti 
programą ir specialius jos elementus 
pagal veiklos programą, nurodytą 8 
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straipsnio 3 dalyje, ir paskelbdama viešą 
kvietimą teikti pasiūlymus paskiria už 
programą, kurią ji imasi finansuoti, 
atsakingą įstaigą.

Or. en

Pakeitimas 294
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 75 % paprastos 
programos, skirtos vienai ar daugiau 
trečiųjų šalių, atveju;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomi procentiniai dydžiai neteikia pakankamai paskatų, kad būtų gerokai 
padidintas trečiosioms šalims skirtų programų skaičius. Atsižvelgiant į tai, kad valstybių 
narių finansavimas nenumatytas, svarbu, kad šie subjektai būtų skatinami.

Pakeitimas 295
Francesca Barracciu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Paramos gavėjų iš tikrųjų galutinai 
sumokėtas nesusigrąžinamas PVM 
priskiriamas finansavimo reikalavimus 
atitinkančioms išlaidoms.
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Or. it

Pagrindimas

Analogiška nuostata yra ir priimtuose naujuosiuose 2014-2020 m. Sanglaudos politikos 
reglamentuose.

Pakeitimas 296
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. 1 dalyje nurodytas procentinis dydis 
padidinamas iki 60 % informavimo ir 
propagavimo priemonėms, skirtoms 
Sąjungos švietimo įstaigų mokinių 
skatinimui vartoti vaisius ir daržoves;

Or. en

Pakeitimas 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Valstybės narės gali padengti iki 
20–30 % visų išlaidų. Likusias išlaidas 
dengia tik pasiūlymus teikiantys subjektai.

Or. en
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Pagrindimas

50 % riba daugeliui smulkių veikėjų yra per didelė. Siekiant ir jiems suteikti galimybę 
dalyvauti, turėtų būti įmanomas bendras valstybių narių finansavimas. Visiškai panaikinus 
bendrą finansavimą sumažėtų iš valstybių narių teikiamų programų pasiūlymų.

Pakeitimas 298
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Valstybė narė gali dengti ne 
daugiau kaip 30 % išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti paliekama savanoriško bendro finansavimo galimybė.

Pakeitimas 299
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. 30 % likusių išlaidų dengia 
valstybė narė, o likusią dalį – pasiūlymus 
teikiantys subjektai.

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinė bendro programų finansavimo sistema labai veiksminga ir nėra priežasties ją 
keisti. Kai kuriais atvejais bendras finansavimas pasiūlymus teikiantiems subjektams yra 
labai svarbus. Nesant šios galimybės, teikiamų programų labai sumažėtų.

Pakeitimas 300
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Valstybės narės gali padengti iki 
20 % išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Or. pt

Pakeitimas 301
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 80 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia 
pasiūlymus teikiantys subjektai arba 
valstybės narės, nusprendusios teikti 
nacionalinį bendrą finansavimą.

Or. ro

Pakeitimas 302
Giancarlo Scottà
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 75 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Paramos gavėjų iš tikrųjų 
galutinai sumokėtas nesusigrąžinamas 
PVM priskiriamas finansavimo 
reikalavimus atitinkančioms išlaidoms.
Likusias išlaidas dengia tik pasiūlymus 
teikiantys subjektai.

Or. it

Pagrindimas

75% dydžio Sąjungos parama padeda kompensuoti Reglamente Nr. 2003/2008 numatytos 
valstybių bendrojo finansavimo galimybės praradimą ir diskriminuoja daugelį reikalavimus 
atitinkančių subjektų, kurie galėtų dalyvauti programose. Siekiant užtikrinti vienodų sąlygų 
taikymą PVM nesusigrąžinantiems subjektams, siūloma, kad jis būtų priskiriamas 
reikalavimus atitinkančioms išlaidoms, jeigu pasiūlymą teikiantis subjektas iš tiesų ir 
galutinai jį sumokėjo.

Pakeitimas 303
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 75 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Paramos gavėjų iš tikrųjų 
galutinai sumokėtas nesusigrąžinamas 
PVM priskiriamas finansavimo 
reikalavimus atitinkančioms išlaidoms.
Likusias išlaidas dengia tik pasiūlymus 
teikiantys subjektai.
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Or. it

Pakeitimas 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Daugiašalių programų, įskaitant 
trečiosioms šalims skirtas daugiašales 
programas, didžiausia bendro finansavimo 
suma – 70 % visų finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Likusias 
išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiantys 
subjektai.

