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Pakeitimas 31
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisija turėtų būti įgaliota priimti
deleguotus teisės aktus pagal Sutarties 290 
straipsnį, kad galėtų papildyti ar iš dalies 
keisti tam tikras neesmines šio reglamento 
nuostatas. Reikėtų nustatyti nuostatas, 
kurių atžvilgiu tokie įgaliojimai gali būti 
taikomi, taip pat sąlygas, kurioms esant 
būtų galima pasinaudoti minėtais 
įgaliojimais.

(4) Siekiant užtikrinti gerą šiame 
reglamente nustatytos sistemos veikimą, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai
priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kad ji
galėtų papildyti ar iš dalies keisti tam tikras 
neesmines šio reglamento nuostatas. Ypač 
svarbu, kad Komisija vykdytų 
konsultacijas, kurios yra privalomos 
atliekant parengiamuosius darbus, 
įskaitant konsultacijas su ekspertais, taip 
pat regionų ir vietos valdžios 
institucijomis, salų, menkai 
apgyvendintais ar kalnuotais regionais, 
atokiausiais regionais, siekiant, kad 
nebūtų sustiprinti apribojimai, kuriuos 
per dabartinę krizę jau ir taip patiria šie 
regionai. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus, Komisija turi 
užtikrinti, kad visi reikiami dokumentai 
būtų laiku, tinkamai ir vienu sykiu 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. pt

Pakeitimas 32
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) vyno, I priedo XII dalis; Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Siekdamos pagerinti ir stabilizuoti vyno, įskaitant vynuoges, misą ir iš jų pagamintą vyną, 
bendrosios rinkos veikimą, įstatymų dėl GMO pakeitimai turėtų būti atliekami tik keičiant 
pagrindinį teisės aktą.

Pakeitimas 33
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Komisijos, nepadedamos 323 straipsnio 1 
dalyje nurodyto komiteto, įgyvendinimo 
aktais pradedama taikyti galvijienai, jeigu 
tipiniu laikotarpiu valstybėje narėje arba jos 
regione galvijienos vidutinė rinkos kaina, 
užregistruota pagal 34 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą Sąjungos skerdenų klasifikavimo 
skalę, yra mažesnė nei 1 560 EUR už toną.

c) Komisijos įgyvendinimo aktais,
priimtais netaikant 323 straipsnio 1a 
dalies, pradedama taikyti galvijienai, jeigu 
tipiniu laikotarpiu valstybėje narėje arba 
jos regione galvijienos vidutinė rinkos 
kaina, užregistruota pagal 34 straipsnio 1 
dalyje nurodytą Sąjungos skerdenų 
klasifikavimo skalę, yra mažesnė nei 
1 560 EUR už toną, ypač atsižvelgiant į 
teritorinės sanglaudos principus ir poveikį 
regionų, kurių ekonomika labiausiai 
priklausoma nuo šios rūšies produkcijos, 
rinkoms.

Or. pt

Pakeitimas 34
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
III poskirsnio 70 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70a straipsnis
Mokesčio apskaičiavimo metodas

Apskaičiuojant mokestį turi būti 
atsižvelgiama į pieną ar pieno produktus, 
parduodamus kaip apibrėžta Reglamento 
(EB) Nr. 1788/2003 5 straipsnio h punkte, 
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tuo momentu, kai jie išvežami iš bet kurio 
valstybės narės teritorijoje esančio ūkio 
arba naudojami ūkyje komercinėms 
reikmėms. Kai pienas ar pieno produktai 
išvežami iš ūkio tam, kad būtų sunaikinti, 
kai taikomos valstybės narės 
kompetentingos institucijos sprendimu 
nustatytos sanitarinės priemonės, šie 
produktų kiekiai nėra vertinami kaip 
skirti pristatymui ar pardavimui tiesiogiai 
vartoti. Pienas, kuris išvežamas iš ūkio 
siekiant jį apdoroti ar perdirbti pagal 
sutartis, laikomas skirtu pristatymui.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi kalbama apie svarbų elementą, taikomo reglamento Nr. 595/2004 6 straipsnis turi 
būti įtraukiamas į pagrindinį teisės aktą ir jam neturi būti taikomas deleguotasis aktas. 

Pakeitimas 35
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Supirkėjo statusą iš anksto patvirtina 
valstybė narė pagal kriterijus, kuriuos 
deleguotais teisės aktais pagal 80 
straipsnio 1 dalies f punktą turi nustatyti 
Komisija.

1. Supirkėjo statusą iš anksto patvirtina 
valstybė narė.

2. Nepažeidžiant griežtesnių valstybių 
narių nustatytų taisyklių, supirkėjai 
patvirtinami tik tada, kai jie:
a) pateikia įrodymus, jog atitinka tos 
valstybės narės nacionalinėmis 
taisyklėmis reglamentuotą prekiautojo 
statusą;
b) toje valstybėje narėje turi patalpas, 
kuriose kompetentinga institucija gali 
susipažinti su įrašais apie atsargas, 
registrais ir kitais Reglamento (EB) 
Nr. 595/20041 24 straipsnio 2 dalyje 
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nurodytais dokumentais;
c) įsipareigoja nuolat atnaujinti minėtus 
įrašus, registrus ir kitus Reglamento (EB) 
Nr. 595/2004 24 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus dokumentus;
d) įsipareigoja ne mažiau kaip kartą per 
metus kompetentingai institucijai perduoti 
Reglamento (EB) Nr. 595/2004 
8 straipsnio 2 dalyje minėtas ataskaitas 
bei deklaracijas.
3. Neprieštaraujant valstybių narių jau 
nustatytoms baudoms, patvirtintas 
supirkėjo statusas panaikinamas, jei 
nebesilaikoma 2 straipsnio a ir b 
punktuose nustatytų sąlygų.
____________
2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas 
(EB) Nr. 595/2004, nustatantis išsamias 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003, 
nustatančio mokestį pieno ir pieno 
produktų sektoriuje, taikymo taisykles 
(OL L 94, 2004 3 31, p. 22).

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi kalbama apie svarbų elementą, taikomo reglamento dėl gamintojų įsipareigojimų 
23 straipsnis turi būti įtrauktas į pagrindinį teisės aktą ir jam neturi būti taikomas 
deleguotasis aktas.

Pakeitimas 36
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
75 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

75a straipsnis
Gamintojų įsipareigojimai

Gamintojai privalo užtikrinti, jog jų 
pienas būtų pristatomas patvirtintiems 
pirkėjams. Jei pienas pristatomas 
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nepatvirtintiems pirkėjams, valstybės 
narės gali taikyti nuobaudas.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi kalbama apie svarbų elementą, taikomo reglamento dėl gamintojų įsipareigojimų 
24 straipsnio 1 dalis turi būti įtraukta į pagrindinį aktą ir jai neturi būti taikomas 
deleguotasis aktas. 

Pakeitimas 37
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

96 straipsnis Išbraukta.
Deleguotieji įgaliojimai

1. Siekdama išvengti gamybos pajėgumų 
didėjimo, Komisija deleguotais teisės 
aktais gali:
(a) sudaryti sąrašą atvejų, kai išnaikinus 
vynmedžius atsodinimo teisė 
nesuteikiama;
(b) priimti sodinimo teisių perkėlimo iš 
vieno rezervo į kitą taisykles;
(c) uždrausti prekybą vynu arba vyno 
produktais, skirtais tik vynuogių augintojo 
namų ūkio reikmėms.
2. Siekdama sudaryti vienodas sąlygas 
augintojams, kurie įsipareigoja išnaikinti 
vynmedžius, Komisija deleguotais teisės 
aktais gali priimti taisykles, skirtas 
užtikrinti, kad tais atvejais, kai 
suteikiamos atsodinimo teisės, vynmedžiai 
būtų išnaikinti veiksmingai.
3. Siekdama taupyti Sąjungos lėšas ir 
apsaugoti Sąjungoje gaminamo vyno 
tapatybę, kilmės vietos nuorodą ir kokybę, 
Komisija deleguotais teisės aktais gali:
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(a) numatyti, kad būtų sukurtas izotopinių 
analitinių duomenų bankas, kuriuo 
naudojantis būtų galima lengviau 
nustatyti sukčiavimo atvejus ir kuriame 
būtų kaupiami valstybėse narėse surinkti 
mėginiai; taip pat numatyti valstybių 
narių duomenų bankams taikomas 
taisykles;
(b) priimti taisykles, taikomas kontrolės 
įstaigoms, ir jų tarpusavio pagalbos 
teikimo taisykles;
(c) priimti valstybių narių nustatytų faktų 
bendro naudojimo taisykles;
(d) priimti sankcijų taikymo išskirtinėmis 
aplinkybėmis taisykles.

Or. de

Pakeitimas 38
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) uždrausti prekybą vynu arba vyno 
produktais, skirtais tik vynuogių augintojo 
namų ūkio reikmėms.

c) priimti nuostatas, susijusias su vynu 
arba vyno produktais, skirtais tik vynuogių 
augintojo namų ūkio reikmėms.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal dabartinį straipsnį nebūtų leidžiama gaminti vyno, skiriamo namų ūkio reikmėms, nors 
tai dabar leidžiama pagal Bendrijos teisės aktus.



PE467.307v01-00 8/73 AM\871548LT.doc

LT

Pakeitimas 39
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 
visas su šiuo poskirsniu susijusias būtinas 
priemones, įskaitant taisykles, susijusias 
su:

Komisija priima šio poskirsnio 
įgyvendinimo taisykles, kurios yra 
susijusios su: 

(a) naujų sodinimo teisių suteikimu, 
įskaitant įpareigojimą vesti registrus ir 
teikti pranešimus;

(a) nuostatomis, kuriomis siekiama 
išvengti pernelyg didelių administracinių 
mokesčių, susijusių su šio poskirsnio 
nuostatų taikymu;

(b) atsodinimo teisių perleidimu, įskaitant 
sumažinimo koeficiento taikymą;

(b) 91 straipsnio 2 dalyje numatytu 
vynmedžių koegzistavimu;

(c) valstybių narių registrų vedimu ir 
pranešimų Komisijai teikimu, įskaitant 
galimybę pasirinkti taikyti rezervų 
sistemą;

(c) 93 straipsnio 5 dalyje nurodytu 
sumažinimo koeficiento taikymu.

(d) sodinimo teisių suteikimu iš rezervo 
taisykles;

(e) valstybių narių atliktinomis patikromis 
ir informacijos apie tokias patikras teikimu 
Komisijai;
(f) pranešimų apie valstybių narių ketinimą 
savo teritorijoje taikyti 89 straipsnio 5 dalį 
teikimu.

Or. de
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Pakeitimas 40
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagalbos dydžio nustatymo priemones 
priima Taryba pagal Sutarties 43 
straipsnio 3 dalį.

2. 1 dalyje nurodytą pagalbos dydį nustato 
Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais 
pagal 323 straipsnio 1a dalį, 
atsižvelgdama į 8 straipsnio 1 dalies e 
punkto ii papunktyje nurodytą referencinę 
nugriebto pieno miltelių kainą ir padėties 
rinkoje pokyčius, susijusius su nugriebtu 
pienu ir nugriebto pieno milteliais.
Svarbu atkreipti dėmesį į paramos 
priemones, taikomas atokiausių regionų 
žemės ūkio produktams, atsižvelgiant į 
šiame reglamente siūlomus pakeitimus.

