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Pakeitimas 75
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Marielle De Sarnez, 
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnio 
pirmą pastraipą ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnio 
pirmą pastraipą, 43 straipsnio 2 dalį ir 
349 straipsnį,

Or. fr

Pakeitimas 76
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Reikėtų patikslinti Atokiausiems 
regionams ir saloms skirtų programų
(toliau – POSEI programos), kurias, 
vadovaujantis subsidiarumo principu, turi 
nustatyti geografinę vietą labiausiai 
atitinkančios valstybės narės ir kurias 
valstybės narės pateikia Komisijai tvirtinti, 
turinį.

(3) Reikėtų patikslinti Atokiausiems 
regionams ir saloms skirtų programų
(toliau – POSEI programos), kurias, 
vadovaujantis subsidiarumo principu, turi 
nustatyti geografinę vietą labiausiai 
atitinkančios valstybės narės ir kurias 
valstybės narės pateikia Komisijai tvirtinti
regioniniams priežiūros komitetams 
atlikus vidaus konsultacijas, turinį.

Or. pt

Pakeitimas 77
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

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

(4a) Siekiant išvengti neigiamo poveikio 
programų POSEI tikslų įgyvendinimui, 
Komisija, vykdydama derybas dėl 
tarptautinių prekybos susitarimų, dėl 
kurių gali kilti pavojus pagal programas 
POSEI remiamiems sektoriams, kiekvieną 
kartą turėtų atlikti poveikio vertinimą. 
Atliktą poveikio vertinimą arba išankstinį 
galimų padarinių tyrimą Komisija, prieš 
sudarydama atitinkamus tarptautinius 
susitarimus, pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir renkamoms 
departamento arba regiono valdžios 
institucijoms atokiausiuose regionuose.

Or. fr

Pakeitimas 78
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Taikant subsidiarumo principą ir 
siekiant lankstumo – šie elementai yra 
atokiausiems Sąjungos regionams taikomai 
tvarkai patvirtinto planavimo pagrindas –
valstybių narių paskirtosios valdžios 
institucijos gali siūlyti programos 
pakeitimus, kad ji būtų pritaikyta prie 
atokiausių regionų realybės. Vadovaujantis 
tais pačiais siekiais, programų pakeitimo 
tvarka turi būti pritaikyta prie pakeitimo 
rūšies pagrįstumo lygmens.

(5) Taikant subsidiarumo principą ir 
siekiant lankstumo – šie elementai yra 
atokiausiems Sąjungos regionams taikomai 
tvarkai patvirtinto planavimo pagrindas –
valstybių narių paskirtosios valdžios 
institucijos, regioniniam priežiūros 
komitetui pasikonsultavus su 
suinteresuotomis šalimis, gali siūlyti 
programos pakeitimus, kad ji būtų 
pritaikyta prie atokiausių regionų realybės.
Vadovaujantis tais pačiais siekiais, 
programų pakeitimo tvarka turi būti 
pritaikyta prie pakeitimo rūšies pagrįstumo 
lygmens.

Or. pt
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Pakeitimas 79
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti 
kainas atokiausiuose regionuose ir 
sumažinti papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl jų atokumo ir tuo pačiu 
metu išlaikyti Sąjungos produktų 
konkurencingumą, pagalba turėtų būti 
teikiama Sąjungos kilmės produktų 
tiekimui į atokiausius regionus. Teikiant 
tokią pagalbą turėtų būti atsižvelgiama į 
papildomas vežimo į atokiausius regionus
išlaidas bei eksportui į trečiąsias šalis 
taikomas kainas ir, jei tai yra žemės ūkyje 
naudojami ir perdirbimui skirti produktai, į 
papildomas išlaidas, atsirandančias dėl 
atokumo, ypač dėl izoliuotumo ir nedidelio 
ploto.

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti 
kainas atokiausiuose regionuose
sumažinant papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl jų atokumo, ir tuo pačiu 
metu išlaikyti atokiausių regionų produktų 
konkurencingumą, pagalba turėtų būti 
teikiama Sąjungos produktų tiekimui į 
atokiausius regionus. Teikiant tokią 
pagalbą turėtų būti atsižvelgiama į 
papildomas išlaidas, susijusias su šių 
produktų vežimu į atokiausius regionus,
bei eksportui į trečiąsias šalis taikomas 
kainas ir, jei tai yra žemės ūkyje naudojami 
ir perdirbimui skirti produktai, į 
papildomas išlaidas, atsirandančias dėl 
atokumo, ypač dėl izoliuotumo ir nedidelio 
ploto.

Or. fr

Pakeitimas 80
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti 
kainas atokiausiuose regionuose ir 
sumažinti papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl jų atokumo ir tuo pačiu 
metu išlaikyti Sąjungos produktų 
konkurencingumą, pagalba turėtų būti 
teikiama Sąjungos kilmės produktų 
tiekimui į atokiausius regionus. Teikiant 
tokią pagalbą turėtų būti atsižvelgiama į 

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti 
kainas atokiausiuose regionuose ir 
sumažinti papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl jų atokumo ir tuo pačiu 
metu išlaikyti Sąjungos produktų 
konkurencingumą, pagalba turėtų būti 
teikiama Sąjungos kilmės produktų 
tiekimui į atokiausius regionus. Teikiant 
tokią pagalbą turėtų būti atsižvelgiama į 
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papildomas vežimo į atokiausius regionus 
išlaidas bei eksportui į trečiąsias šalis 
taikomas kainas ir, jei tai yra žemės ūkyje 
naudojami ir perdirbimui skirti produktai, į 
papildomas išlaidas, atsirandančias dėl 
atokumo, ypač dėl izoliuotumo ir nedidelio 
ploto.

papildomas vežimo į atokiausius regionus 
išlaidas bei eksportui į trečiąsias šalis 
taikomas kainas ir, jei tai yra žemės ūkyje 
naudojami ir perdirbimui skirti produktai, į 
papildomas išlaidas, atsirandančias dėl 
atokumo, ypač dėl izoliuotumo, nedidelių 
plotų, nelygių vietovių, nepalankaus 
klimato ir salų išsisklaidymo.

Or. pt

Pakeitimas 81
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Kartais sunku įgyvendinti 
diversifikaciją, reikalingą atsižvelgiant į 
atokiausių regionų padėtį.

Or. pt

Pakeitimas 82
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Kad būtų išvengta spekuliacijų, kurios 
pakenktų galutiniams atokiausių regionų 
vartotojams, reikėtų patikslinti, kad 
speciali tiekimo tvarka gali būti taikoma tik 
geros kokybės ir tinkamiems parduoti 
produktams.

(9) Kad būtų išvengta spekuliacijų, kurios 
pakenktų galutiniams atokiausių regionų 
vartotojams, reikėtų patikslinti, kad 
speciali tiekimo tvarka gali būti taikoma tik 
geros kokybės ir tinkamiems parduoti 
produktams, nustačius lygiavertes sąlygas 
galutiniams vartotojams.