Or. it

Pakeitimas 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 70 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Or. it

Pakeitimas 306
Francesca Barracciu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 65 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Or. it

Pakeitimas 307
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų vidaus rinkoje, ir 75 % –
trečiosiose šalyse. Likusias išlaidas dengia 
tik pasiūlymus teikiantys subjektai.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosiose šalyse vykdomomis programomis subjektai iš keleto valstybių narių turėtų būti 
itin motyvuojami teikti programas, nes natūralu, kad šias programas sudėtingiau parengti. 
Kartu, kadangi naikinamas nacionalinis įnašas į programas, naująja sistema gali būti 
gerokai (iki 15 %) padidinta pasiūlymus teikiančių subjektų bendrai finansuojama dalis.

Pakeitimas 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiašalių programų didžiausia bendro Daugiašalių programų didžiausia bendro 
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finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik
pasiūlymus teikiantys subjektai.

finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Or. en

Pakeitimas 309
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai. Valstybės 
narės prie išlaidų dengimo prisidėti 
negali.

Or. nl

Pakeitimas 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų. Likusias išlaidas dengia tik 
pasiūlymus teikiantys subjektai.

Daugiašalių programų didžiausia bendro 
finansavimo suma – 60 % visų 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų.

Or. pl
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Pakeitimas 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Krizių atveju Sąjungos finansinio įnašo 
dalis gali siekti 100 % išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikyta galimybė krizių atvejais vykdomiems veiksmams skirti 100 % Bendrijos 
finansavimą.

Pakeitimas 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai sudėtingos programos įgyvendinamos 
vienoje ar keliose trečiosiose šalyse, 
procentinis dydis, nurodytas ankstesnėje 
pastraipoje, padidinamas iki 80 %.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama nepadidinti dabartinio pasiūlymus teikiančių subjektų finansinio įnašo.

Pakeitimas 313
Francesca Barracciu
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kokiu atveju, kai paprastoje 
programoje numatyti veiksmai skiriami 
išimtinai vienai ar kelioms mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, 1 dalyje nurodyta 
procentinė vertė padidinama iki 75 %.

Or. it

Pagrindimas

Jeigu sutariama, kad bendrojo valstybių narių finansavimo nebeliks, siekiant išvengti galimo 
valstybės pagalbos teikimo reikia padidinti Sąjungos finansinės paramos dalį. Mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kurios gali neturėti finansinių pajėgumų programos išlaidoms padengti, 
turi būti skiriama didesnė parama.

Pakeitimas 314
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Procentinė Sąjungos bendro finansavimo 
dalis padidinama iki 75 % atokiausiuose 
regionuose pagamintiems aukšto lygio 
produktams skirtoms informavimo ir 
propagavimo priemonių programoms.

Or. pt

Pakeitimas 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programų, vykdomų atokiausiuose 
regionuose, atveju Sąjungos 
finansuojama dalis padidinama iki 75 %.

Or. en

Pakeitimas 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali dalyvauti daugiašalių 
programų finansavime. Finansinis 
valstybių narių įnašas turi neviršyti 30 %
tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Pakeitimas 317
Francesca Barracciu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos gavėjų iš tikrųjų galutinai 
sumokėtas nesusigrąžinamas PVM 
priskiriamas Sąjungos finansavimo 
reikalavimus atitinkančioms išlaidoms.

Or. it

Pagrindimas

Analogiška nuostata yra ir priimtuose naujuosiuose 2014-2020 m. Sanglaudos politikos 
reglamentuose.

Pakeitimas 318
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis

Labai mažų įmonių bei mažųjų ir 
vidutinių įmonių atveju, kai vykdomos 1a 
ir 1b pastraipose nenurodytos Sąjungai 
ypatingą reikšmę turinčios programos, 
Sąjungos bendrai finansuojama dalis 
padidinama iki 80 %.

Or. en

Pagrindimas

Labai mažos įmonės sudaro solidžią žemės ūkio maisto produktų sektoriaus dalį ir pirmenybė 
turėtų būti teikiama pasiūlymus teikiantiems subjektams, kurie stengiasi integruoti labai 
mažas įmones, turinčias mažiau išteklių informavimo ir propagavimo priemonėms.