Or. pt

Pakeitimas 41
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
108 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

108 a straipsnis (naujas)
Reikalavimus atitinkantys produktai

1. Valstybės narės gali skirti pagalbą už 
2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 657/2008, kuriuo nustatomos 
išsamios Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės, 
susijusios su Bendrijos pagalba 
aprūpinant pienu ir tam tikrais pieno 
produktais švietimo įstaigų moksleivius1, I 
priede išvardytus reikalavimus 
atitinkančius produktus. Laikydamosi 
Reglamento (EB) Nr. 657/2008 I priede 
nurodytų produktų tinkamumo 
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reikalavimų jos gali taikyti griežtesnius 
standartus. 
2. Prancūzijos užjūrio departamentuose 
šokoladu arba kitaip pagardintas pienas, 
nurodytas Reglamento (EB) Nr. 657/2008 
I priede, gali būti atgamintas pienas.
3. Valstybės narės gali leisti, kad į vieną 
kilogramą I kategorijos produktų būtų 
pridėta ne daugiau kaip 5 mg fluoro. 
4. Pagalba skiriama tik tiems Reglamento 
(EB) Nr. 657/2008 I priede išvardytiems 
produktams, kurie atitinka Reglamento 
(EB) Nr. 852/2004 ir Reglamento (EB) 
Nr. 853/2004 reikalavimus, visų pirma 
paruošimo patvirtintoje įmonėje 
reikalavimus ir atpažinties ženklinimo 
reikalavimus, nurodytus Reglamento (EB) 
Nr. 853/2004 II priedo I skirsnyje. 
________________
1OL L 183, 2008 7 11, p. 17

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi kalbama apie pagalbos dalį, pagrindiniame teisės akte turi būti nurodomi produktai, 
atitinkantys pagalbos aprūpinant pieno produktais moksleivius reikalavimus. (perimamas 
taikomo reglamento Nr. 657/2008 3 straipsnis ir I priedas).

Pakeitimas 42
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
108 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

108 b straipsnis
Pagalbos suteikimo sąlygos

1. Pagalbos gavėjai yra moksleiviai, 
reguliariai lankantys šių rūšių švietimo 
įstaigas: darželius ir (arba) kitas 
ikimokyklinio ugdymo įstaigas, pradines 
bei vidurines mokyklas, kurias 
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administruoja arba pripažįsta valstybės 
narės kompetentinga institucija.
Pagalboms gavėjams pagalba teikiama tik 
mokymosi dienomis. Apie bendrą 
mokymosi dienų skaičių, išskyrus 
atostogas, valstybių narių kompetentingai 
institucijai, o prireikus ir pareiškėjui, 
praneša švietimo institucija arba švietimo 
įstaiga. 
Mokiniai negauna paramos 
atostogaudami stovyklose.
2. Pagalbos paraišką gali teikti:
a) švietimo įstaiga;
b) švietimo institucija dėl produktų, kurie 
pristatomi moksleiviams jai 
priklausančioje vietovėje; 
c) produktų tiekėjas, jeigu taip numato 
valstybė narė; 
d) vienos arba kelių švietimo įstaigų arba 
švietimo institucijų vardu veikianti ir 
specialiai tam tikslui įsteigta organizacija, 
jeigu taip numato valstybė narė. 
3. Pagalbos paraiškų teikėjus turi būtinai 
tam tikslui patvirtinti valstybės narės, 
kurioje yra minėtus produktus gaunanti 
švietimo įstaiga, kompetentinga 
institucija.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi kalbama apie pagalbos dalį, pagrindiniame teisės akte turi būti nurodomos pagalbos 
sąlygos, taikomos aprūpinant pieno produktais moksleivius (perimami Reglamento 
Nr. 657/2008 2 straipsnis, 5 straipsnio 3 dalis, 6 straipsnio 2 dalis ir 7 straipsnis).
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Pakeitimas 43
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama atsižvelgti į kintančias pieno 
produktų vartojimo tendencijas ir pieno 
produktų rinkos naujoves ir pokyčius, 
Komisija deleguotais teisės aktais nustato 
108 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
produktus.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi kalbama apie pagalbos dalį, pagrindiniame teisės akte turi būti nurodomi produktai, 
atitinkantys pagalbos aprūpinant pieno produktais moksleivius reikalavimus.

Pakeitimas 44
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti, kad atitinkami 
pagalbos gavėjai ir paraiškų teikėjai įgytų 
teisę gauti 108 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
pagalbą, Komisija deleguotais teisės aktais 
priima pagalbos skyrimo sąlygas. 

2. Siekdama užtikrinti, kad atitinkami 
pagalbos gavėjai ir paraiškų teikėjai įgytų 
teisę gauti 108 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
pagalbą, Komisija deleguotais teisės aktais 
priima pagalbos skyrimo sąlygas. 

Siekdama užtikrinti, kad paraiškų teikėjai 
vykdytų jiems nustatytus įpareigojimus, 
Komisija deleguotais teisės aktais priima 
sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos 
priemones, įskaitant:

Siekdama užtikrinti, kad paraiškų teikėjai 
vykdytų jiems nustatytus įpareigojimus, 
Komisija deleguotais teisės aktais priima 
reikalavimą pateikti užstatą, kuriuo būtų 
užtikrintas įsipareigojimų vykdymas 
pagalbos avanso mokėjimo atveju.

a) teisės dalyvauti pagalbos schemoje 
sustabdymą,
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b) reikalavimą pateikti užstatą, kuriuo būtų 
užtikrintas įsipareigojimų vykdymas 
pagalbos avanso mokėjimo atveju, ir 
c) nuobaudų taikymą siekiant atgrasyti 
nuo nesąžiningo elgesio.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo, reikėtų pergrupuoti į horizontaliuosius straipsnius Komisijai 
pavestus taikymo įgaliojimus, susijusius su sankcijomis. Taigi sankcijos principas turi būti 
priimtas ad hoc straipsnyje, todėl keliuose horizontaliuose straipsniuose aptariamas šis 
principas.

Pakeitimas 45
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjunga padengia išmokas apynių 
sektoriaus gamintojų organizacijoms, 
pripažintoms pagal 209 straipsnį; išmokos 
skirtos tame straipsnyje nurodytiems 
tikslams finansuoti.

1. Sąjunga padengia išmokas apynių 
sektoriaus gamintojų organizacijoms, 
pripažintoms pagal 209 straipsnį; išmokos 
skirtos tame straipsnyje nurodytiems 
tikslams privalomai  finansuoti, o 
Vokietijai ši suma per metus sudaro 
daugiau nei 2.277.000 eurų.

2. Sąjungos metinis finansavimas, 
skiriamas išmokoms 1 dalyje numatytoms 
gamintojų organizacijoms Vokietijoje, yra 
2 277 000 EUR.

2. kiekvienai gamintojų organizacijai 
mokėtina suma nustatoma apskaičiuojant 
jos narių pagalbos skyrimo reikalavimus 
atitinkančių apynių plotus. Vokietijoje 
pagalbos skyrimo reikalavimus atitinka 
apynių plotai, kurie prašymo suteikti 
pagalbą pateikimo metu buvo apsodinti 
vienodu tankumu – ne mažiau kaip 1500 
augalų viename hektare taikant dvigubą 
apynių tvirtinimo būdą arba ne mažiau 
kaip 2000 apynių viename hektare taikant 
viengubą apynių tvirtinimo būdą.
3. Prieš suteikdama išmoką 
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kompetentinga Vokietijos institucija 
atlieka administracines visų pagalbos 
paraiškų patikras, kurios apima apima 
kryžminius patikrinimus, naudojantis, 
inter alia, Reglamento (EB) Nr. 
1782/2003 II dalies IV skyriuje numatytos 
integruotos administravimo ir kontrolės 
sistemos duomenimis.
4. Be to, atliekamos kiekvienos gamintojų 
organizacijos patikros vietoje, kai 
atitinkamai organizacijai tenka 
mažiausiai 5 % visos teikiamos paramos 
kiekio. Apie patikras vietoje gali būti 
pranešama iš anksto, jei tai nekenkia 
patikros tikslui.
5. Neteisingai sumokėtų sumų atveju 
mutatis mutandis taikomas Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1122/2009 80 
straipsnis. 

Or. de

Pakeitimas 46
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad pagalba būtų 
skiriama 209 straipsnyje nurodytiems 
tikslams įgyvendinti, Komisija deleguotais 
teisės aktais gali nustatyti taisykles,
susijusias su:

Siekdama užtikrinti, kad pagalba būtų 
skiriama 209 straipsnyje nurodytiems 
tikslams įgyvendinti, Komisija 
įgyvendinimo teisės aktų pagalba gali 
nustatyti šiam skyriui skirtas reikalingas 
priemones, susijusias su:

a) paraiškų gauti pagalbą teikimu, įskaitant 
su terminais ir lydimaisiais dokumentais 
susijusias taisykles;

(a) pagalbos mokėjimu;

b) teisės gauti pagalbą suteikimu, įskaitant 
taisykles, susijusias su pagalbos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiais apynių plotais, 
ir kiekvienai gamintojų organizacijai 
išmokėtinų sumų apskaičiavimu;

(b) paraiškų gauti pagalbą teikimu, 
įskaitant su terminais ir lydimaisiais 
dokumentais susijusias taisykles;
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c) sankcijų taikymu nepagrįstų išmokų 
atvejais.

(c) patikrų vykdymu.

Or. de

Pakeitimas 47
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
118 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguotieji įgaliojimai Pripažinimo planų finansavimas
Siekdama užtikrinti, kad vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų grupėms 
teikiama pagalba būtų naudojama 
veiksmingai ir tikslingai, Komisija 
deleguotais teisės aktais priima taisykles, 
susijusias su: 

1. 117 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
pagalbos suma sumažinama perpus, jeigu 
produkcijos pardavimas viršija 1 000 000 
EUR.

a) gamintojų grupių pripažinimo planų 
finansavimu;

2. 117 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos pagalbos kiekvienai gamintojų 
grupei viršutinė riba yra 100 000 EUR per 
metinį laikotarpį.

b) žemutinėmis ir viršutinėmis pagalbos 
ribomis ir Sąjungos bendrojo finansavimo 
lygiu;
c) pagalbos dydžio apskaičiavimo 
pagrindu, įskaitant gamintojų grupės 
parduodamos produkcijos vertę;

3. Jei įgyvendinimo laikotarpio dalis yra 
trumpesnė nei kalendoriniai metai, šio 
straipsnio 2 dalyje minėtos ribinės vertės 
atitinkamai sumažinamos.

d) gamintojų grupių tinkamumu pagalbai 
gauti;

4. 117 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
pagalba išmokama:

e) pagrindine gamintojų grupių veikla; a) metinėmis ar pusmetinėmis įmokomis 
pripažinimo plano įgyvendinimo 
kiekvieno metinio ar pusmetinio 
laikotarpio pabaigoje arba

f) pripažinimo planų turiniu, pateikimu ir 
tvirtinimu pripažinimo planai; 

b) įmokomis, apimančiomis dalį metinio 
laikotarpio, jei planas pradedamas 
įgyvendinti metiniu laikotarpiu arba jei 
suteikiamas iki metinio laikotarpio 
pabaigos. 

g) sąlygomis, kuriomis gamintojų grupės Siekdamos apskaičiuoti įmokas, kai tai 
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gali prašyti keisti pripažinimo planus; pagrįsta atliekant patikras, valstybės narės 
gali atsižvelgti į parduotą produkciją kitu 
laikotarpiu nei tas, už kurį mokama 
įmoka. Šių laikotarpių skirtumas turi būti 
mažesnis už tą laikotarpį, už kurį mokama 
įmoka. 

h) pagalba investicijoms; 5. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
sumoms taikomas paskutinis prieš 
pirmąją laikotarpio, už kurį skiriama 
pagalba, dieną buvęs Europos centrinio 
banko paskelbtas valiutų keitimo kursas.

i) gamintojų grupių susijungimu ir 
pagalbos tęstinumu. 

Or. fr

Pagrindimas

Finansavimas, pagalbos apskaičiavimo pagrindas, pagalbos žemutinės ribos ir viršutinės 
ribos bei bendro finansavimo lygis, taip pat gamintojų grupių tinkamumas pagalbai gauti yra 
struktūriniai pagalbos elementai ir todėl jie turi būti nurodomi pagrindiniame akte (šiuo 
atveju 118 straipsnio a punkto nuostata). Kiti elementai, susiję su tiesioginiu gamintojų 
grupių valdymu, yra susiję su vienodu teisės taikymu, t. y. vykdomaisiais aktais.