Or. lt
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Pakeitimas 83
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Azorams, Madeirai ir Kanarų saloms 
tiekiamam nekvotiniam cukrui turėtų būti 
ir toliau netaikomi importo muitai. Taip pat 
importo muitai turėtų būti netaikomi į 
Azorų salas įvežant ne didesnį nei jų 
prognozuojamame tiekimo balanse 
nurodytą žaliavinio cukranendrių cukraus 
kiekį.

(15) Azorams, Madeirai ir Kanarų saloms 
tiekiamam nekvotiniam cukrui turėtų būti 
ir toliau netaikomi importo muitai. Taip pat 
importo muitai turėtų būti netaikomi į 
Azorų salas įvežant žaliavinio 
cukranendrių cukraus kiekį, viršijantį ne 
daugiau kaip 5 proc. praeitais metais 
importuoto žaliavinio cukranendrių 
cukraus kiekį.

Or. lt

Pakeitimas 84
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kadangi ryžiai yra pagrindinis
Reunjono mitybos elementas, o vietoje jų
neužauginama tiek, kad būtų patenkinti 
poreikiai, reikėtų ir toliau leisti netaikyti 
importo muitų šiam produktui, jį 
importuojant į Reunjoną.

(17) Kadangi ryžiai yra pagrindinis 
mitybos elementas Reunjone ir ryžių 
apdorojimo bei balinimo pramonės 
įmonės čia veikia jau daugelį metų, bet 
kadangi Reunjone ryžių neužauginama 
tiek, kad būtų patenkinti vietos poreikiai, 
reikėtų ir toliau leisti netaikyti importo 
muitų šiam produktui, jį importuojant į 
Reunjoną.

Or. fr

Pakeitimas 85
Rolandas Paksas
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Sąjungos politika siekiant padėti 
vietos gamybai atokiausiuose regionuose 
buvo taikoma daugeliui produktų ir tų 
produktų gamybos, prekybos jais ar jų 
perdirbimo priemonių. Šios priemonės 
buvo veiksmingos ir užtikrino žemės ūkio 
veiklos tęstinumą bei plėtrą. Sąjunga turėtų 
ir toliau remti tokią gamybą – pagrindinį 
veiksnį užtikrinant aplinkos, socialinę ir 
ekonominę pusiausvyrą atokiausiuose 
regionuose. Patirtis rodo, kad, kaip ir 
kaimo plėtros politikos atveju, glaudesnė 
partnerystė su vietos valdžios 
institucijomis gali padėti tikslingiau spręsti 
konkrečias atitinkamų regionų problemas. 
Todėl reikėtų remti vietinę gamybą 
naudojant POSEI programas.

(18) Sąjungos politika siekiant padėti 
vietos gamybai atokiausiuose regionuose 
buvo taikoma daugeliui produktų ir tų 
produktų gamybos, prekybos jais ar jų 
perdirbimo priemonių. Šios priemonės 
buvo veiksmingos ir užtikrino žemės ūkio 
veiklos tęstinumą bei plėtrą. Sąjunga turėtų 
ir toliau remti tokią gamybą – pagrindinį 
veiksnį užtikrinant aplinkos, socialinę ir 
ekonominę pusiausvyrą atokiausiuose 
regionuose. Patirtis rodo, kad, kaip ir 
kaimo plėtros politikos atveju, glaudesnė 
partnerystė su vietos valdžios 
institucijomis gali padėti tikslingiau spręsti 
konkrečias atitinkamų regionų problemas. 
Todėl reikėtų remti vietinę gamybą 
naudojant POSEI programas ir 
struktūrinių fondų ir žemės ūkio fondų 
(Europos žemės ūkio garantijų fondo ir 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ) 
skiriamą finansavimą.

Or. lt

Pakeitimas 86
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Kad būtų remiama prekyba atokiausių 
regionų produktais, reikėtų sukurti 
prekybai minėtais produktais už gamybos 
regiono ribų skirtą paramos schemą.

(19) Kad būtų remiama prekyba atokiausių 
regionų produktais, reikėtų sukurti 
prekybai minėtais produktais už gamybos 
regiono ribų skirtą paramos schemą, 
atsižvelgiant į dideles papildomas išlaidas, 
kurias lemia dideli atstumai tarp 
vartojimo rinkų ir dvigubų atsargų 
būtinybė, nes tai didelė jų 
konkurencingumo vidaus rinkoje kliūtis.
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Šie veiksniai pagrindžia būtinybę 
padidinti programos POSEI finansinį 
paketą.

Or. pt

Pakeitimas 87
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Atokiausių regionų ūkininkai turėtų 
būti skatinami tiekti kokybiškus produktus, 
o prekyba jais turėtų būti palengvinama.
Šiuo tikslu gali būti naudingas Sąjungos 
nustatyto grafinio simbolio naudojimas.

(22) Atokiausių regionų ūkininkai turėtų 
būti skatinami tiekti kokybiškus produktus, 
o prekyba jais turėtų būti palengvinama.
Šiuo tikslu gali būti naudingas Sąjungos 
nustatyto grafinio simbolio naudojimas ir 
simbolio propagavimo kampanijos, 
rengiamos siekiant užtikrinti, kad 
vartotojai jaustų didesnį prielankumą 
atokiausių regionų produktams ir labiau 
juos pripažintų.

Or. pt

Pakeitimas 88
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Tiekimo sistema ir vietos 
produkcijos rėmimo priemonės, kiek 
įmanoma, turėtų būti orientuojamos į 
kokybišką žemės ūkio produkciją ir 
novatoriškus pridėtinės vertės turinčius 
produktus, kurie galės patenkinti reiklias 
rinkas ir rinkos nišas.

Or. pt
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Pakeitimas 89
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Be to, reikia atsižvelgti į papildomas 
išlaidas, kurias patiria atokiausių regionų 
žemės ūkio gamyba dėl žemės sklypų 
mažumo ir dėl jų išsisklaidymo, įskaitant 
tai, kad sunaudojama daugiau žemės ūkio 
dyzelino ne tik traukiamuosiuose 
įrenginiuose, bet ir kituose įrenginiuose, 
naudojamuose įvairioms žemės ūkio 
prietaisams gabenti iš vieno ūkio į kitą.

Or. pt

Pakeitimas 90
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Gali būti taikoma nuostata, leidžianti 
nukrypti nuo Komisijos nuoseklios 
politikos neleisti teikti valstybės veiklos 
pagalbos Sutarties I priede nurodytų žemės 
ūkio produktų gamybai, perdirbimui ir 
prekybai jais, kad būtų galima sumažinti 
konkrečias ūkininkavimo atokiausiuose 
regionuose kliūtis, atsirandančias dėl jų 
nutolimo, visų pirma – atokumo ir 
izoliuotumo; mažumo, kalnuotumo, 
klimato ir jų ekonominės priklausomybės 
nuo nedaugelio produktų.