Pakeitimas 319
Béla Glattfelder
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) konkrečių sąlygų, kuriomis kiekvienas 
7 straipsnyje nurodytas pasiūlymą 
teikiantis subjektas gali pateikti 
programą, visų pirma siekiant užtikrinti 
programos dalyvių reprezentatyvumą ir 
platų mastą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) konkrečių sąlygų, kuriomis kiekvienas 
7 straipsnyje nurodytas pasiūlymą 
teikiantis subjektas gali pateikti 
programą, visų pirma siekiant užtikrinti 
programos dalyvių reprezentatyvumą ir 
platų mastą;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 321
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 13 straipsnyje nurodytų vykdomųjų 
institucijų dalyvavimo konkursuose 
sąlygų;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 322
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) konkrečių sąlygų, susijusių su paprastų 
programų ir informavimo ir propagavimo 
priemonių reikalavimus atitinkančiomis 
išlaidomis ir, jei reikia, administracinėmis 
bei personalo išlaidomis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 323
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pirmenybės užtikrinimo MVĮ 
priklausantiems prekių ženklams sąlygų, 
jei programose yra numatyti 4 straipsnyje 
minimi prekių ženklai;

Or. it

Pagrindimas

Svarbu priminti principą, kurį pati Komisija plačiai taiko BŽŪP srityje: pirmenybę reikia 
teikti labai mažoms įmonėms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Pakeitimas 324
Giancarlo Scottà
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) su 5 straipsnio b punkte minimais 
perdirbtais produktais susijusių programų 
atvejais – sąlygų, kuriomis būtų 
užtikrinama pirmenybė produktų, 
gaminamų iš pasiūlymus teikiančių 
organizacijų šalyse gaunamų žaliavų, 
propagavimo projektams.

Or. it

Pagrindimas

Vadovaujantis pasiūlymo 2 konstatuojamojoje dalyje ir 8 straipsnyje išdėstytu principu, 
„informavimo ir propagavimo priemonėmis didinamas Europos žemės ūkio 
konkurencingumas“, todėl būtina teikti pirmenybę iš Sąjungos kilmės žaliavų gaminamiems 
perdirbtiems produktams.

Pakeitimas 325
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) konkrečias sąlygas, kuriomis 
kiekvienas 7 straipsnyje nurodytas 
pasiūlymą teikiantis subjektas gali pateikti 
programą, visų pirma siekiant užtikrinti 
programos dalyvių reprezentatyvumą ir 
platų mastą;

Or. en

Pakeitimas 326
Béla Glattfelder
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) 13 straipsnyje nurodytų vykdomųjų 
institucijų dalyvavimo konkursuose 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 327
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirmos pastraipos b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) konkrečias sąlygas, susijusias su 
programų ir informavimo ir propagavimo 
priemonių reikalavimus atitinkančiomis 
išlaidomis ir, jei reikia, administracinėmis 
bei personalo išlaidomis.

Or. en

Pakeitimas 328
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. pt
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Pakeitimas 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
4 straipsnis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindama šį reglamentą Komisija 
gali konsultuotis su Komisijos 
sprendimu 2004/391/EB įsteigta žemės 
ūkio produktų skatinimo patariamąja 
grupe.

Įgyvendindama šį reglamentą Komisija 
konsultuojasi su Komisijos 
sprendimu 2004/391/EB įsteigta žemės 
ūkio produktų skatinimo patariamąja 
grupe.

__________________ __________________
27 2004 m. balandžio 23 d. Komisijos 
sprendimas 2004/391/EB dėl patariamųjų 
grupių, sprendžiančių bendros žemės ūkio 
politikos klausimus (OL L 120, 2004 4 24, 
p. 50).

27 2004 m. balandžio 23 d. Komisijos 
sprendimas 2004/391/EB dėl patariamųjų
grupių, sprendžiančių bendros žemės ūkio 
politikos klausimus (OL L 120, 2004 4 24, 
p. 50).

Or. pl

Pagrindimas

Rengiant veiklos programas patariamosios grupės vaidmuo turi būti svarbiausias. Sektorių 
organizacijoms turi būti užtikrinta galimybė daryti įtaką dėl šio strateginio dokumento 
formos.
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Pakeitimas 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patariamoji grupė, sprendžianti skatinimo 
klausimus, turi dalyvauti rengiant 8 
straipsnyje nurodytą veiklos programą.