Pakeitimas 48
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
118 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118a straipsnis
Sąjungos finansinis įnašas

1. 1. Sąjungos įnašas į 117 straipsnio 
1 dalies a punkte nurodytą pagalbą yra 
lygus: 
a) 75 % regionuose, atitinkančiuose 
paramos gavimo pagal konvergencijos 
tikslą reikalavimus, ir
b) 50 % kituose regionuose.
Likusią pagalbos dalį kaip fiksuoto dydžio 
išmoką sumoka valstybė narė. Su 
pagalbos panaudojimu susijusių įrodymų 
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kartu su pagalbos paraiškomis pateikti 
nebūtina.
2. Sąjungos įnašas į 117 straipsnio 1 
dalies b punkte nurodytą pagalbą, 
išreikštą kapitalo dotacija ar kapitalo 
dotacijos ekvivalentu, kaip reikalavimus 
atitinkančių investicinių išlaidų 
procentinė dalis, neturi viršyti:
a) 50 % regionuose, atitinkančiuose 
paramos gavimo pagal konvergencijos 
tikslą reikalavimus ir
b) 30 % kituose regionuose.
3. Suinteresuotosios valstybės narės 
įsipareigoja padengti ne mažiau kaip 5 % 
reikalavimus atitinkančių investicinių 
išlaidų.
Pagalbos gavėjų įnašo dalis padengiant 
investicines išlaidas yra ne mažesnė kaip:
a) 25 % regionuose, atitinkančiuose 
paramos gavimo pagal konvergencijos 
tikslą reikalavimus
b) 45 % kituose regionuose.

Or. fr

Pagrindimas

Finansavimas, pagalbos apskaičiavimo pagrindas, pagalbos žemutinės ribos ir viršutinės 
ribos bei bendro finansavimo lygis, taip pat gamintojų grupių tinkamumas pagalbai gauti yra 
struktūriniai pagalbos elementai ir todėl jie turi būti nurodomi pagrindiniame akte (šiuo 
atveju 118 straipsnio b punkto nuostata). Kiti elementai, susiję su tiesioginiu gamintojų 
grupių valdymu, yra susiję su vienodu teisės taikymu, t. y. vykdomaisiais aktais.

Pakeitimas 49
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
118 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118 b straipsnis
Parduodamos produkcijos vertė
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1. Gamintojų grupėms 126c straipsnio 
nuostatos taikomos mutatis mutandis.
2. Jei produkto vertė sumažėjo dėl 
priežasčių, kurios tinkamai 
pagrindžiamos valstybei narei ir dėl kurių 
gamintojų organizacija nėra atsakinga bei 
jų nekontroliuoja, parduodamos 
produkcijos vertė negali būti mažesnė nei 
65 % vertės, nurodytos ankstesnėje 
paraiškoje ar paraiškose pagalbai gauti už 
vėliausią metinę dalį, kurią patikrina 
valstybė narė, o jei paraiškos nėra –
vertės, iš pradžių nurodytos patvirtintame 
pripažinimo plane.
3. Parduodamos produkcijos vertė 
apskaičiuojama pagal laikotarpiu, kuriam 
prašoma suteikti pagalbą, taikomus teisės 
aktus.

Or. fr

Pagrindimas

Finansavimas, pagalbos apskaičiavimo pagrindas, pagalbos žemutinės ribos ir viršutinės 
ribos bei bendro finansavimo lygis, taip pat gamintojų grupių tinkamumas pagalbai gauti yra 
struktūriniai pagalbos elementai ir todėl jie turi būti nurodomi pagrindiniame akte (šiuo 
atveju 118 straipsnio c punkto nuostata). Kiti elementai, susiję su tiesioginiu gamintojų 
grupių valdymu, yra susiję su vienodu teisės taikymu, t. y. vykdomaisiais aktais.

Pakeitimas 50
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
118 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118c straipsnis
Gamintojų grupių tinkamumas pagalbai 

gauti
Valstybės narės įvertina gamintojų grupių 
tinkamumą pagalbai gauti pagal šį 
reglamentą, nustatydamos, ar pagalba yra 
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tinkamai pagrįsta, atsižvelgdamos į datą, 
kada gamintojų organizacijoms ar 
grupėms, iš kurių kilusios atitinkamos 
gamintojų grupės arba jų nariai, buvo 
suteikta ankstesnė valstybės pagalba, jos 
suteikimo sąlygas ir tai, ar buvo 
atsižvelgta į bet kokį narių judėjimą tarp 
organizacijų ir gamintojų grupių.

Or. fr

Pagrindimas

Finansavimas, pagalbos apskaičiavimo pagrindas, pagalbos žemutinės ribos ir viršutinės 
ribos bei bendro finansavimo lygis, taip pat gamintojų grupių tinkamumas pagalbai gauti yra 
struktūriniai pagalbos elementai ir todėl jie turi būti nurodomi pagrindiniame akte (šiuo 
atveju 118 straipsnio d punkto nuostata). Kiti elementai, susiję su tiesioginiu gamintojų 
grupių valdymu, yra susiję su vienodu teisės taikymu, t. y. vykdomaisiais aktais.

Pakeitimas 51
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio d, e, f, g, h punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrindine gamintojų grupių veikla;
e) pripažinimo planų turiniu, pateikimu ir 
tvirtinimu;
f) sąlygomis, kuriomis gamintojų grupės 
gali prašyti keisti pripažinimo planus;
g) pagalba investicijoms;
h) gamintojų grupių susijungimu ir 
pagalbos tęstinumu.

Or. fr

Pagrindimas

Finansavimas, pagalbos apskaičiavimo pagrindas, pagalbos žemutinės ribos ir viršutinės 
ribos bei bendro finansavimo lygs, taip pat gamintojų grupių tinkamumas pagalbai gauti yra 
struktūriniai pagalbos elementai ir todėl jie turi būti nurodomi pagrindiniame akte. Kiti 
elementai (šiuo atveju 118 straipsnio e–i punktų nuostatos), susiję su tiesioginiu gamintojų 
grupių valdymu, yra susiję su vienodu teisės taikymu, t. y. vykdomaisiais aktais.



PE467.307v01-00 20/73 AM\871548LT.doc

LT

Pakeitimas 52
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguotieji įgaliojimai Veiklos fondų finansavimas
Siekdama vaisių ir daržovių sektoriaus 
gamintojų organizacijoms užtikrinti 
veiksmingą, tikslingą ir tvarią paramą, 
Komisija deleguotais teisės aktais gali 
priimti taisykles, susijusias su: 

Gamintojų organizacija nustato 
finansinius narių įnašus į veiklos fondus, 
nurodytus  120 straipsnio 1 dalyje.

a) veiklos fondais ir veiklos programomis, 
įskaitant taisykles, susijusias su:

Visi gamintojai turi turėti galimybę 
naudotis veiklos fondu ir demokratiškai 
dalyvauti priimant sprendimus, susijusius 
su gamintojų organizacijos fondų 
naudojimu ir finansiniais įnašais į veiklos 
fondus.

i) veiklos fondų finansavimu ir 
naudojimu;
ii) veiklos programų turiniu, tvirtinimu ir 
keitimu;
iii) veiklos programos priemonių, veiksmų 
ar išlaidų atitiktimi reikalavimams ir 
papildomomis šios srities nacionalinėmis 
taisyklėmis;
iv) veiklos programų ir kaimo plėtros 
programų ryšiu;
v) dalinėmis veiklos programomis;
vi) veiklos programų stebėsena ir 
vertinimu;
b) nacionaline veiklos programų sistema 
ir strategija, įskaitant taisykles, susijusias 
su:
i) nacionalinės sistemos ir nacionalinės 
strategijos struktūra ir turiniu;
ii) nacionalinės sistemos ir nacionalinių 
strategijų stebėsena, vertinimu ir 
pranešimų apie jas teikimu;
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c) Sąjungos finansine pagalba, įskaitant 
taisykles, susijusias su:
i) Sąjungos finansinės pagalbos dydžio 
apskaičiavimo pagrindu, visų pirma su 
gamintojų organizacijos parduodamos 
produkcijos verte;
ii) pagalbai apskaičiuoti taikomais 
referenciniais laikotarpiais;
iii) dalies teisių gauti finansinę pagalbą 
praradimu, jei paraiška gauti pagalbą 
pateikiama pavėluotai;
iv) užstato pateikimu ir negrąžinimu 
išankstinių išmokų teikimo atveju;
d) krizės prevencijos ir valdymo 
priemonėmis, įskaitant taisykles, 
susijusias su:
i) krizės prevencijos ir valdymo priemonių 
atranka;
ii) pašalinimo iš rinkos sąvokos 
apibrėžimu;
iii) iš rinkos pašalintų produktų 
paskirtimi;
iv) didžiausiu paramos už pašalinimą iš 
rinkos dydžiu;
v) išankstinių pranešimų pašalinimo iš 
rinkos atvejais teikimu;
vi) parduotos produkcijos kiekio 
apskaičiavimu pašalinimo iš rinkos 
atvejais;
vii) Europos emblemos pateikimu ant 
nemokamai skirstomų produktų pakuotės;
viii) sąlygomis, taikomomis iš rinkos 
pašalintų produktų gavėjams;
ix) neprinokusių vaisių ir daržovių 
derliaus nuėmimo arba derliaus 
nenuėmimo sąvokų apibrėžimu;
x) neprinokusių vaisių ir daržovių 
derliaus nuėmimo arba derliaus 
nenuėmimo sąlygomis; 
xi) derliaus draudimo tikslais;
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xii) nepalankių oro sąlygų sąvokos 
apibrėžimu;
xiii) paramos savitarpio fondų steigimo 
administracinėms išlaidoms padengti 
sąlygomis;
e) nacionaline finansine pagalba, 
įskaitant taisykles, susijusias su:
i) gamintojų organizacijų steigimo mastu;
ii) veiklos programų keitimu;
iii) dalies teisių gauti finansinę pagalbą 
praradimu, jei paraiška gauti finansinę 
pagalbą pateikiama pavėluotai;
iv) užstato pateikimu, grąžinimu ir 
negrąžinimu išankstinių išmokų teikimo 
atveju;
v) didžiausia nacionalinės finansinės 
pagalbos kompensavimo iš Sąjungos lėšų 
dalimi.

Or. fr

Pagrindimas

Le financement, la base de calcul de l’aide, le seuil et plafonds de l'aide et le degré de 
cofinancement, ainsi que l'admissibilité des fonds opérationnels et programmes opérationnels 
constituent des éléments structurants de l'aide, et doivent à ce titre relever de l'acte de base 
(ici, la disposition de l'article 126 point a-i). Les autres composants relevant de la gestion 
directe des groupements de producteurs relèvent d'une application uniforme du droit, donc 
d'actes d’exécution. Par ailleurs, s'agissant du §3 point c iii, par souci de clarté juridique, il 
convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées 
à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par 
mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

Pakeitimas 53
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
126 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

126a straipsnis
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Veiklos programos priemonių, veiksmų ar 
išlaidų atitiktis reikalavimams

1. Valstybės narės, siekdamos užtikrinti
tinkamą įvairių priemonių pusiausvyrą, 
nacionalinėje strategijoje nustato 
didžiausias procentines fondo dalis, 
kurias galima išleisti bet kuriai konkrečiai 
priemonei, ir (arba) veiksmo rūšį ir (arba) 
išlaidas.
2. Valstybės narės gali priimti taisykles, 
papildančias Reglamento (EB) 
Nr. 1182/2007 ir šio reglamento nuostatas 
dėl priemonių, veiksmų ar išlaidų 
tinkamumo pagal veiklos programas.

Or. fr

Pagrindimas

Finansavimas, pagalbos apskaičiavimo pagrindas, pagalbos žemutinės ribos ir viršutinės 
ribos bei bendro finansavimo lygis, taip pat veiklos fondų ir veiklos programų tinkamumas 
pagalbai gauti yra struktūriniai pagalbos elementai ir todėl jie turi būti nurodomi 
pagrindiniame akte (šiuo atveju 126 straipsnio a punkto iii papunkčio nuostata). Kiti 
elementai, susiję su tiesioginiu gamintojų grupių valdymu, yra susiję su vienodu teisės 
taikymu, t. y. vykdomaisiais aktais.