(26) Gali būti taikoma nuostata, leidžianti 
nukrypti nuo Komisijos nuoseklios 
politikos neleisti teikti valstybės veiklos 
pagalbos Sutarties I priede nurodytų žemės 
ūkio produktų gamybai, perdirbimui ir 
prekybai jais, kad būtų galima sumažinti 
konkrečias ūkininkavimo atokiausiuose 
regionuose kliūtis, atsirandančias dėl jų 
nutolimo, visų pirma – atokumo ir 
izoliuotumo; mažumo, kalnuotumo, 
klimato ir jų ekonominės priklausomybės 
nuo nedaugelio produktų. Žemės ūkio 
gamyba atlieka itin svarbią funkciją 
didinant kaimo vietovių dinamiškumą ir 
skatinant gyventojų įsitvirtinimą, nes 
atokiausios kaimo vietovės ypač veikiamos 
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gyventojų senėjimo, mažo gyventojų 
tankumo ir, kai kur, gyventojų skaičiaus 
mažėjimo. 

Or. pt

Pakeitimas 91
Gabriel Mato Adrover

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Atokiausių regionų žemės ūkio pasėlių 
fitosanitarinei padėčiai turi įtakos 
konkrečios problemos, susijusios su 
klimatu ir šiuose departamentuose iki šiol 
taikytų kontrolės priemonių 
nepakankamumu. Todėl turėtų būti 
įgyvendinamos kovos su kenksmingais 
organizmais, taip pat ir naudojant
ekologinius metodus, programos. Turėtų 
būti tiksliai nurodytas Sąjungos finansinis 
įnašas į tokias programas.

(27) Atokiausių regionų žemės ūkio pasėlių 
fitosanitarinei padėčiai turi įtakos 
konkrečios problemos, susijusios su
importo augimu, klimatu ir šiuose 
departamentuose iki šiol taikytų kontrolės 
priemonių nepakankamumu. Todėl turėtų 
būti įgyvendinamos kovos su kenksmingais 
organizmais ir mokymo programos, 
įskaitant tvarius ir aplinkos apsaugą 
užtikrinančius ekologinius metodus, 
programos. Turėtų būti tiksliai nurodytas 
Sąjungos finansinis įnašas į tokias 
programas.

Or. es

Pakeitimas 92
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Azorų salose pieno sektoriaus 
restruktūrizavimas dar nėra baigtas.
Atsižvelgiant į didelę Azorų salų 
priklausomybę nuo pieno gamybos, taip 
pat į kitas problemas, susijusias su jų 
nutolimu ir kitų pelningų gamybos 

(29) Azorų salose pieno sektoriaus 
restruktūrizavimas dar nėra baigtas.
Atsižvelgiant į didelę Azorų salų 
priklausomybę nuo pieno gamybos, taip 
pat į kitas problemas, susijusias su jų 
nutolimu ir kitų pelningų gamybos 
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galimybių nebuvimu, turėtų būti ir toliau 
taikomas nukrypimas nuo tam tikrų 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatų 
dėl mokesčio taikymo pieno ir pieno 
produktų pertekliui.

galimybių nebuvimu, turėtų būti ir toliau 
taikomas nukrypimas nuo tam tikrų 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatų 
dėl mokesčio taikymo pieno ir pieno 
produktų pertekliui. Be to, siekiant 
sudaryti sąlygas greitesniam 
struktūriniam atkūrimui, kad sektorius 
galėtų geriau pasirengti pieno kvotų 
sistemos panaikinimui, yra pagrįsta į 
programos POSEI finansinį paketą 
įtraukti išteklius, kurių užtektų finansuoti 
priemonėms, būtinoms remiantis šiame 
reglamente siūlomais numatomų šios 
sistemos panaikinimo padarinių tyrimais.

Or. pt

Pakeitimas 93
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Sprendimas panaikinti pieno kvotas 
turės itin neigiamą poveikį pieno ir pienio 
produktų sektoriui, o Komisijos pasiūlyme 
dėl sutartinių santykių šis klausimas 
nenagrinėjamas. Šis veiksnys, kartu su 
gamybos sąnaudų didėjimu ir kainų 
svyravimu, stipriai mažina 
konkurencingumą, todėl reikia nuolat 
vertinti neigiamus padarinius ir nustatyti 
specialias kompensavimo priemones, 
sustiprinant programų POSEI 
finansavimą, nes tai sudarytų sąlygas 
užtikrinti šio sektoriaus tvarumą 
atokiausiuose regionuose.

Or. pt

Pakeitimas 94
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Atsižvelgiant į unikalų pieno 
gamybos pobūdį Azorų salose, kuriose ši 
gamyba yra pagrindinis ekonomikos, 
socialinio stabilumo, aplinkos kokybės ir 
žemės naudojimo variklis, programa 
POSEI, kaip programa, kurios tikslas –
pritaikyti bendrą žemės ūkio politiką 
atokiausiems regionams, yra pagrindinė 
priemonė sukurti priemones, kurių gali 
prireikti siekiant išlaikyti dabartinį 
gamybos lygį, grindžiamą suteiktomis 
gamybos teisėmis.

Or. pt

Pakeitimas 95
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nepaisant skiriamos paramos karvės 
pieno gamybai Madeiroje ir Reunjone 
nepavyko išlaikyti vidaus ir išorės tiekimo 
pusiausvyros, visų pirma dėl didelių 
struktūrinių sunkumų, su kuriais 
susiduriama šiame sektoriuje, ir menkų šio 
sektoriaus galimybių prisitaikyti prie 
naujos ekonominės aplinkos. Todėl ir 
toliau turėtų būti leidžiama iš Sąjungos 
kilmės pieno miltelių gaminti ypač aukšta 
temperatūra (UHT) apdorotą pieną, kad 
būtų galima geriau patenkinti vietinius 
vartojimo poreikius. Siekiant geriau 
informuoti vartotoją, reikėtų numatyti 
prievolę ant pardavimo etiketės nurodyti, 
kad tai yra ypač aukšta temperatūra (UHT) 
apdorotas pienas iš pieno miltelių.

(30) Nepaisant skiriamos paramos karvės 
pieno gamybai Madeiroje ir Reunjone 
nepavyko išlaikyti vidaus ir išorės tiekimo 
pusiausvyros, visų pirma dėl didelių 
struktūrinių sunkumų, su kuriais 
susiduriama šiame sektoriuje, ir šio 
sektoriaus problemų siekiant prisitaikyti 
prie naujos ekonominės aplinkos. Todėl ir 
toliau turėtų būti leidžiama iš Sąjungos 
kilmės pieno miltelių gaminti ypač aukšta 
temperatūra (UHT) apdorotą pieną, kad 
būtų galima geriau patenkinti vietinius 
vartojimo poreikius, jei ši priemonė 
netrukdo surinkti ir realizuoti visą vietoje 
pagamintą pieną ir nekenkia pastangoms 
skatinti šio gamybos sektoriaus plėtrą, 
siekiant vidutinės trukmės laikotarpiu 
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užtikrinti savarankišką Reunjono 
apsirūpinimą pieno produktais. Siekiant 
geriau informuoti vartotoją, reikėtų 
numatyti prievolę ant pardavimo etiketės 
nurodyti, kad tai yra ypač aukšta 
temperatūra (UHT) apdorotas pienas iš 
pieno miltelių. Šią nuostatą turėtų būti 
galima taikyti Martinikai, Gvianai ir 
Gvadelupai, jei Prancūzija pateiktų 
atitinkamą prašymą ir pagrįstų šį prašymą 
vietos veikėjų noru pasinaudoti šia 
galimybe ir jų pajėgumais užtikrinti pieno 
sektoriaus vystymąsi.