Or. pl

Pagrindimas

Rengiant veiklos programas patariamosios grupės vaidmuo turi būti svarbiausias. Sektorių 
organizacijoms turi būti užtikrinta galimybė daryti įtaką dėl šio strateginio dokumento
formos.

Pakeitimas 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Ne vėliau kaip [2017 m.] gruodžio 
31 d. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai tarpinę šio 
reglamento taikymo ataskaitą, įskaitant 
įgyvendinimo tempą įvairiose valstybėse 
narėse, prireikus kartu su atitinkamais 
pasiūlymais. Europos Parlamento 
prašymu Komisijos atstovas atvyksta ir 
pristato tarpinę ataskaitą atsakingam 
komitetui.

Or. en

Pakeitimas 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [2020 m.] gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą, 
prireikus kartu su atitinkamais pasiūlymais.

Ne vėliau kaip [2020 m.] gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą, 
prireikus kartu su atitinkamais pasiūlymais. 
Europos Parlamento prašymu Komisijos 
atstovas atvyksta ir pristato tarpinę 
ataskaitą atsakingam komitetui.

Or. en

Pakeitimas 334
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [2020 m.] gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą, 
prireikus kartu su atitinkamais pasiūlymais.

Ne vėliau kaip [2020 m.] gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą, 
apimančią ir atokiausius regionus, 
prireikus kartu su atitinkamais pasiūlymais. 
Be to, tarpinė ataskaita ta pačia forma 
kaip ir pirmiau minėta ataskaita 
pateikiama iki 2017 m. gruodžio 31 d. 

Or. pt

Pakeitimas 335
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
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[…]

Or. it

Pakeitimas 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.

[…]

Or. it

Pakeitimas 337
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A. VI I priedo II dalies 1 punkto c 
papunktis keičiamas taip:

c) kurių visuminė alkoholio koncentracija 
ne didesnė nei 15 tūrio proc. Tačiau 
taikant išimtis:

– didžiausia galima visuminė alkoholio 
koncentracija nesodrintuose vynuose, 
pagamintuose tam tikrose Sąjungos 
vynuogių auginimo zonose, yra 20 tūrio 
proc., kaip nurodo Komisija 
deleguotuosiuose aktuose pagal 59 
straipsnio 1 dalį,

– visuminė alkoholio koncentracija 
vynuose, pažymėtuose saugoma kilmės 
vietos nuoroda ir pagamintuose netaikant 
sodrinimo būdų, kai dedama sacharozės, 
koncentruotos vynuogių misos ar 
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koncentruotos rektifikuotos vynuogių 
misos, negali būti didesnė nei 15 tūrio 
proc.;

Or. fr

(Reglamento (ES) Nr. .../20.. (COM) VII priedo II dalies 1 punkto c papunktis keičiamas taip: 
„Atsižvelgiant į dabartinę redakciją dėl vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 

keičiamos šios dalys: pirma, įrašas c), antra, antroji įtrauka papildoma šia dalimi: „įdėjus 
sacharozės, koncentruotos vynuogių misos ar koncentruotos rektifikuotos vynuogių misos".)

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patikslinti, kokie sodrinimo būdai negali būti taikomi vynams, kurių 
visuminė alkoholio koncentracija yra didesnė nei 15 tūrio proc. Šiuo atveju naudojami 
sodrinimo būdai yra vadinamieji gryninimo būdai (dalinis koncentravimas šalčiu, atvirkštiniu 
osmosu), kuriuose nenaudojamos egzogeninių sodrinimo produktų priemaišos, todėl vynas 
nepraranda savo savybių.

Pakeitimas 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo [... m. ... d. Europos 
Parlamento ir Tarybos] reglamento (ES) 
Nr. XXXX/20..* [kuriuo nustatomas 
bendras žemės ūkio produktų rinkų 
organizavimas (Vieno BRO reglamentas) 
(COM(2011) 626)] 146 straipsnio ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1184/200628 
3 straipsnio ir laikantis Sutarties 42 
straipsnio 1 dalies, Sutarties 107, 108 ir 
109 straipsniai netaikomi valstybių narių 
mokėjimams, atliktiems pagal šį 
reglamentą ir laikantis jo nuostatų, taip pat 
valstybių narių finansiniams įnašams, 
dengiamiems iš parafiskalinių mokesčių 
arba privalomųjų įmokų, toms 
programoms, kurioms Sąjungos parama 
gali būti skiriama pagal Sutarties 42 
straipsnio 2 dalį ir kurias Komisija atrinko 