Pakeitimas 54
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
126 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

126 b straipsnis
Gamintojų organizacijos parduodamos 

produkcijos vertė
1. Šiame skyriuje gamintojų organizacijos 
parduodamos produkcijos vertė 
apskaičiuojama pagal gamintojų 
organizacijos narių produkciją, kurią 
gaminti atitinkama gamintojų 
organizacija yra pripažinta.
2. Parduodamos produkcijos vertė apima 
narių, kurie išstoja iš gamintojų 
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organizacijos arba prie jos prisijungia, 
produkciją. Valstybės narės nustato tokias 
sąlygas, kad būtų išvengta tos pačios 
produkcijos įskaičiavimo du kartus. 
3. Parduodamos produkcijos vertė 
neapima perdirbtų vaisių ir daržovių arba 
bet kurio kito vaisių ir daržovių sektoriui 
nepriklausančio produkto vertės.
Tačiau parduodamos perdirbti skirtų 
vaisių ir daržovių produkcijos, kurią 
gamintojų organizacija, gamintojų 
organizacijų asociacija arba jų nariai 
gamintojai ar kooperatyvai ar 
patronuojamosios įmonės, kaip nurodyta 
šio straipsnio 7 dalyje, patys arba 
naudodamiesi užsakomosiomis 
paslaugomis, perdirbo į vieną iš I priedo 
X dalyje išvardytų perdirbtų vaisių ir 
daržovių produktų arba į kitą šiame 
straipsnyje nurodytą ir šio reglamento VIa 
priede išsamiau aprašytą žemės ūkio 
produktą, vertė apskaičiuojama kaip 
fiksuotas procentinis dydis, taikomas 
sąskaitoje faktūroje nurodytai tų 
perdirbtų produktų vertei.
Tas fiksuotas procentinis dydis yra:
a) 53 % – vaisių sultims;
b) 73 % – koncentruotoms sultims;
c) 77 % – pomidorų koncentratui;
d) 62 % – užšaldytiems vaisiams ir 
daržovėms;
e) 48 % – konservuotiems vaisiams ir 
daržovėms;
f) 70 % – konservuotiems Agaricus
genties pievagrybiams;
g) 81 % – laikinai sūrymu konservuotiems 
vaisiams;
h) 81 % – džiovintiems vaisiams;
i) 27 % – kitiems perdirbtiems vaisiams ir 
daržovėms;
j) 12 % – perdirbtoms aromatinėms 
žolėms;
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k) 41 % – maltai paprikai.
4. Valstybės narės gali leisti gamintojų 
asociacijoms į parduodamos produkcijos 
vertę įskaičiuoti šalutinių produktų vertę.
5. Parduodamos produkcijos vertė apima 
produktų, kurie pašalinami iš rinkos ir 
realizuojami, kaip numatyta Reglamento 
(EB) Nr. 1182/2007 10 straipsnio 4 dalies 
a ir b punktuose, vertę, apskaičiuojamą 
pagal vidutinę tokių ankstesniais metais 
gamintojų organizacijos parduotų 
produktų kainą.
6. Tik gamintojų organizacijos narių 
gamintojų produkcija, kurią parduoda ta 
pati gamintojų organizacija, 
įskaičiuojama į parduodamos produkcijos 
vertę. Gamintojų organizacijos narių 
gamintojų produkcija, kurią parduoda 
kita gamintojų organizacija, paskirta jų 
pačių organizacijos, pagal 213 straipsnio 
2 dalies b ir c punktus įskaičiuojama į tos 
kitos gamintojų organizacijos 
parduodamos produkcijos vertę.
7. Sąskaita faktūra už parduodamą vaisių 
ir daržovių produkciją turi būti išrašoma 
paėmimo iš gamintojų organizacijos 
etapu, atitinkamais atvejais – kaip už 
paruoštą ir supakuotą I priedo IX dalyje 
nurodytą produktą, neįskaičiuojant:
a) PVM,
b) vidaus transporto išlaidų, jei yra didelis 
atstumas tarp gamintojų organizacijos 
centralizuotų rinkimo ar pakavimo vietų 
ir jos paskirstymo vietų.
Siekdamos laikytis pirmos pastraipos b 
punkto nuostatų, valstybės narės numato 
sumažinimus, sąskaitoje faktūroje 
taikomus nurodytai produktų, už kuriuos 
sąskaitos faktūros pateikiamos skirtingais 
perdirbimo, pristatymo ar pervežimo 
etapais, vertei.
8. Parduodamos produkcijos vertė taip pat 
gali būti apskaičiuojama jos paėmimo iš 
dukterinės įmonės etapu tokiu pačiu 
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pagrindu, kaip numatyta 6 dalyje, jei bent 
90 % dukterinės įmonės kapitalo 
priklauso:
a) gamintojų organizacijoms arba 
gamintojų organizacijų asociacijai, arba
b) jei valstybė narė sutinka – gamintojų 
organizacijų ar gamintojų organizacijų 
asociacijų nariams, kurie yra 
kooperatyvai, jei taip padedama siekti 
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 3 
straipsnio 1 dalies b ir c punktuose 
numatytų tikslų.
9. Jei produkcija sumažėja dėl nepalankių 
oro sąlygų, gyvūnų ar augalų ligų arba 
kenkėjų antplūdžių, bet kokios draudimo 
išmokos, dėl šių priežasčių gautos pagal 
III skyriaus 6 skirsnyje numatytas 
derliaus draudimo priemones arba 
lygiavertes gamintojų organizacijos 
valdomas priemones, gali būti įskaičiuotos 
į parduodamos produkcijos vertę.

Or. fr

Pagrindimas

Finansavimas, pagalbos apskaičiavimo pagrindas, pagalbos žemutinės ribos ir viršutinės 
ribos bei bendro finansavimo lygs, taip pat veiklos fondų ir veiklos programų tinkamumas 
pagalbai gauti yra struktūriniai pagalbos elementai ir todėl jie turi būti nurodomi 
pagrindiniame akte (šiuo atveju 126 straipsnio c punkto i papunkčio nuostata). Kiti elementai, 
susiję su tiesioginiu gamintojų grupių valdymu, yra susiję su vienodu teisės taikymu, t. y. 
vykdomaisiais aktais.

Pakeitimas 55
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
126 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

126c straipsnis
Didžiausias paramos už pašalinamus iš 

rinkos produktus dydis
1. Parama už pašalinamus iš rinkos 
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produktus, apimanti Sąjungos įnašą ir 
gamintojų organizacijos įnašą, negali 
viršyti sumų, X priede nustatytų 
kiekvienam tame priede išvardytam 
produktui. Valstybės narės nustato 
didžiausias paramos sumas kitiems 
produktams.
2. Iš rinkos pašalinti produktai negali 
sudaryti daugiau kaip 5 % bet kurios 
gamintojų organizacijos konkretaus 
produkto parduodamos produkcijos 
kiekio. Tačiau į tą procentinę dalį 
neįtraukti produktai, kurie iš rinkos 
pašalinami vienu iš būdų, nurodytų 
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 10
straipsnio 4 dalies a ir b punktuose, arba 
bet kuriuo kitu valstybių narių patvirtintu 
būdu.
Parduodamos produkcijos kiekis 
apskaičiuojamas kaip per ankstesnius 
trejus metus parduotos produkcijos kiekio 
vidurkis. Jei tokios informacijos nėra, 
naudojamas parduodamos produkcijos, 
kurią gaminti gamintojų organizacija yra 
pripažinta, kiekis.
Pirmoje pastraipoje nurodytos procentinės 
dalys yra trejų metų metiniai vidurkiai su 
5 % metiniu perviršiu. Numatyta 5 
procentinių punktų metinio perviršio riba.

Or. fr

Pagrindimas

Finansavimas, pagalbos apskaičiavimo pagrindas, pagalbos žemutinės ribos ir viršutinės 
ribos bei bendro finansavimo lygs, taip pat veiklos fondų ir veiklos programų tinkamumas 
pagalbai gauti yra struktūriniai pagalbos elementai ir todėl jie turi būti nurodomi 
pagrindiniame akte (šiuo atveju 126 straipsnio d punkto iv papunkčio nuostata). Kiti 
elementai, susiję su tiesioginiu gamintojų grupių valdymu, yra susiję su vienodu teisės 
taikymu, t. y. vykdomaisiais aktais.
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Pakeitimas 56
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 
visas būtinas priemones, susijusias su šiuo 
poskirsniu ir su: 

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 
visas būtinas priemones, susijusias su šiuo 
poskirsniu ir su: 

a) veiklos fondų valdymu ir pranešimų apie 
numatomą veiklos fondo dydį teikimu;

a) veiklos fondų valdymu ir pranešimų apie 
numatomą veiklos fondo dydį teikimu, 
veiklos programų ir kaimo plėtros 
programų ryšiu, dalinėmis veiklos 
programomis;

b) veiklos programų teikimu, įskaitant 
terminus ir reikalaujamus pateikti 
lydimuosius dokumentus; 

b) veiklos programų teikimu, įskaitant 
terminus ir reikalaujamus pateikti 
lydimuosius dokumentus; 

ba) nacionaline veiklos programų sistema 
ir strategija, įskaitant taisykles, susijusias 
su:
i) nacionalinės sistemos ir nacionalinės 
strategijos struktūra ir turiniu;
ii) nacionalinės sistemos ir nacionalinių 
strategijų stebėsena, vertinimu ir 
pranešimų apie jas teikimu;

c) veiklos programų forma; c) veiklos programų forma;

d) nacionalinių strategijų ir veiklos 
programų stebėsenos ir vertinimo pagal 
126 straipsnio a punkto vi papunktį 
valdymu;

d) nacionalinių strategijų ir veiklos 
programų veiklos programų stebėsena ir 
vertinimu;

da) Sąjungos finansine pagalba, įskaitant 
taisykles, susijusias su: 
i) pagalbai apskaičiuoti taikomais 
referenciniais laikotarpiais;
ii) dalies teisių gauti finansinę pagalbą 
praradimu, jei paraiška gauti pagalbą 
pateikiama pavėluotai;
iii) užstato pateikimu ir negrąžinimu 
išankstinių išmokų teikimo atveju;

e) valstybių narių pranešimais gamintojų 
organizacijoms ir gamintojų organizacijų 

e) valstybių narių pranešimais gamintojų 
organizacijoms ir gamintojų organizacijų 
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asociacijoms apie patvirtintos pagalbos 
dydį; 

asociacijoms apie patvirtintos pagalbos 
dydį; 

f) paraiškomis gauti pagalbą ir pagalbos 
išmokomis, įskaitant išankstines ir dalines 
pagalbos išmokas;

f) paraiškomis gauti pagalbą ir pagalbos 
išmokomis, įskaitant išankstines ir dalines 
pagalbos išmokas;

fa) krizės prevencijos ir valdymo 
priemonėmis, įskaitant taisykles, 
susijusias su:
i) krizės prevencijos ir valdymo priemonių 
atranka;
ii) pašalinimo iš rinkos sąvokos 
apibrėžimu;
iii) iš rinkos pašalintų produktų 
paskirtimi;
iv) išankstinių pranešimų pašalinimo iš 
rinkos atvejais teikimu;
v) parduotos produkcijos kiekio 
apskaičiavimu pašalinimo iš rinkos 
atvejais;
vi) Europos emblemos pateikimu ant 
nemokamai skirstomų produktų pakuotės;
vii) sąlygomis, taikomomis iš rinkos 
pašalintų produktų gavėjams;
viii) neprinokusių vaisių ir daržovių 
derliaus nuėmimo arba derliaus 
nenuėmimo sąvokų apibrėžimu;

g) paskolomis, skirtomis krizės prevencijos 
ir valdymo priemonėms finansuoti;

g) paskolomis, skirtomis krizės prevencijos 
ir valdymo priemonėms finansuoti;

h) prekybos standartų laikymusi 
pašalinimo iš rinkos atvejais;

h) prekybos standartų laikymusi 
pašalinimo iš rinkos atvejais;

i) transporto, rūšiavimo ir pakavimo 
išlaidomis nemokamo paskirstymo 
atvejais;

i) transporto, rūšiavimo ir pakavimo 
išlaidomis nemokamo paskirstymo 
atvejais;

j) skatinimo, informavimo ir mokymo 
priemonėmis krizių prevencijos ir valdymo 
atveju;

j) skatinimo, informavimo ir mokymo 
priemonėmis krizių prevencijos ir valdymo 
atveju;

ja) neprinokusių vaisių ir daržovių 
derliaus nuėmimo arba derliaus 
nenuėmimo sąlygomis; 
jb) derliaus draudimo tikslais;
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jc)nepalankių oro sąlygų sąvokos 
apibrėžimu;
jd) sąlygomis, kurių laikantis padengiama 
su savitarpio pagalbos fondų steigimu 
susijusių administracinių išlaidų dalis;

k) derliaus draudimo priemonių valdymu; k) derliaus draudimo priemonių valdymu;

ka) nacionaline finansine pagalba, 
įskaitant taisykles, susijusias su:
i) gamintojų organizacijų steigimo mastu;
ii) veiklos programų keitimu;
iii) dalies teisių gauti finansinę pagalbą 
praradimu, jei paraiška gauti finansinę 
pagalbą pateikiama pavėluotai;
iv) užstato pateikimu, grąžinimu ir 
negrąžinimu išankstinių išmokų teikimo 
atveju;
v) didžiausia nacionalinės finansinės 
pagalbos kompensavimo iš Sąjungos lėšų 
dalimi.

l) nuostatomis dėl valstybės pagalbos 
krizės prevencijos ir valdymo priemonėms;

l) nuostatomis dėl valstybės pagalbos 
krizės prevencijos ir valdymo priemonėms;

m) leidimu teikti nacionalinės finansinės 
pagalbos išmokas;

m) leidimu teikti nacionalinės finansinės 
pagalbos išmokas;

n) paraiškomis gauti nacionalinę finansinę 
pagalbą ir jos mokėjimu;

n) paraiškomis gauti nacionalinę finansinę 
pagalbą ir jos mokėjimu;

o) kompensacija už nacionalinę finansinę 
pagalbą.

o) kompensacija už nacionalinę finansinę 
pagalbą.