Or. fr

Pakeitimas 96
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Siekiant patenkinti vietos pieno 
vartojimo poreikius Madeiroje ir Kanarų 
salose ir atsižvelgiant į pieno gamybos 
perviršį Azorų salose, reikia skatinti 
atokiausių regionų prekybos dinamiką, 
sukuriant specialias priemones, kurios 
prisidėtų prie šių prekybos santykių
stiprinimo, ypač gerinti susisiekimą. Be 
to, reikia užtikrinti reikiamas sąlygas 
teisingai ir sąžiningai prekybai, ypač 
prekybos apmokestinimo požiūriu.

Or. pt

Pakeitimas 97
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

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

(32a) Turėtų būti remiama tradicinė 
gyvulininkystė. Siekiant patenkinti vietos 
vartotojų poreikius Madeiroje ir Kanarų 
salose, siekiant sustiprinti atokiausių 
regionų prekybos dinamiką, reikia skatinti 
buliukų importą, ypač iš Azorų salų. Be 
to, reikia užtikrinti reikiamas sąlygas 
teisingai ir sąžiningai prekybai, ypač 
prekybos apmokestinimo požiūriu.

Or. pt

Pakeitimas 98
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Tabako auginimas Kanarų salose yra 
istoriškai svarbus. Ekonominiu požiūriu 
tabako gamyba išlieka viena iš pagrindinių 
pramoninės veiklos sričių regione.
Socialiniu požiūriu tabako auginimas 
reikalauja daug darbo ir juo užsiima maži 
ūkiai. Kadangi kultūra nėra pakankamai 
pelninga, kyla pavojus jai išnykti. Šiuo 
metu tabakas auginamas tik nedidelėje La 
Palmos salos dalyje ir yra skirtas nedidelio 
masto cigarų gamybai. Todėl Ispanijai 
turėtų būti ir toliau leidžiama teikti 
pagalbą, papildančią Sąjungos pagalbą, kad 
ši tradicinė kultūra būtų išsaugota remiant 
su ja susijusius amatus. Be to, siekiant 
išlaikyti tabako gaminių gamybą, 
žaliavinio ir pusiau perdirbto tabako 
importui į Kanarų salas ir toliau turėtų būti 
netaikomas muitas, bet ne daugiau kaip 
20 000 tonų žaliavinio tabako, iš kurio 
pašalintos vidurinės gyslos, ekvivalento per 
metus.

(34) Tabako auginimas Kanarų ir Azorų
salose yra istoriškai svarbus. Ekonominiu 
požiūriu tabako gamyba išlieka viena iš 
pagrindinių pramoninės veiklos sričių 
regione. Socialiniu požiūriu tabako 
auginimas reikalauja daug darbo ir juo 
užsiima maži ūkiai, o tai Azorų salų atveju 
sudaro sąlygas sėjomainai, taip 
išvengiant, kad nebūtų auginamos vienos 
rūšies kultūros ir nebūtų naudojama per 
daug trąšų. Kadangi kultūra nėra 
pakankamai pelninga, kyla pavojus jai 
išnykti. Šiuo metu tabakas auginamas tik 
nedidelėje La Palmos salos (Kanarų salos)
dalyje ir yra skirtas nedidelio masto cigarų 
gamybai ir San Migelio saloje (Azorų 
salos) cigarų ir cigarilių gamybai. Todėl 
Ispanijai ir Portugalijai turėtų būti ir toliau 
leidžiama teikti pagalbą, papildančią 
Sąjungos pagalbą, kad ši tradicinė kultūra 
būtų išsaugota remiant su ja susijusius 
amatus. Be to, siekiant išlaikyti tabako 
gaminių gamybą, žaliavinio ir pusiau 
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perdirbto tabako importui į Kanarų ir 
Azorų salas ir toliau turėtų būti netaikomas 
muitas, bet ne daugiau kaip 20 000 tonų 
žaliavinio tabako, iš kurio pašalintos 
vidurinės gyslos, ekvivalento per metus.

Or. pt

Pakeitimas 99
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) Norint pasiekti visus šio reglamento 
tikslus, svarbu, kad ši priemonė galėtų 
užkirsti kelią galimiems neigiamiems 
bendrosios žemės ūkio politikos reformos 
po 2013 m. padariniams, o tai reiškia, kad 
naujoji BŽŪP turi būti selektyviai ir 
laipsniškai pradėta taikyti atokiausiuose 
regionuose, atsižvelgiant į jų ypatumus.

Or. pt

Pakeitimas 100
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
35 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35b) Norint pasiekti visus šio reglamento 
tikslus, svarbu, kad ši priemonė bet 
kuriuo metu galėtų užkirsti kelią 
neigiamiems dvišalių ir daugiašalių 
susitarimų padariniams, prieš sudarant 
susitarimus atliekant poveikio vertinimus 
ir taikant atitinkamas kompensavimo 
priemones.
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Or. pt

Pakeitimas 101
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Nuo 2006 m. kai kuriuose 
atokiausiuose regionuose, ypač Azoruose ir 
Prancūzijos užjūrio departamentuose, 
būtiniausių produktų poreikis išaugo dėl 
padidėjusio naminių gyvulių skaičiaus ir 
dėl demografinių priežasčių. Todėl reikėtų
padidinti biudžeto, kurį valstybės narės 
gali naudoti specialiai tiekimo tvarkai 
atitinkamuose regionuose, dalį.

(36) Nuo 2006 m. kai kuriuose 
atokiausiuose regionuose, ypač Azoruose ir 
Prancūzijos užjūrio departamentuose, 
būtiniausių produktų poreikis išaugo dėl 
padidėjusio naminių gyvulių skaičiaus ir 
dėl demografinių priežasčių. Taigi reikia 
faktiškai padidinti specialios tiekimo 
tvarkos finansinį paketą, kad nebūtų 
pakenkta dabar teikiamai pagalbai, kuri 
būtina vietos gamybai – pagrindiniam 
programos POSEI tikslui.

Or. pt

Pakeitimas 102
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išsaugoti ir plėtoti atokiausių regionų
žemės ūkio veiklą, įskaitant vietinių 
produktų gamybą, perdirbimą ir prekybą 
jais.

b) užtikrinti tvarų atokiausių regionų
sektorių, skirtų gyvulininkystės ir 
augalininkystės produkcijai įvairinti, 
vystymąsi ir juos plėtoti, įskaitant vietinių 
produktų gamybą, perdirbimą ir prekybą 
jais, kad padidinus vietos gamybą ir 
sumažinus importą iš esmės pagerėtų 
vietos gyventojų galimybės savarankiškai 
apsirūpinti maistu.

Or. fr
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Pakeitimas 103
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išsaugoti ir plėtoti atokiausių regionų 
žemės ūkio veiklą, įskaitant vietinių 
produktų gamybą, perdirbimą ir prekybą 
jais.

b) išsaugoti ir plėtoti atokiausių regionų 
žemės ūkio veiklą, įskaitant vietinių 
produktų gamybą, perdirbimą ir prekybą 
jais, ypač atsižvelgiant į papildomas 
transporto išlaidas.