Nukrypstant nuo [... m. ... d. Europos 
Parlamento ir Tarybos] reglamento (ES) 
Nr. XXXX/20..* [kuriuo nustatomas 
bendras žemės ūkio produktų rinkų 
organizavimas (Vieno BRO reglamentas) 
(COM(2011) 626)] 146 straipsnio ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1184/2006 3 
straipsnio ir laikantis Sutarties 42 
straipsnio 1 dalies, Sutarties 107, 108 ir 
109 straipsniai netaikomi valstybių narių 
mokėjimams, atliktiems pagal šį 
reglamentą ir laikantis jo nuostatų, taip pat 
finansavimo dalims, valstybių narių 
finansiniams įnašams, dengiamiems iš 
parafiskalinių mokesčių arba privalomųjų 
įmokų, toms programoms, kurioms 
Sąjungos parama gali būti skiriama pagal 
Sutarties 42 straipsnio 2 dalį ir kurias
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pagal šį reglamentą. Komisija atrinko pagal šį reglamentą.

__________________ __________________
28 2006 m. liepos 24 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1184/2006 dėl tam 
tikrų konkurencijos taisyklių taikymo 
žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai 
jais (OL L 214, 2006 8 4, p. 7).

28 2006 m. liepos 24 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1184/2006 dėl tam 
tikrų konkurencijos taisyklių taikymo 
žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai 
jais (OL L 214, 2006 8 4, p. 7).

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinamas derėjimas su 15 ir 18 straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo [... m. ... d. Europos 
Parlamento ir Tarybos] reglamento (ES) 
Nr. XXXX/20..* [kuriuo nustatomas 
bendras žemės ūkio produktų rinkų 
organizavimas (Vieno BRO reglamentas) 
(COM(2011) 626)] 146 straipsnio ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1184/200628 
3 straipsnio ir laikantis Sutarties 42 
straipsnio 1 dalies, Sutarties 107, 108 ir 
109 straipsniai netaikomi valstybių narių 
mokėjimams, atliktiems pagal šį 
reglamentą ir laikantis jo nuostatų, taip pat 
valstybių narių finansiniams įnašams, 
dengiamiems iš parafiskalinių mokesčių 
arba privalomųjų įmokų, toms 
programoms, kurioms Sąjungos parama 
gali būti skiriama pagal Sutarties 42 
straipsnio 2 dalį ir kurias Komisija atrinko 
pagal šį reglamentą.

Nukrypstant nuo [... m. ... d. Europos 
Parlamento ir Tarybos] reglamento (ES) 
Nr. XXXX/20..* [kuriuo nustatomas 
bendras žemės ūkio produktų rinkų 
organizavimas (Vieno BRO reglamentas) 
(COM(2011) 626)] 146 straipsnio ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1184/200628 
3 straipsnio ir laikantis Sutarties 42 
straipsnio 1 dalies, Sutarties 107, 108 ir 
109 straipsniai netaikomi valstybių narių 
mokėjimams, atliktiems pagal šį 
reglamentą ir laikantis jo nuostatų, taip pat 
valstybių narių finansiniams įnašams, 
dengiamiems iš parafiskalinių mokesčių 
arba privalomųjų įmokų, toms 
programoms, kurioms Sąjungos parama 
gali būti skiriama pagal Sutarties 42 
straipsnio 2 dalį ir kurias Komisija atrinko 
pagal šį reglamentą.

__________________ __________________
28 2006 m. liepos 24 d. Tarybos 28 2006 m. liepos 24 d. Tarybos 
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reglamentas (EB) Nr. 1184/2006 dėl tam 
tikrų konkurencijos taisyklių taikymo 
žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai 
jais (OL L 214, 2006 8 4, p. 7).

reglamentas (EB) Nr. 1184/2006 dėl tam 
tikrų konkurencijos taisyklių taikymo 
žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai 
jais (OL L 214, 2006 8 4, p. 7).

Or. pl

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti palikta galimybė bendrai finansuoti programas.

Pakeitimas 340
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo 
Reglamento (EB) Nr. 3/2008 nuostatų prie 
šio reglamento nuostatų, Komisija 
įgaliojama pagal 23 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus.

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo 
Reglamento (EB) Nr. 3/2008 nuostatų prie 
šio reglamento nuostatų, Komisija pagal 24 
straipsnį priima įgyvendinimo aktus.

Or. en