Or. fr

Pagrindimas

Finansavimas, pagalbos apskaičiavimo pagrindas, pagalbos žemutinės ribos ir viršutinės 
ribos bei bendro finansavimo laipsnis, taip pat veiklos fondų ir veiklos programų tinkamumas 
pagalbai gauti yra struktūriniai pagalbos elementai ir todėl jie turi būti nurodomi 
pagrindiniame akte (šiuo atveju 126 straipsnio d punkto iv papunkčio nuostata). Kiti 
elementai, susiję su tiesioginiu gamintojų grupių valdymu, yra susiję su vienodu teisės 
taikymu, t. y. vykdomaisiais aktais.
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Pakeitimas 57
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
128 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių bei 
daržovių ir bananų sektorių produktams 
tiekti vaikams į švietimo įstaigas, įskaitant 
vaikų lopšelius, kitas ikimokyklines 
įstaigas, pradines ir vidurines mokyklas, ir 

a) vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių bei 
daržovių ir bananų sektorių produktams 
tiekti vaikams į valstybės narės 
administruojamas arba jos pripažintas
švietimo įstaigas, įskaitant vaikų lopšelius, 
kitas ikimokyklines įstaigas, pradines ir 
vidurines mokyklas, ir 

Or. de

Pakeitimas 58
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
128 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdamos strategijas valstybės narės 
sudaro vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių 
bei daržovių ir bananų sektorių produktų, 
kurie atitinka reikalavimus pagal 
atitinkamą programą, sąrašą. Tačiau į šį 
sąrašą neįtraukiami produktai, kurie buvo 
pašalinti iš sąrašo pagal Komisijos 
deleguotais teisės aktais vadovaujantis 129 
straipsniu patvirtintą priemonę. Jos atrenka 
produktus remdamosi objektyviais
kriterijais, įskaitant, be kita ko, 
sezoniškumą, galimybę gauti tam tikrų 
produktų ar aplinkosaugos aspektus. Todėl 
valstybės narės gali teikti pirmenybę ES 
kilmės produktams.

3. Rengdamos strategijas valstybės narės 
sudaro vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių 
bei daržovių ir bananų sektorių produktų, 
kurie atitinka reikalavimus pagal 
atitinkamą programą, sąrašą. Tačiau į šį 
sąrašą neįtraukiami produktai, kurie buvo 
pašalinti iš sąrašo pagal Komisijos 
deleguotais teisės aktais vadovaujantis 129 
straipsniu patvirtintą priemonę. Tinkamai 
pagrįstais atvejais strategijoje galima 
numatyti, kad šių produktų atveju galima 
teikti pagalbą, jeigu juose randamas tik 
ribotas kiekis I priede paminėtų 
medžiagų.

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
kompetentingos sveikatos apsaugos 
institucijos patvirtins produktų, 
atitinkančių pagalbos pagal jų vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose 
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programas teikimo reikalavimus, sąrašą. 
Jos atrenka produktus remdamosi 
objektyviais kriterijais, įskaitant, be kita 
ko, sezoniškumą, galimybę gauti tam tikrų 
produktų ar aplinkosaugos aspektus. Todėl 
valstybės narės gali teikti pirmenybę ES 
kilmės produktams.

Or. de

Pakeitimas 59
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
128 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybių narių strategijoje 
pasisakoma apie:
- programos tikslinę grupę,
- programos pridėtinės vertės užtikrinimą, 
ypač kai išskirtiniais atvejais vaisiai 
suvalgomi kartu su kitu per valgymo 
pertrauką pateikiamu maistu,
- kitas kontrolės priemones,
-papildomas priemones (pvz. tinklalapių 
kūrimą, apsilankymus gamintojų 
įmonėse),
-geografinį arba administravimo lygmenį, 
kuriuo programa yra įgyvendinama. 

Or. de
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Pakeitimas 60
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
128 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

128 a straipsnis
Reikalavimus atitinkančios išlaidos

1. Šios išlaidos laikomos atitinkančiomis 
Bendrijos pagalbos reikalavimus: 
a) vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir 
daržovių bei bananų produktų, kurie 
įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą, pristatomi į švietimo 
įstaigas, įsigijimo išlaidos;
b)  išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su 
vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 
programos įgyvendinimu ir apima tik: 
i) įrangos įsigijimo, nuomos arba 
išperkamosios nuomos išlaidas, jei jos 
numatytos strategijoje; 
ii) straipsnyje nurodytų stebėsenos ir 
vertinimo, kurie turi būti tiesiogiai susiję 
su vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 
programa, išlaidas; 
iii) Komunikacijos srities išlaidas 
įskaitant išlaidas Europos vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose 
programos plakatams.
Jeigu pagal vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą tiekiamų produktų 
transportavimo ir paskirstymo išlaidoms 
išrašomos atskiros sąskaitos faktūros, 
tokios išlaidos neturi viršyti 3 % produktų 
įsigijimo išlaidų. Jeigu produktai švietimo 
įstaigoms tiekiami nemokamai, valstybės 
narės gali priimti sąskaitas faktūras už 
transportavimą ir paskirstymą, jeigu jos 
neviršija valstybės narės strategijoje 
nustatytos ribos. 
Pirmos pastraipos b punkto iii papunktyje 
nurodytos informacijos perdavimo 
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išlaidos negali būti finansuojamas pagal 
kitas Bendrijos pagalbos programas. 
2. Visa 1 dalies pirmos pastraipos b 
punkto i ir iii papunkčiuose numatytų 
išlaidų suma turi būti nustatyto dydžio ir 
neviršyti 5 % nuo galutinio Bendrijos 
pagalbos paskirstymo valstybės narės 
gaunamos Bendrijos pagalbos. Tais 
metais, kai vykdomas programos 
vertinimas, visa 1 dalies pirmos pastraipos 
b punkto i ir ii papunkčiuose numatytų 
išlaidų suma po galutinio Bendrijos 
pagalbos paskirstymo negali viršyti 10 % 
valstybės narės tais metais, kai vykdomas 
programos patikrinimas gaunamos 
Bendrijos pagalbos.

Or. de

Pakeitimas 61
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
128 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

128 b straipsnis
Bendrosios pagalbos skyrimo sąlygos

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal jų 
strategijas suteikta pagalba paskirstoma 
pagalbos paraiškas pateikusiems 
pareiškėjams, jei jų kompetentingoms 
institucijoms pateiktos pagalbos paraiškos 
yra galiojančios. Pagalbos paraiška 
galioja tik tuomet, jei ji pateikta 
pareiškėjo, kurį tam tikslui patvirtino 
valstybės narės, kurioje yra minėtus 
produktus gaunanti švietimo įstaiga, 
kompetentinga institucija.  
Valstybės narės pagalbos paraiškas 
pateikusius pareiškėjus gali pasirinkti iš 
šių įstaigų: 
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a)  švietimo įstaigų; 
b) švietimo institucijų iš tų vietovių, į 
kurias pristatomi produktai vaikams; 
c) produktų tiekėjų ir (arba) platintojų;
d) vienos arba kelių švietimo įstaigų arba 
švietimo institucijų vardu veikiančių ir 
specialiai tam tikslui įsteigtų 
organizacijų;
e) kitų valstybės arba privačių įstaigų, 
kurios vadovautų:
i) vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir 
daržovių bei bananų produktų tiekimui į 
švietimo įstaigas vykdant pagal šį 
reglamentą nustatytą arba su juo 
suderintą vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą;
ii) valdymui ir (arba) informacijos 
perdavimui.

Or. de

Pakeitimas 62
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
128 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

128 c straipsnis
Bendrosios pagalbos paraiškas pateikusių 

pareiškėjų patvirtinimo sąlygos
1. Kad gautų patvirtinimą, pareiškėjas 
kompetentingai institucijai privalo raštu 
įsipareigoti:
a) produktus, kurie finansuojami pagal 
vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 
programą, nustatytą pagal šį reglamentą 
arba su juo suderintą, skirti švietimo 
įstaigos arba įstaigų, kurioms jis prašys 
skirti pagalbą, vaikams vartoti;
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b) grąžinti visą už atitinkamą kiekį jam 
neteisingai išmokėtą pagalbą, jei 
nustatoma, kad tie produktai nebuvo 
pristatyti nustatytai tikslinei grupei arba 
kad ji buvo išmokėta už produktus, 
kuriems pagal šio reglamento 
reikalavimus pagalba neturėtų būti 
teikiama;
c) nesąžiningo elgesio ar didelio 
aplaidumo atveju sumokėti sumą, lygią iš 
pradžių išmokėtos sumos ir sumos, kurią 
pareiškėjas turi teisę gauti, skirtumui;
d) kompetentingų institucijų prašymu 
pateikti joms turimus patvirtinamuosius 
dokumentus;
e) leisti atlikti visus valstybės narės 
kompetentingos institucijos nurodytus 
patikrinimus, visų pirma minėtų apskaitos 
dokumentų ir fizinius patikrinimus.
Valstybės narės gali suteikti patvirtinimą 
pareiškėjui tik tada, kai jis raštu 
įsipareigos kompetentingai institucijai dėl 
papildomų nuostatų.
2. Nustačius, kad pareiškėjas, kuris 
kreipėsi dėl pagalbos, nebevykdo teisės 
gauti pagalbą nustatytų sąlygų arba kurio 
nors kito šiame reglamente numatyto 
įsipareigojimo, paraiškos tvirtinimas 
sustabdomas nuo vieno iki dvylikos 
mėnesių arba atšaukiamas, atsižvelgiant į 
pažeidimo svarbą. Tokios priemonės 
netaikomos force majeure atvejais arba 
jeigu valstybės narės nustato, kad 
pažeidimo priežastis nėra tyčinis elgesys 
ar aplaidumas arba kad pažeidimas 
nebuvo svarbus. Pareiškėjo prašymu, 
praėjus ne mažiau kaip dvylikai mėnesių, 
paraiška, kurią buvo atsisakyta patvirtinti, 
gali būti tvirtinama iš naujo.

Or. de
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Pakeitimas 63
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

129 straipsnis Išbraukta.
Deleguoti įgaliojimai

1. Siekdama skatinti sveikus vaikų 
mitybos įpročius, Komisija deleguotais 
teisės aktais gali priimti taisykles, 
susijusias su: 
(a) produktais, kurie neatitinka 
programos reikalavimų;
(b) programos tiksline grupe;
(c) nacionalinėmis arba regioninėmis 
strategijomis, kurias, norėdamos gauti 
pagalbą, turi parengti valstybės narės, 
įskaitant papildomas priemones;
(d) paraiškų teikėjų tvirtinimu ir atranka.