Or. pt

Pakeitimas 104
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrinti vadinamųjų tradicinių 
žemės ūkio sektorių vystymąsi 
atokiausiuose regionuose, įskaitant vietos 
pirminių ir perdirbtų produktų gamybą, 
apdorojimą ir prekybą jais, garantuojant 
sąžiningą pajamų, gautų realizuojant šių 
sektorių produktus ir šalutinius 
produktus, paskirstymą gamintojams, 
perdirbėjams ir platintojams. 

Or. fr

Pakeitimas 105
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

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

2a. 1 dalyje nurodyti tikslai įgyvendinami 
vadovaujantis visapusišku požiūriu, kad 
būtų siekiama tvaraus vystymosi, tuo pat 
metu užtikrinant aplinkos apsaugą ir 
tinkamas gamintojų ir ūkininkų pajamas. 
Be to, šių tikslų siekiama užtikrinant 
nuolatinį ūkininkų ir perdirbėjų mokymą, 
kad būtų skatinamas kokybiškų, našių ir 
tvarių žemės ūkio sektorių vystymasis.

Or. fr

Pakeitimas 106
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programa POSEI parengiama tokiam 
geografiniam regionui, kurį suinteresuota 
valstybė narė mano esant tinkamiausiu.
Programą rengia valstybės narės 
paskirtos kompetentingos institucijos; 
valstybė narė, pasikonsultavusi su 
atitinkamo teritorinio lygio 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, programas pateikia 
Komisijai tvirtinti pagal 6 straipsnį.

2. Suinteresuotos valstybės narės paskirta 
institucija arba institucijos parengia 
programas POSEI tokiu geografiniu 
lygmeniu, kuris laikomas tinkamiausiu.

Or. fr

Pakeitimas 107
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

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

2a. Prieš pateikiant programų POSEI 
projektus Komisijai patvirtinti, 
konsultuojamasi su atitinkamo 
geografinio lygmens valdžios 
institucijomis, kompetentingomis 
departamento arba regiono valdžios 
institucijomis, atsakingomis 
organizacijomis ir suinteresuotomis 
atstovaujančiomis ir (arba) profesinėmis 
organizacijomis.

Or. fr

Pakeitimas 108
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė gali pateikti tik vieną su 
jos atokiausiais regionais susijusią POSEI
programą.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai ir 
visoms su programa POSEI susijusioms 
organizacijoms aiškią organizacinę 
programos POSEI parengimo proceso 
schemą.

Or. fr

Pakeitimas 109
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priemonės, kurių imamasi pagal POSEI 
programas, turi atitikti Sąjungos teisę, būti 

1. Priemonės, kurių imamasi pagal POSEI 
programas, turi atitikti Sąjungos teisę, būti 
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suderinamos su kitomis Sąjungos politikos 
kryptimis ir priemonėmis, kurių pagal jas 
imamasi.

suderinamos su kitomis Sąjungos politikos 
kryptimis ir priemonėmis, kurių pagal jas 
imamasi, nepažeidžiant Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnio, 
pagal kurį atokiausiems regionams 
suteikiamas specialus statusas siekiant 
užtikrinti jų vystymąsi ir tinkamą 
integraciją į Sąjungą, įgyvendinant 
konkrečias, šių regionų reikmėms 
pritaikytas programas ir priemones.

Or. fr

Pakeitimas 110
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric,
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdamos į 29 straipsnio 2 ir 3 
dalyse nurodytą finansavimą, valstybės 
narės Komisijai pateikia POSEI programos 
projektą.

1. Atsižvelgdamos į 29 straipsnio 2 ir 3 
dalyse nurodytą finansavimą, valstybės 
narės Komisijai pateikia POSEI programos 
projektą. POSEI programos projektą 
Komisija laiko priimtinu tik tuo atveju, jei 
apie jį pranešta kompetentingų renkamų 
departamento arba regiono valdžios 
institucijų vadovams.

Or. fr

Pakeitimas 111
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamosi į POSEI programų įtrauktų 
priemonių įgyvendinimo metiniu 

2. Remdamosi į POSEI programų įtrauktų 
priemonių įgyvendinimo metiniu 
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įvertinimu ir atsižvelgdamos į 29 straipsnio 
2 ir 3 dalyse nurodytą finansavimą, 
valstybės narės Komisijai gali pateikti 
programų pakeitimo pasiūlymus, kad 
programos būtų geriau pritaikytos prie 
atokiausių regionų poreikių ir siūlomos 
strategijos. Komisija įgyvendinimo aktu 
patvirtina vienodas programos pakeitimo 
pasiūlymų teikimo taisykles.

įvertinimu ir atsižvelgdamos į 29 straipsnio 
2 ir 3 dalyse nurodytą finansavimą, 
valstybės narės, pasikonsultavusios su 
renkamomis departamento arba regiono 
valdžios institucijomis, Komisijai gali 
pateikti programų pakeitimo pasiūlymus, 
kad programos būtų geriau pritaikytos prie 
atokiausių regionų poreikių ir siūlomos 
strategijos. Komisija įgyvendinimo aktu 
patvirtina vienodas programos pakeitimo 
pasiūlymų teikimo taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 112
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamosi į POSEI programų įtrauktų 
priemonių įgyvendinimo metiniu 
įvertinimu ir atsižvelgdamos į 29 straipsnio 
2 ir 3 dalyse nurodytą finansavimą, 
valstybės narės Komisijai gali pateikti 
programų pakeitimo pasiūlymus, kad 
programos būtų geriau pritaikytos prie 
atokiausių regionų poreikių ir siūlomos 
strategijos. Komisija įgyvendinimo aktu
patvirtina vienodas programos pakeitimo 
pasiūlymų teikimo taisykles.

2. Remdamosi į POSEI programų įtrauktų 
priemonių įgyvendinimo metiniu 
įvertinimu ir atsižvelgdamos į 29 straipsnio 
2 ir 3 dalyse nurodytą finansavimą, 
valstybės narės, pasikonsultavusios su 
atitinkamais socialiniais ir ekonominiais 
subjektais, Komisijai gali pateikti 
programų pakeitimo pasiūlymus, kad 
programos būtų geriau pritaikytos prie 
atokiausių regionų poreikių ir siūlomos 
strategijos. Komisija įgyvendinimo aktais
patvirtina vienodas programos pakeitimo 
pasiūlymų teikimo taisykles.

Or. pt

Pakeitimas 113
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nustatoma Sutarties I priede išvardytų 
žemės ūkio produktų, kurie atokiausiuose 
regionuose yra būtini žmonių maistui, kitų 
produktų gamybai arba naudoti žemės 
ūkyje, speciali tiekimo tvarka.