Or. de

Pakeitimas 64
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 
visas būtinas priemones, susijusias su šiuo 
poskirsniu ir visų pirma su: 

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 
visas būtinas priemones, susijusias su šiuo 
poskirsniu ir visų pirma su: 

(a) galutiniu pagalbos paskirstymu 
valstybėms narėms;

a) pagalba tiekiant vaisius moksleiviams;

(b) paraiškomis gauti pagalbą ir pagalbos 
išmokomis;

(b) galutiniu pagalbos paskirstymu 
valstybėms narėms;

(c) patikromis; (c) bendrosiomis pagalbos skyrimo 
sąlygomis
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(d) informacijos apie programą skleidimo 
metodais ir su ja susijusių ryšių palaikymo 
priemonėmis;

(d) bendrosiomis pagalbos paraiškas 
pateikusių pareiškėjų patvirtinimo 
sąlygomis bei paraiškos tvirtinimo 
sustabdymu arba atšaukimu; 

(e) informacijos teikimu Komisijai. (e) paraiškomis gauti pagalbą ir 
mokėjimais; 
(f) patikromis ir nuobaudomis;
(g) stebėsena ir įvertinimu;
(h) informacijos apie programą skleidimo 
metodais ir su ja susijusių ryšių palaikymo 
priemonėmis;
i) informacijos teikimu Komisijai.

j) nuostatomis dėl informacijos apie 
Komisijos suteiktą finansinę paramą, 
pateikimo.

Or. de

Pakeitimas 65
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos priemonės taikomos 
vynams su saugoma kilmės vietos nuoroda 
arba saugoma geografine nuoroda, arba 
vynams su vyninės vynuogių veislės 
nuoroda.

2. 1 dalyje nurodytos priemonės taikomos 
vynams su saugoma kilmės vietos nuoroda 
arba saugoma geografine nuoroda, arba 
vynams su vyninės vynuogių veislės 
nuoroda.

Šie vynai atitinka rėmimo trečiųjų šalių 
rinkose reikalavimus, jeigu: 
a) produktai skirti tiesiogiai vartoti, 
tikslinės trečiosios šalys teikia jų eksporto 
galimybių ar galimų naujų realizavimo 
rinkų, be to, šie produktai turi didelę 
pridėtinę vertę; 
b) vykdant informavimo ar rėmimo veiklą 
nurodoma produkto kilmė, vyno atveju 
pateikiant geografinę kilmės nuorodą; 
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c) remiama veikla aiškiai apibrėžiama, 
įskaitant nuorodą į produktus, į kuriuos 
galima atsižvelgti, rinkodaros veiklą ir 
numatomą atitinkamų išlaidų sumą;  
d) parama konkretaus paramos gavėjo 
rėmimo ir informavimo veiklai 
konkrečioje trečiojoje šalyje teikiama ne 
ilgiau kaip trejus metus; vis dėlto 
prireikus ji gali būti atnaujinta vieną 
kartą ne ilgesniam kaip dvejų metų 
laikotarpiui; 
e) informaciniai ir (arba) rėmimo 
pranešimai grindžiami esminėmis vyno 
savybėmis ir atitinka galiojančius trečiųjų 
šalių, kurioms jie skirti, įstatymus; 
f) paramos gavėjams pakanka pajėgumų 
siekiant prisitaikyti prie konkrečių 
prekybos su trečiosiomis šalimis 
apribojimų ir išteklių kuo 
veiksmingesniam priemonės 
įgyvendinimui užtikrinti. Valstybės narės 
visų pirma įsitikina, kad  kokybiškų 
produktų kiekio pakaks rinkos paklausai 
tenkinti dar ilgai po to, kai bus užbaigta 
rėmimo veikla. 
Paramos gavėjai gali būti privačios 
bendrovės, profesinės organizacijos, 
gamintojų organizacijos, tarpšakinės 
organizacijos ar, valstybei narei 
nusprendus, valstybės įstaigos. Valstybė 
narė jokiu būdu negali paskirti valstybės 
įstaigos vienintele paramos gavėja pagal 
šią rėmimo priemonę. 
Pirmenybė teikiama labai mažoms 
įmonėms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, kaip apibrėžta Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB, ir
kolektyviniams prekių ženklams. 

Or. fr
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Pakeitimas 66
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnio 3 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„įprastas natūraliai pasenusių vynuogynų 
atnaujinimas“ reiškia tos pačios veislės 
atsodinimą tame pačiame žemės sklype 
pagal tą pačią vynuogių auginimo 
sistemą. Valstybės narės gali nustatyti 
papildomas specifikacijas, ypač dėl 
keičiamų vynuogynų amžiaus.

Or. fr

Pagrindimas

Apibrėžtys yra svarbūs elementai, kurie turi būti susiję su pagrindiniu teisės aktu (perimama 
dabar Reglamento (EB) Nr. 555/2008 6 straipsnyje nurodyta apibrėžtis).

Pakeitimas 67
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnio 3 dalies antra ir antra a pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įprastam natūraliai pasenusių vynuogynų 
atnaujinimui parama neskiriama.

Įprastam natūraliai pasenusių vynuogynų 
atnaujinimui, t. y. tos pačios veislės 
atsodinimui tame pačiame žemės sklype 
pagal tą pačią vynuogių auginimo sistemą
parama neskiriama.

Valstybės narės gali nustatyti papildomas 
specifikacijas, ypač dėl keičiamų 
vynuogynų amžiaus.

Or. fr
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Pakeitimas 68
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalinis restruktūrizavimo ir konversijos 
išlaidų padengimas neapima žemės ūkio 
transporto priemonių įsigijimo išlaidų.

Or. fr

Pakeitimas 69
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. valstybės narės nustato taisykles, 
kuriomis išsamiai reglamentuojama 
teikiamos paramos taikymo sritis ir 
paramos lygis. Šiomis taisyklėmis visų 
pirma gali būti nustatyta vienodo dydžio 
sumų mokėjimo tvarka, didžiausias 
paramos už hektarą lygis ir paramos 
dydžio koregavimas remiantis objektyviais 
kriterijais. Jei sodinimo teisės, kuriomis 
naudojamasi, įgyjamos ne dėl 
restruktūrizavimo veiklos, siekiant 
išvengti konkurencijos iškraipymo 
atitinkamai sumažinama parama, kad 
būtų atsižvelgta į tai, kad pasinaudojus 
sodinimo teisėmis nebuvo patirta jokių su 
vynmedžių išnaikinimu susijusių išlaidų. 
Parama skiriama už apsodintą plotą, 
apibrėžtą pagal 2008 m. birželio 27 d. 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 555/2008, 
kuriuo nustatomos išsamios Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro 
vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo 
taisyklės, taikomos vyno sektoriaus 
paramos programoms, prekybai su 
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trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui 
ir kontrolei1. 
___________
1OL L 170, 2008 6 30, p. 1

Or. fr

Pakeitimas 70
Astrid Lulling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

prekybai skirtų vynuogių palikimas ant 
vynmedžių įprasto auginimo ciklo 
pabaigoje (derliaus nenuėmimas) 
nelaikomas neprinokusių vynuogių 
derliaus nuėmimu. 

Or. fr

Pakeitimas 71
Michel Dantin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

prekybai skirtų vynuogių palikimas ant 
vynmedžių įprasto auginimo ciklo 
pabaigoje (derliaus nenuėmimas) 
laikomas neprinokusių vynuogių derliaus 
nuėmimu.

Or. fr

Pagrindimas

Apibrėžtys yra svarbūs elementai, kurie turi būti susiję su pagrindiniu teisės aktu (perimama 
Reglamento (EB) Nr. 555/2008 11 straipsnyje nurodyta apibrėžtis).
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Pakeitimas 72
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bet kokio sklypo, už kurį teikiama 
parama pagal neprinokusių vynuogių 
derliaus nuėmimo priemonę, plotas 
neįtraukiamas apskaičiuojant derliaus 
ribas, nustatytas vynų su geografine 
nuoroda techninėse specifikacijose.

Or. fr

Pakeitimas 73
Michel Dantin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„nepalankios klimato sąlygos“ reiškia tą 
patį, kas nustatyta Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 1857/2006 2 straipsnio 8 dalyje.

Or. fr

Pagrindimas

Apibrėžtys yra svarbūs elementai, kurie turi būti susiję su pagrindiniu teisės aktu (perimama 
Reglamento (EB) Nr. 555/2008 16 straipsnyje nurodyta apibrėžtis).
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Pakeitimas 74
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. valstybės narės į savo paramos 
programas gali įtraukti derliaus draudimą 
šiomis sąlygomis:
a) valstybės narės nustato išsamias 
derliaus draudimo priemonių 
įgyvendinimo nuostatas, įskaitant 
nuostatas, skirtas užtikrinti, kad derliaus 
draudimo priemonės neiškraipytų 
konkurencijos draudimo rinkoje; 
b) gamintojai, teikiantys paraiškas pagal 
šią schemą, pateikia savo draudimo polisą 
nacionalinėms valdžios institucijoms, kad 
valstybės narės galėtų įvykdyti 2 dalyje 
nurodytą sąlygą;
c) Valstybės narės, siekdamos laikytis 
3 dalyje nurodytų sąlygų, nustato 
didžiausias galimas paramos sumas.
Tam tikrais atvejais valstybės narės gali 
nustatyti paramos lygį remdamosi 
standartinėmis sąnaudomis ir 
standartinėmis prielaidomis dėl prarastų 
pajamų. Valstybės narės užtikrina, kad 
atliekant šiuos skaičiavimus: 
i) būtų naudojami tik tokie elementai, 
kuriuos galima patikrinti; 
ii) būtų naudojami duomenys, nustatyti 
remiantis tinkamais tiriamaisiais 
duomenimis; 
iii) kartu būtų aiškiai nurodyti šių 
duomenų šaltiniai; 
iv) šie skaičiavimai būtų diferencijuoti 
tinkamai atsižvelgiant į specifines 
regionines arba vietos sąlygas. 

Or. fr



AM\871548LT.doc 45/73 PE467.307v01-00

LT

Pakeitimas 75
Astrid Lulling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų produktų, procesų ir technologijų 
kūrimo išlaidos, nurodytos b punkte, yra 
susijusios su parengiamaisiais veiksmais, 
pvz., produkto, proceso arba technologijos 
kūrimu ir bandymais, ir su jais 
susijusiomis investicijomis į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kol naujai 
sukurti produktai, procesai ir 
technologijos bus pradėti naudoti 
komerciniais tikslais.

Or. fr

Pakeitimas 76
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
143 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į reikalavimus atitinkančias išlaidas 
neįtraukiami elementai, nurodyti 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 71 
straipsnio 3 dalies a, b ir c punktuose.

3. Paramos reikalavimus atitinka šios 
išlaidos: 

a) nekilnojamojo turto statyba, įsigijimas, 
įskaitant išperkamąją nuomą, ir 
atnaujinimas; 
b) naujų mašinų ir įrenginių, įskaitant 
kompiuterių programinę įrangą, pirkimas 
arba įsigijimas ilgalaikės nuomos būdu už 
turto rinkos vertės neviršijančią sumą; 
kitos su išperkamosios nuomos sutartimi 
susijusios sąnaudos, pvz., nuomotojo 
pelnas, palūkanų refinansavimo išlaidos, 
pridėtinės išlaidos ir draudimo mokesčiai, 
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nėra reikalavimus atitinkančios išlaidos; 
c) bendrosios išlaidos, susijusios su a ir b 
punktuose nurodytomis išlaidomis, pvz., 
atlygis architektams, inžinieriams ir 
konsultantams, su galimybių studijomis 
susijusios išlaidos, patentų ir licencijų 
įsigijimas. 
Nukrypdamos nuo b punkto, valstybės 
narės tinkamai pagrįstais atvejais gali 
nustatyti taisykles, kuriomis naudotų 
įrenginių pirkimas gali būti laikomas 
reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, 
tačiau tik jei taip perka labai mažos 
įmonės, mažosios ir vidutinės įmonės, 
kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB. 
Paprastosios pakeitimo investicijos 
nelaikomos reikalavimus atitinkančiomis 
išlaidomis, siekiant užtikrinti, kad atlikus 
šias investicijas būtų pasiektas priemonės 
tikslas, t. y. būtų geriau prisitaikyta prie 
rinkos paklausos ir užtikrintas didesnis 
konkurencingumas.
Į reikalavimus atitinkančias išlaidas 
neįtraukiami elementai, nurodyti 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 71 
straipsnio 3 dalies a, b ir c punktuose.

Or. fr

Pakeitimas 77
Astrid Lulling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba apima fiksuoto dydžio sumą, 
skirtą šių produktų, kuriuos distiliuotojas 
perduoda gamintojui, surinkimo 
išlaidoms kompensuoti, jei pastarasis 
padengia susijusias išlaidas.
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Or. fr

Pakeitimas 78
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
143 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. pagalba skiriama distiliuotojams, 
perdirbantiems distiliuoti pristatytus 
produktus į žaliavinį alkoholį, kuriame 
alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 
92 tūrio proc. 

Or. fr

Pakeitimas 79
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
143 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės gali numatyti, 
paramos išmokėjimą avansu, jei paramos 
gavėjas pateikia užstatą. 

Or. fr

Pakeitimas 80
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
143 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Valstybės narės nustato šiame 
straipsnyje numatytos priemonės taikymo 
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taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 81
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
145 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

145a straipsnis
Administracinė savitarpio pagalba

Šio skyriaus nuostatos nedaro poveikio 
taikant: 
a) konkrečias nuostatas, 
reglamentuojančias valstybių narių 
santykius kovojant su sukčiavimu vyno 
sektoriuje, jei tokios nuostatos padeda 
taikyti šį reglamentą; 
b) taisykles, susijusias su:
i) baudžiamosiomis bylomis arba valstybių 
narių teismų savitarpio pagalba 
baudžiamosiose bylose, 
ii) administracinių baudų skyrimo tvarka. 

Or. fr

Pakeitimas 82
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
146 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paramos priemonių atitikties 
reikalavimams kriterijais, paramos 
skyrimo reikalavimus atitinkančių išlaidų 
ir veiksmų rūšimis, paramos skyrimo 
reikalavimų neatitinkančiomis 

Išbraukta.
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priemonėmis ir didžiausiu kiekvienai 
priemonei taikomu paramos dydžiu;

Or. fr

Pakeitimas 83
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
146 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) šio skirsnio tikslais taikomomis 
bendrosiomis nuostatomis ir apibrėžtimis;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 84
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
146 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) gamintojų įpareigojimu pašalinti vyno 
gamybos šalutinius produktus, šio 
įpareigojimo išimtimis, siekiant išvengti 
papildomos administracinės naštos, ir 
nuostatomis dėl savanoriško distiliatorių 
sertifikavimo;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 85
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
174 straipsnio 1 dalies 2 a, 2 b ir 2 c pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taikant a punkto iii papunktį bei b 
punkto iii papunktį, „gamyba“ apima 
visus veiksmus nuo vynuogių derliaus 
nuėmimo iki vyno gamybos proceso 
užbaigimo, išskyrus bet kuriuos procesus 
po pagaminimo.
2b. Taikant b punkto ii papunktį, 
vynuogės, kurių iki 15 % gali būti 
užauginta ne nustatytų ribų geografinėje 
vietovėje, yra iš susijusios valstybės narės 
ar trečiosios valstybės, kurioje yra 
nustatytų ribų vietovė.
2c. Nukrypstant nuo a punkto iii 
papunkčio ir b punkto iii papunkčio ir jei 
taip numatyta 175 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoje produkto specifikacijoje, iš 
produkto, kuriam suteikta saugoma 
kilmės vietos nuoroda arba geografinė 
nuoroda, gali būti daromas vynas: 
a) vietovėje, kuri yra labai arti susijusios 
nustatytų ribų vietovės arba 
b) vietovėje, kuri yra tame pačiame 
administraciniame vienete ar 
kaimyniniame administraciniame vienete, 
laikantis nacionalinių taisyklių, arba 
c) jeigu kilmės vietos nuoroda arba 
geografinė nuoroda yra tarpvalstybinė 
arba jeigu dvi ar daugiau valstybių narių 
arba viena ar daugiau valstybių narių ir 
viena ar daugiau trečiųjų valstybių yra 
pasirašiusios susitarimą dėl kontrolės 
priemonių, iš produkto, kuriam suteikta 
saugoma kilmės vietos nuoroda ar 
geografinė nuoroda, gali būti daromas 
vynas vietovėje, esančioje labai arti 
susijusios nustatytų ribų vietovės. 
Nukrypstant nuo b punkto iii papunkčio ir 
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jei taip numatyta 175 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoje produkto specifikacijoje, iki 
2012 m. gruodžio 31 d. iš produktų, 
kuriems suteikta saugoma geografinė 
nuoroda, vynas gali toliau būti 
gaminamas ne tik labai arti nustatytų ribų 
vietovės esančioje vietovėje. 
Nukrypstant a punkto iii papunkčio ir jei 
taip numatyta produkto specifikacijoje, 
nurodytoje 175 straipsnio 2 dalyje, iš 
produkto gali būti gaminamas putojantis 
vynas arba pusiau putojantis vynas su 
saugoma kilmės vietos nuoroda ne tik 
labai arti nustatytų ribų vietovės esančioje 
vietovėje, jei tokia praktika buvo taikoma 
iki 1986 m. kovo 1 d.

Or. fr

Pakeitimas 86
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
175 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) konkrečios geografinės vietovės ribų 
apibūdinimas;

d) Konkrečios geografinės vietovės ribos 
nustatomos išsamiai, tiksliai ir 
vienareikšmiškai;

Or. fr

Pagrindimas

Vynams su saugoma kilmės vietos nuoroda arba su saugoma geografinės vietos nuoroda 
taikomi geografinės zonos nustatymo principai yra svarbus elementas, kuris turi būti susijęs 
su pagrindiniu teisės aktu (į tekstą įtraukiamos dabartinės Reglamento (EB) Nr. 607/2009 
5 straipsnio nuostatos).



PE467.307v01-00 52/73 AM\871548LT.doc

LT

Pakeitimas 87
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
175 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) konkrečios geografinės vietovės ribų
apibūdinimas; 

d) Konkrečios geografinės vietovės ribos 
apibūdinamos išsamiai, tiksliai ir 
vienareikšmiškai;

Or. fr

Pakeitimas 88
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
177 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybė narė ar trečioji valstybė arba 
tam tikros jų valdžios institucijos 
pareiškėjomis nelaikomos.

Or. fr

Pakeitimas 89
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
185 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kilmės vietos nuorodos ar geografinės 
nuorodos apsauga taikoma visam 
pavadinimui, įskaitant jo sudedamąsias 
dalis, jei jos pačios yra savitos. Nesavitos 
ar bendrinės saugomos kilmės vietos 
nuorodos ar geografinės nuorodos dalys 
nesaugomos.
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Saugotinas pavadinimas registruojamas 
tik ta (-omis) kalba (-omis), kuri (-ios) 
vartojama (-mos) konkrečiam produktui 
apibūdinti nustatytų ribų geografinėje 
vietovėje.
Registruojant pavadinimą išsaugoma 
originali pavadinimo rašyba.

Or. fr

Pakeitimas 90
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
189 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad pakeitimas nedidelis, jei:
a) jis nesusijęs su esminėmis produkto 
savybėmis;
b) dėl jo nepakinta ryšys su geografine 
vietove;
c) dėl jo nereikia pakeisti produkto 
pavadinimo arba pavadinimo dalies;
d) jis neturi poveikio nustatytų ribų 
geografinei vietovei;
e) dėl jo nereikia jokių kitų prekiavimo 
produktu apribojimų.

Or. fr

Pakeitimas 91
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
193 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama atsižvelgti į gamybos 
konkrečioje geografinėje vietovėje 

Išbraukta.
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ypatumus, Komisija deleguotais teisės 
aktais gali nustatyti:
a) konkrečios geografinės vietovės ribų 
nustatymo principus ir 
b) su gamyba konkrečioje geografinėje 
vietovėje susijusias apibrėžtis, apribojimus 
ir leidžiančias nukrypti nuostatas.

Or. fr

Pakeitimas 92
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
193 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) konkrečios geografinės vietovės ribų 
nustatymo principus ir 

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Geografinės vietovės ribų nustatymo principai, taikomi vynams, kuriems suteikta saugoma 
kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografinė nuoroda, yra svarbus aspektas, kuris turi būti 
grindžiamas pagrindiniu teisės aktu.

Pakeitimas 93
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
193 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti apribojimus, susijusius su tuo, 
kokie pareiškėjai gali teikti kilmės vietos 
nuorodos arba geografinės nuorodos 
apsaugos paraišką;

Išbraukta.

Or. fr



AM\871548LT.doc 55/73 PE467.307v01-00

LT

Pakeitimas 94
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
193 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nustatyti sąlygas, kuriomis pakeitimas 
laikytinas nedideliu, kaip apibrėžta 189 
straipsnio 2 dalyje;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 95
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
193 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti tinkamą apsaugą, 
Komisija deleguotais teisės aktais gali 
nustatyti su saugomu pavadinimu 
susijusius apribojimus.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 96
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
196 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

196a straipsnis
Vartojimo sąlygos

1. Saugotinas terminas turi būti:
a) valstybės narės arba trečiosios valstybės 
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oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) ir 
regionine (-ėmis) kalba (-omis) arba
b) komercinio pavadinimo kalba.
2. Tam tikra kalba vartojamu terminu 
pateikiama nuoroda į konkrečius 
produktus, kurie nurodyti 173 straipsnio 1 
dalyje.
3. Registruojant terminą išsaugoma 
originali termino rašyba.

Or. fr

Pakeitimas 97
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
196 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

196b straipsnis
Galiojimo sąlygos

1. Tradicinio termino pripažinimas 
patvirtinamas, jei:
a) terminą išimtinai sudaro:
i) komercinis pavadinimas, tradiciškai 
vartojamas didelėje Sąjungos ar susijusios 
trečiosios valstybės teritorijos dalyje ir 
padedantis atskirti konkrečias vynuogių 
produktų, nurodytų 173 straipsnio 1 
dalyje, kategorijas, arba
ii) gerai vertinamas komercinis 
pavadinimas, tradiciškai vartojamas bent 
jau susijusios valstybės narės ar trečiosios 
valstybės teritorijoje ir padedantis atskirti 
konkrečias vynuogių produktų, nurodytų 
173 straipsnio 1 dalyje, kategorijas.
b) terminas atitinka šiuos reikalavimus:
i) yra ne bendrinis;
ii) yra apibrėžtas ir reguliuojamas 
valstybės narės teisės aktuose arba
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iii) atitinka naudojimo sąlygas, nustatytas 
susijusioje trečiojoje valstybėje vyno 
gamintojams taikomose taisyklėse, 
įskaitant ir tas, kurias parengė 
atstovaujančiosios profesinės 
organizacijos.
2. Taikant 1 dalies b punktą tradicinis 
naudojimas – tai:
a) bent penkeri metai, jei terminai 
pateikiami 196a straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodyta (-omis) kalba (-omis);
b) bent 15 metų, jei terminai pateikiami 
196a straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodyta (-omis) kalba (-omis).
3. Taikant 1 dalies b punkto i papunktį 
„bendrinis“ reiškia, kad tradicinio 
termino pavadinimas, nors ir susijęs su 
konkrečiu gamybos ar brandinimo 
metodu, savybe, spalva, vietos rūšimi ar 
ypatybe, susijusia su vynuogių produkto 
istorija, Sąjungoje tapo bendru atitinkamo 
vynuogių produkto pavadinimu.
4. 1 dalies b punkte nustatyta sąlyga 
netaikoma 196 straipsnio b punkte 
nurodytiems tradiciniams terminams.

Or. fr

Pakeitimas 98
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
196 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

196c straipsnis
Pareiškėjai

1. Kompetentingos valstybių narių ar 
trečiųjų valstybių institucijos ar 
trečiosiose valstybėse įsisteigusios 
atstovaujančiosios profesinės 
organizacijos gali Komisijai pateikti 
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paraišką dėl tradicinių terminų apsaugos 
pagal 196 straipsnį. 
2. Atstovaujančioji profesinė organizacija 
– gamintojų organizacija ar gamintojų 
organizacijų asociacija, kuri yra 
patvirtinusi tas pačias taisykles ir veikianti 
tam tikroje ar keliose vyno kilmės vietos 
nuorodos ar geografinės nuorodos 
vietovėje (-ėse) ir kurios nariai yra bent 
du trečdaliai kilmės vietos nuorodos ar 
geografinės nuorodos vietovės (-ių) 
gamintojų, kuriems tenka bent du 
trečdaliai tos (tų) vietovės (-ių) 
produkcijos. Atstovaujančioji profesinė 
organizacija gali pateikti tik tų vynų, 
kuriuos ji gamina, apsaugos paraišką.