1. Nustatoma Sutarties I priede išvardytų 
žemės ūkio produktų, kurie atokiausiuose 
regionuose yra būtini žmonių maistui, kitų 
produktų gamybai arba naudoti žemės 
ūkyje, speciali tiekimo tvarka, visada 
atsižvelgiant į procedūrų supaprastinimą 
administracijoms ir ypač galutiniams 
naudos gavėjams, niekada neabejojant 
programos POSEI veiksmingumu ir 
atitinkamomis jai skirtomis finansinėmis 
priemonėmis.

Or. pt

Pakeitimas 114
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 3 dalis netaikoma Prancūzijos užjūrio 
departamentuose perdirbtiems 
produktams, pagamintiems naudojant 
produktus, kuriems taikyta speciali 
tiekimo tvarka, jei tie produktai 
transportuojami iš vieno užjūrio 
departamento į kitą.

Or. fr

Pagrindimas

13 straipsnio 2e dalis atveria galimybę iš vieno užjūrio departamento į kitą transportuoti iš 
žaliavų, kurioms taikyta speciali tiekimo tvarka, pagamintus produktus, neatlyginant naudos. 
Tačiau 9 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad produktams, kuriems speciali tiekimo tvarka buvo 
taikoma kitame atokiausiame regione, pagalba neskiriama.

Pakeitimas 115
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės turi stengtis prisidėti 
prie to, kad galutinis naudotojas justų 
faktinį pagal specialią tiekimo tvarką 
nustatytų lengvatų ekonominės naudos 
poveikį, įskaitant palankesnės mokesčių 
politikos taikymą ir importuotiems, ir 
perdirbtiems produktams, į kuriuos įeina 
pagal šią tvarką importuojami produktai.

Or. pt

Pakeitimas 116
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra eksportuojami į trečiąsias šalis ar į 
likusią Sąjungos dalį, neviršijant tradicinio
išsiuntimo ir tradicinio eksporto kiekio.
Tokį kiekį Komisija nustato įgyvendinimo 
aktu, remdamasi išsiuntimų ar eksporto
1989, 1990 ir 1991 metais vidurkiu;

a) yra eksportuojami į trečiąsias šalis ar į 
likusią Sąjungos dalį, neviršijant susitarto
išsiuntimo ir eksporto kiekio. Tokį kiekį 
Komisija nustato įgyvendinimo aktu, 
remdamasi išsiuntimų ar eksporto trejais 
palankiausiais metais tarp 2001 ir 2011 m. 
vidurkiu;

Or. en

Pakeitimas 117
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ir kurių importavimo faktinės išlaidos 
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yra didesnės už pagal šią tvarką 
nustatytas lengvatas, kad atokiausi 
regionai galėtų geriau integruotis į vidaus 
rinką. Komisija turi suteikti šį leidimą 
remdamasi pateiktais įrodymais.

Or. pt

Pakeitimas 118
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiame skyriuje „regioninė prekyba“ 
reiškia kiekvieno Prancūzijos užjūrio 
departamento, Azorų, Madeiros ir Kanarų 
salų prekybą su Komisijos įgyvendinimo 
aktu nustatytomis trečiosiomis šalimis.

3. Šiame skyriuje „regioninė prekyba“ 
reiškia kiekvieno Prancūzijos užjūrio 
departamento, Azorų, Madeiros ir Kanarų 
salų prekybą su trečiosiomis šalimis, 
priklausančiomis tai pačiai geografinei 
sričiai kaip tie atokiausi regionai, ir su 
trečiosiomis šalimis, su kuriomis jie turi 
istorinių prekybinių ryšių. Komisija, 
atsižvelgusi į nešališkas valstybinių narių 
paraiškas ir pasikonsultavusi su 
atitinkamų sektorių atstovais priima 
įgyvendinimo aktus dėl tokių šalių sąrašo.
Kiekvienos valstybės narės sąrašas, šios 
prašymu, gali būti persvarstomas vieną 
kartą. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 34 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti galima reguliariai atnaujinti šalių sąrašų, nes tai lemtų neribotą 13 straipsnio 2 
dalies a punkte minimų kiekių išplėtimą. Būtų proporcinga ir pagrįsta leisti valstybės narėms 
prašyti persvarstyti sąrašą tik vieną kartą.

Pakeitimas 119
Maria do Céu Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 a straipsnis
Pienas ir pieno produktai
Azorų salų pieno gamybai reikia įvairių 
importuotų medžiagų, kurių negalima 
gauti vietoje, kaip antai pakuotės, plastiko 
tara ir UAT pienui skirtos pakuotės, o tai 
didina gamybos sąnaudas ir galutinę 
vartotojo mokamą kainą, todėl svarbu 
nustatyti, kad šio pobūdžio medžiagoms 
taip pat būtų galima taikyti pagal 
specialią tiekimo tvarką numatytą 
pagalbą.

Or. pt

Pakeitimas 120
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. POSEI programose numatytos vietinei 
žemės ūkio produktų gamybai, kuri 
patenka į Sutarties III antraštinės dalies 3 
dalies taikymo sritį, skirtos specialios 
priemonės, būtinos vietinės žemės ūkio 
produktų gamybos tęstinumui ir plėtrai 
kiekviename atokiausiame regione 
užtikrinti.

1. POSEI programose numatytos vietinei 
žemės ūkio produktų gamybai, kuri 
patenka į Sutarties III antraštinės dalies 3 
dalies taikymo sritį, skirtos specialios 
priemonės, būtinos vietinės žemės ūkio 
produktų gamybos tęstinumui ir plėtrai 
kiekviename atokiausiame regione 
užtikrinti, visada atsižvelgiant į procedūrų 
supaprastinimą administracijoms ir ypač 
galutiniams naudos gavėjams, niekada 
neabejojant programos POSEI 
veiksmingumu ir atitinkamomis jai 
skirtomis finansinėmis priemonėmis.

Or. pt
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Pakeitimas 121
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kiekvienai priemonei ar veiklos rūšiai
nustatytas pagalbos dydis siekiant vieno ar 
kelių programoje numatytų tikslų.

f) kiekvienai priemonei nustatytas pagalbos 
dydis siekiant vieno ar kelių programoje 
numatytų tikslų.

Or. fr

Pakeitimas 122
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) individuali pagalba; c) vienetinė pagalbos suma;

Or. fr

Pakeitimas 123
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prancūzija ir Portugalija pateikia 
Komisijai augalams arba augalų 
produktams kenkiančių organizmų 
kontrolės atitinkamai Prancūzijos užjūrio 
departamentuose ir Azorų bei Madeiros 
salose programas. Programose visų pirma 
tiksliai apibrėžiami siektini tikslai, 
vykdytinos priemonės, jų trukmė ir kaina.
Pagal šį straipsnį pateikiamos programos 
nėra susijusios su bananų apsauga.

1. Prancūzija ir Portugalija pateikia 
Komisijai augalams arba augalų 
produktams kenkiančių organizmų 
kontrolės atitinkamai Prancūzijos užjūrio 
departamentuose ir Azorų bei Madeiros 
salose programas. Programose visų pirma 
tiksliai apibrėžiami siektini tikslai, 
vykdytinos priemonės, jų trukmė ir kaina.
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Or. fr

Pakeitimas 124
Gabriel Mato Adrover

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103v, 
103w ir 103y straipsniuose nurodytos 
priemonės Kanarų saloms netaikomos.

3. Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85g, 
85h, 85i, 85j, 85k, 85l, 103v, 103w ir 103y 
straipsniuose nurodytos priemonės Kanarų 
saloms netaikomos.

Or. es

Pagrindimas

Vynuogynas – tai žemės ūkio šaka, skatinanti Kanarų salų kaimo vietovių išsaugojimą. 
Pranešėjas nori, kad ateityje Kanarų saloms nebūtų taikomos jokios nuostatos, neleidžiančios 
vystyti šios žemės ūkio šakos, atsižvelgiant į nuosmukį, kurį ji patyrė per pastaruosius kelerius 
metus. Poveikio pusiasalio sektorius praktiškai nepajustų, nes tik 14,7 proc. vyno, 
suvartojamo Kanarų salose, yra pagaminama vietoje.

Pakeitimas 125
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kalbant apie kraštovaizdžio, tradicinių 
žemės ūkio paskirties žemės ypatumų ir 
ypač apie terasas remiančių akmens sienų 
išsaugojimą, tam tikruose atokiausiuose 
regionuose taip pat reikia skatinti 
išsaugoti šiuos ypatumus, nes dėl 
sudėtingo reljefo ir dirvožemio ypatumų 
jie labai svarbūs tradiciniam 
kraštovaizdžiui ir geram žemės 
išsaugojimui. Todėl 21 straipsnio 1 dalyje 
numatytas lankstumas, kuriuo naudojasi 
Madeira, turėtų būti taikomas ir kitiems 
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atokiausiems regionams maksimalių 
dydžių, kuriems kasmet gali būti skiriama 
Sąjungos pagalba ir kurie gali būti 
padidinti iki dviejų kartų, atžvilgiu, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1628/2005 
I priede. 

Or. pt

Pakeitimas 126
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tol, kol vietoje auginamų buliukų skaičius 
pasieks lygį, kurio pakaktų vietinei 
jautienos gamybai Prancūzijos užjūrio 
departamentuose ir Madeiroje išlaikyti ir 
plėsti, nustatoma galimybė iš trečiųjų šalių 
importuoti, netaikant Bendrajame muitų 
tarife nustatytų importo muitų, galvijus, 
skirtus penėti ir vartoti Prancūzijos užjūrio 
departamentuose bei Madeiroje. Komisija 
įgyvendinimo aktu patvirtina šiai 
pastraipai taikyti reikalingas priemones, 
visų pirma, importo muitų netaikymo 
taisykles į Prancūzijos užjūrio 
departamentus ir Madeirą importuojant 
buliukus.

Tol, kol vietoje auginamų buliukų skaičius 
pasieks lygį, kurio pakaktų vietinei 
jautienos gamybai Prancūzijos užjūrio 
departamentuose ir Madeiroje, 
atsižvelgiant į tai, kad Azorų salos, 
kuriose  esama jų pertekliaus, gali 
prisidėti siekiant panaikinti kituose 
atokiausiuose regionuose esantį trūkumą,
išlaikyti ir plėsti, nustatoma galimybė iš 
trečiųjų šalių importuoti, netaikant 
Bendrajame muitų tarife nustatytų importo 
muitų, galvijus, skirtus penėti ir vartoti 
Prancūzijos užjūrio departamentuose bei 
Madeiroje. Komisija įgyvendinimo aktais
patvirtina šiai pastraipai taikyti reikalingas 
priemones, visų pirma, importo muitų 
netaikymo taisykles į Prancūzijos užjūrio 
departamentus ir Madeirą importuojant 
buliukus.

Or. pt

Pakeitimas 127
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente numatytos priemonės, 
išskyrus 21 straipsnį, sudaro intervenciją, 
kuria siekiama stabilizuoti žemės ūkio 
rinkas, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalies b 
punkte.

1. Šiame reglamente numatytos priemonės, 
išskyrus 21 straipsnį, sudaro intervenciją, 
kuria siekiama stabilizuoti žemės ūkio 
rinkas ir užtikrinti tiesiogines išmokas, 
kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalies b ir c 
punktuose.

Or. pt

Pakeitimas 128
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Metinėms lėšoms, numatytoms II ir IV 
skyriuose nurodytoms priemonėms 
finansuoti, turi būti taikomas faktinis 
padidinimas, atitinkantis bent jau 20 proc. 
padidinimą pagal specialią tiekimo tvarką, 
laikomą būtinu Portugalijai ir 
Prancūzijai.

Or. pt

Pakeitimas 129
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienais finansiniais metais Sąjunga 
finansuoja III ir IV skyriuose nurodytas 
priemones neviršydama tokios metinės 
sumos:

2. Kiekvienais finansiniais metais Sąjunga 
finansuoja III ir IV skyriuose nurodytas 
priemones neviršydama tokios didžiausios
metinės sumos:
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Or. en

Pakeitimas 130
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija pateikia parlamentui ir 
Tarybai poveikio, kurį turėtų pieno kvotų 
panaikinimas gamintojų pajamoms, 
vertinimo ataskaitą. Prie šios ataskaitos 
pridedamas teisėkūros pasiūlymas dėl 
kompensacijų, kurias visada turi gauti 
nuostolių patyrę Europos gamintojai. 

Or. pt

Pakeitimas 131
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija pateikia Parlamentui ir 
Tarybai poveikio jautienos gamintojų, 
paveiktų galimo ES ir Mercosur šalių 
susitarimo, pajamoms vertinimo ataskaitą. 
Prie šios ataskaitos pridedamas teisėkūros 
pasiūlymas dėl kompensacijų, kurias 
visada turi gauti nuostolių patyrę Europos 
gamintojai. 

Or. pt

Pakeitimas 132
Maria do Céu Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos nustato bendrą priežiūros rodiklių 
rinkinį (užimtumas, ekonomikos 
dinamiškumo stiprinimas, gyvenimo lygio 
gerinimas), kad kas pusę metų būtų 
rengiamos periodinės ataskaitos ir bendra 
metinė ataskaita, kad būtų galima stebėti 
programos POSEI įgyvendinimą, 
rezultatus ir poveikį atokiausiuose 
regionuose ir taip užtikrinti jos 
veiksmingumą.

Or. pt

Pakeitimas 133
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės negali nustatyti, kad 
tiekimo pagalbai būtų taikomi kokie nors 
tiesioginiai ar netiesioginiai mokesčiai, 
nes, atsižvelgiant į 12 straipsnį nustatytą 
principą, galutinis naudotojas turi justi 
visapusišką pagalbos naudą.

Or. pt

Pakeitimas 134
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 a straipsnis
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Regioniniai priežiūros komitetai
Du kartus per metus rengiami regioninių 
priežiūros komitetų posėdžiai, kuriuose 
įvertinamas kiekvienos priemonės 
veiksmingumas ir įgyvendinimo lygis, 
oficialiai ir planuotai pasikonsultavus su 
suinteresuotosiomis šalimis, vėliausiai 
prieš šešis mėnesius iki prašymo iš dalies 
pakeisti metinę programą pateikimo.

Or. pt

Pakeitimas 135
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d., 
o vėliau kas penkeri metai Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
bendrąją ataskaitą apie priemonių, kurių 
buvo imtasi taikant šį reglamentą, įskaitant 
priemones bananų sektoriuje, poveikį, 
prireikus pridedant atitinkamus 
pasiūlymus.

3. Ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d., 
o vėliau kas penkeri metai Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
bendrąją ataskaitą apie priemonių, kurių 
buvo imtasi taikant šį reglamentą, įskaitant 
priemones bananų ir pieno sektoriuose, 
poveikį, prireikus pridedant atitinkamus 
pasiūlymus.

Or. pt

Pakeitimas 136
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija atlieka tyrimus arba vertinimus 
siekdama įvertinti dvišalių ir daugiašalių 
derybų su trečiosiomis šalimis arba 
prekybos rinkomis ir esminių pakeitimų 
bendros žemės ūkio politikos srityje, dėl 
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kurių susitariama, poveikį vietos 
produktams. Šiems poveikio vertinimams 
Komisija taiko Jungtinių Tautų 
nustatytus kriterijus. Prireikus kartu su 
šiais tyrimais ar vertinimais teikiami 
pasiūlymai persvarstyti finansinę pažymą 
ir paramos priemones, skirtas vietos 
produktams, atsižvelgiant į prekybos 
derybų metu sutartus pakeitimus arba į 
esminius bendros žemės ūkio politikos 
pakeitimus, kurie turi didelį poveikį 
pagrindiniams atokiausių regionų 
produktams.

Or. pt

Pakeitimas 137
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Atsižvelgiant į didelį poveikį 
atokiausių regionų produktams, 31 
straipsnio 3a dalyje minimi tyrimai ir 
vertinimai turi apimti ES ir Mercosur 
šalių dvišalį susitarimą.

Or. pt

Pakeitimas 138
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Atsižvelgiant į numatomą didelį 
poveikį atokiausių regionų pieno 
sektoriui, 31 straipsnio 3a dalyje minimi 
tyrimai ir vertinimai turi apimti pieno 
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kvotų sistemos panaikinimo padarinius.

Or. pt

Pakeitimas 139
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Komisija, atlikdama analizes, tyrimus 
ir vertinimus, susijusius su prekybos 
susitarimais ir bendra žemės ūkio politika, 
turi įtraukti specialų skyrių dėl bet kokio 
ypatingos svarbos atokiausiems 
regionams turinčio klausimo.

Or. pt

Pakeitimas 140
Gabriel Mato Adrover, Nuno Teixeira, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, 
Luís Paulo Alves, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Elie Hoarau

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 a straipsnis
Atokiausių regionų sąrašo išplėtimas

Jei išplečiamas Europos Sąjungos 
atokiausių regionų sąrašas, visada 
didinami ir programoms POSEI skiriami 
biudžeto asignavimai.

Or. fr

Pakeitimas 141
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įgaliojimai priimti šiame reglamente 
nurodytus deleguotuosius teisės aktus 
Komisijai suteikiami neribotam laikui.

1. Įgaliojimai priimti šiame reglamente 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkeriems metams. Komisija 
pateikia su deleguotaisiais įgaliojimais 
susijusią ataskaitą likus ne mažiau kaip 
šešiems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos.

Or. bg

Pagrindimas

В член 290 от ДФЕС е закрепено изрично, че законодателният акт трябва да посочва 
цел, съдържание, обхват и продължителност на делегирането. Предложението на 
Комисията за предоставяне на правомощия по приемане на делегирани актове за 
неопределен срок противоречи на чл. 290 ДФЕС. Макар неопределеният срок да е все 
пак начин за конкретизиране на продължителността на делегирането, този подход не 
отчита възможността за изменение на  онези фактическите отношения, които 
представляват предмета на делегиране. Имайки предвид, че с делегирани актове 
Комисията изменя или допълва елементи от регламента, е редно на определен период 
от време Комисията да представя доклад относно приложението на всеки делегиран 
акт. Само така Парламентът и Съветът, след като преценят ефекта от 
делегирания акт, ще могат да решат дали да е целесъобразно Комисията да 
продължи да приема делегирани актове в съответната сфера.

Pakeitimas 142
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo 
teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo 
datos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
vienam mėnesiui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto per tris mėnesius nuo pranešimo 
datos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
vienam mėnesiui.

Or. bg
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Pagrindimas

Reikia pratęsti prieštaravimų pareiškimo terminą, kad Parlamentas ir Taryba galėtų išsamiai 
išnagrinėti deleguotąjį aktą ir nustatyti, ar jį priimti šia forma tinkama ir ar tai atliekama 
deramu laiku.

Pakeitimas 143
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
teisės akto arba jei iki šios datos ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba Komisijai pranešė 
apie sprendimą nepareikšti prieštaravimų, 
deleguotasis teisės aktas įsigalioja jo 
nuostatose numatytą datą.

Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto arba jei iki šios datos ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba Komisijai pranešė 
apie sprendimą nepareikšti prieštaravimų, 
deleguotasis aktas paskelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje ir
įsigalioja jo nuostatose numatytą datą arba, 
jei ji nenumatyta, deleguotasis aktas 
įsigalioja praėjus 20 dienų nuo jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. bg

Pakeitimas 144
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant panaikinti Sąjungos teisėkūros 
spragas, kai pareiškiami prieštaravimai 
dėl deleguotojo akto, Komisija parengia 
naują deleguotąjį aktą, kuris priimamas 
vadovaujantis tuo pačiu pagrindu kaip 
atmestas aktas ir kuris susijęs su tomis 
pačiomis neesminėmis reglamento 



PE467.064v01-00 38/38 AM\869905LT.doc

LT

nuostatomis, bet kuris pataisomas 
atsižvelgiant į šiuos prieštaravimus.  

Or. bg

Pagrindimas

След  като Европейският парламент или Съветът възразят основателно на  
делегиран акт, Комисията трябва да съобрази техните мотиви и съответно да 
измени предложението си. Възражението срещу делегиран акт е различно от 
оттегляне на делегираните правомощия. Затова е възможно приемането на делегиран 
акт относно някои елементи на регламента да е задължително с оглед по-доброто 
уреждане на обществените отношения, но текстът предложен от Комисията да не 
е достатъчно добър, за постигане ефекта на делегирането. Това съответно ще бъде 
посочено в мотивите на възражението срещу делегирания акт. За да не остави 
неуредени обществените отношения, Комисията все пак трябва да приеме делегиран 
акт в тази сфера, но съобразен със забележките на Парламента или Съвета, 
посочени във възражението.

Pakeitimas 145
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nors naujasis reglamentas įsigalioja 2012 
m. sausio 1 d., valstybės narės neprivalo 
pristatyti naujos programos iki 2012 m. 
rugpjūčio 1 d., kuri bus taikoma 2013 m., 
nes tai apsunkintų derybų su Komisijos 
tarnybomis procesą. Programų 
pastovumas yra naudingas visiems 
veikėjams, nes užtikrinateisinį tikrumą ir 
gerą būsimų investicijų planavimą.

Or. pt