Or. fr

Pakeitimas 99
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
196 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

196d straipsnis
Pripažinimo procedūra

Sprendimą atmesti ar pripažinti tradicinį 
terminą Komisija priima remdamasi 
turimais įrodymais. Komisija išnagrinėja, 
ar įvykdytos 196, 196a ir 196b 
straipsniuose nurodytos arba 197a 
straipsnio 3 dalyje arba 197b straipsnyje 
nustatytos sąlygos. 
Apie sprendimą dėl atmetimo pranešama 
prieštaravimo pareiškėjui ir valstybės 
narės arba trečiosios valstybės valdžios 
institucijoms arba susijusioje trečiojoje 
šalyje įsisteigusiai atstovaujančiajai 
profesinei organizacijai. 

Or. fr
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Pakeitimas 100
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
197 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tradiciniai terminai, taikomi 
paraiškoje nurodytų kategorijų vynuogių 
produktams, tik paraiškoje nurodyta kalba 
saugomi nuo: 
a) netinkamo naudojimo, net jei prie 
saugomo termino pateikiami tokie žodžiai 
kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, 
„pagamintas“, „imitacija“, „skonis“, 
„panašus“ ar kiti panašūs žodžiai; 
b) kitų melagingų ar klaidinančių 
nuorodų į produkto pobūdį, savybes ar 
esmines produkto ypatybes, esančių ant 
vidinės ar išorinės pakuotės, reklaminėje 
medžiagoje arba su juo susijusiuose 
dokumentuose; 
c) kitų veiksmų, kuriais vartotojas gali 
būti suklaidintas, visų pirma sudarytas 
įspūdis, kad vyną apibūdina saugomas 
tradicinis terminas.

Or. fr

Pakeitimas 101
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
197 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 ter. Tradiciniai terminai, saugomi pagal 
Reglamento (EB) Nr. 753/2002 24, 28 ir 
29 straipsnius, savaime saugomi pagal šį 
reglamentą, jei: 
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a) iki 2009 m. gegužės 1 d. Komisijai 
pateikta apibrėžties santrauka ar 
vartojimo sąlygos; 
b) valstybės narės ar trečiosios valstybės 
nenustojo saugoti tam tikrų tradicinių 
terminų.

Or. fr

Pakeitimas 102
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
197 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

197a straipsnis
Ryšys su prekių ženklais

1. Jei tradicinis terminas saugomas pagal 
šį reglamentą, registruoti prekės ženklą, 
kuris atitinka vieną iš 197 straipsnio 
dalyje nurodytų situacijų, atsisakoma, jei 
paraiška dėl prekės ženklo registravimo 
nesusijusi su vynais, kuriuos galima 
apibūdinti  šiuo tradiciniu terminu, ir 
pateikiama po paraiškos dėl tradicinio 
termino apsaugos pateikimo Komisijai 
dienos, o tradicinis terminas jau buvo 
pradėtas saugoti.
Prekės ženklai, užregistruoti pažeidžiant 
pirmą pastraipą, paraiškoje skelbiami 
negaliojančiais laikantis taikomos 
tvarkos, kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/95/EB arba Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 40/94.
2. Prekės ženklas, kuris atitinka vieną iš 
197 straipsnio 3 dalyje nurodytų situacijų 
ir dėl kurio registracijos yra kreiptasi, taip 
pat kuris yra registruotas arba, jeigu tokia 
galimybė numatyta atitinkamuose teisės 
aktuose, nusistovėjęs Sąjungos teritorijoje 
iki 2002 m. gegužės 4 d. arba iki paraiškos 
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dėl tradicinio termino apsaugos pateikimo 
Komisijai, gali būti toliau naudojamas ir 
atnaujinamas neatsižvelgiant į tradicinio 
termino apsaugą. Tokiais atvejais 
leidžiama tuo pat metu vartoti tradicinį 
terminą ir atitinkamą prekės ženklą.
3. Pavadinimas nėra saugomas kaip 
tradicinis terminas, jei, atsižvelgiant į 
prekės ženklo reputaciją ir pripažinimą, 
taikant tokią apsaugą vartotojai gali 
susidaryti klaidingą įspūdį apie vyno 
tapatybę, pobūdį, savybes ar kokybę.

Or. fr

Pakeitimas 103
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
197 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

197b straipsnis
Homonimai

1. Terminas, kuris yra visiškas ar dalinis 
pagal šį skyrių jau saugomo tradicinio 
termino homonimas, saugomas deramai 
atsižvelgiant į vietinę bei tradicinę 
vartoseną ir klaidinimo pavojų. 
Homoniminis terminas, kurį vartojant 
vartotojai gali susidaryti klaidingą įspūdį 
apie produktų pobūdį, kokybę ar tikrąją 
kilmės vietą, neregistruojamas net jeigu 
terminas yra tikslus. Homoniminį terminą 
leidžiama vartoti tik jei vėliau pradėtas 
saugoti homonimas ir tradicinis terminas 
yra aiškiai skiriami, atsižvelgiant į 
būtinybę taikyti vienodas sąlygas 
suinteresuotiems gamintojams ir 
neklaidinti vartotojo. 
2. 1 dalis tradiciniams terminams, kurie 
pradėti saugoti iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. 
ir kurie yra saugomos kilmės vietos 
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nuorodos, geografinės nuorodos, vyninių 
vynuogių veislės pavadinimo ar vieno iš jo 
XV priede nurodytų sinonimų daliniai 
homonimai, taikoma mutatis mutandis. 

Or. fr

Pakeitimas 104
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
197 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

197c straipsnis
Panaikinimas

Tradicinis terminas panaikinamas, jei jis 
nebeatitinka 196 straipsnyje nustatytos 
apibrėžties arba 196a ir 196b 
straipsniuose, 197 straipsnio 3 dalyje, 197 
straipsnio 3 dalyje, 197a straipsnio 3 
dalyje arba 197b straipsnyje nustatytų 
reikalavimų.

Or. fr

Pakeitimas 105
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
197 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

197d straipsnis
Trečiųjų šalių tradiciniai terminai

1. 196 straipsnis mutatis mutandis 
taikomas terminams, tradiciškai 
vartojamiems trečiosiose valstybėse ir 
susijusiems su vyno sektoriaus produktais, 
kuriems suteiktos susijusių trečiųjų 
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valstybių geografinės nuorodos.
2. Kai vynų kilmės vieta yra trečiosiose 
valstybėse, o jų etiketėse pateikiamos 
nesaugomos tradicinės nuorodos, tos 
tradicinės nuorodos vyno etiketėse gali 
būti naudojamos laikantis taisyklių, 
galiojančių susijusiose trečiosiose 
valstybėse, įskaitant ir tas, kurias parengė 
atstovaujančiosios profesinės 
organizacijos.

Or. fr

Pakeitimas 106
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
198 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama užtikrinti tinkamą apsaugą, 
Komisija deleguotais teisės aktais gali 
priimti nuostatas dėl saugomo termino 
kalbos ir rašybos. 

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 107
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
198 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti gamintojų ar ūkio 
subjektų pagrįstas teises ar interesus, 
Komisija deleguotais teisės aktais gali 
nustatyti:

2. Siekdama užtikrinti gamintojų ar ūkio 
subjektų pagrįstas teises ar interesus, 
Komisija deleguotaisiais aktais gali 
nustatyti paraiškos arba prašymo pateikimo 
datą. 

a) pareiškėjų, galinčių teikti tradicinio 
termino apsaugos paraišką, tipus,
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b) tradicinio termino pripažinimo 
paraiškos galiojimo sąlygas,
c) prieštaravimo siūlomam tradicinio 
termino pripažinimui priežastis,
d) apsaugos mastą, įskaitant santykį su 
prekių ženklais, saugomais tradiciniais 
terminais, saugomomis kilmės vietos 
nuorodomis ar geografinėmis 
nuorodomis, homonimais ar tam tikrais 
vyninių vynuogių pavadinimais,
e) tradicinio termino panaikinimo 
priežastis,
f) paraiškos arba prašymo pateikimo datą.

Or. fr

Pakeitimas 108
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
198 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama atsižvelgti į Sąjungos ir tam 
tikrų trečiųjų valstybių prekybos 
ypatumus, Komisija deleguotais teisės 
aktais gali nustatyti sąlygas, kuriomis 
tradicinius terminus galima naudoti 
produktams iš trečiųjų valstybių 
apibūdinti, ir numatyti nuo 196 straipsnio 
leidžiančias nukrypti nuostatas.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 109
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
202 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, 
Direktyva 2008/95/EB, Tarybos direktyva 
89/396/EEB, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/13/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2007/45/EB taikomos į jų taikymo sritį 
įeinančių produktų ženklinimui ir 
pateikimui.

1. Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, 
Direktyva 2008/95/EB, Tarybos direktyva 
89/396/EEB, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/13/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2007/45/EB taikomos į jų taikymo sritį 
įeinančių produktų ženklinimui ir 
pateikimui. Ženklinant XII priedo II 
dalies 1–11, 13, 15 ir 16 punktuose 
nurodytus produktus negalima 
papildomai įrašyti jokios informacijos, 
išskyrus tą, kuri nustatyta šiame 
reglamente, jei tokia informacija 
neatitinka Direktyvos 2000/13/EB 2 
straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimų.
2. Jei vienas ar daugiau Direktyvos 
2000/13/EB IIIa priede išvardytų 
komponentų yra viename iš šio 
reglamento XII priedo II dalyje minimų 
produktų, juos reikia nurodyti etiketėje, 
prieš tai įrašant žodžius „sudėtyje yra“. 
Žymint sulfitus galima vartoti tokius 
terminus: „sulfitai“ arba „sieros 
dioksidas“. 
3. Be 2 dalyje minimo ženklinimo 
įsipareigojimo, kartu gali būti naudojama 
piktograma, kuri turi būti nustatyta 
įgyvendinimo akte.

Or. fr
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Pakeitimas 110
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
203 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, 
nuorodos į vynuogių produkto kategoriją 
galima nepateikti, jei tai vynas, kurio 
etiketėse nurodomas saugomos kilmės 
vietos nuorodos arba saugomos 
geografinės nuorodos pavadinimas.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, 
nuorodos į vynuogių produkto kategoriją 
galima nepateikti, jei tai vynas, kurio 
etiketėse nurodomas saugomos kilmės 
vietos nuorodos arba saugomos 
geografinės nuorodos pavadinimas, arba 
jei tai rūšinis putojantis vynas, kurio 
etiketėse nurodomas terminas „putojantis 
vynas“ („Sekt“).

Or. fr

Pakeitimas 111
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
204 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

204a straipsnis
Valdos nuoroda

1. Vynams, kuriems suteikta saugoma 
kilmės vietos nuoroda ar geografinė 
nuoroda, rezervuojami terminai, kurie 
susiję su valdomis, kurie nėra išpilstytojo, 
gamintojo ar pardavėjo pavardės ar 
pavadinimo nuoroda ir patvirtinami 3 
dalyje nustatyta tvarka, jei: 
a) vynas gaminamas tik iš vynuogių, 
išaugintų tos valdos vynuogynuose; 
b) vynas gaminamas tik toje valdoje;
c) valstybės narės reguliuoja savo 
atitinkamų terminų, patvirtintų 3 dalyje 
nustatyta tvarka, vartojimą. Trečiosios 
valstybės nustato atitinkamų 3 dalyje 
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nustatyta tvarka patvirtintų terminų 
vartojimo taisykles, įskaitant ir tas, kurias 
parengė atstovaujančiosios profesinės 
organizacijos.
2. Valdos pavadinimą gali vartoti kiti ūkio 
subjektai, susiję su produkto pardavimu, 
tik jei konkreti valda sutinka su tuo 
vartojimu.
3. Atsižvelgdama į valstybės narės arba 
trečiosios valstybės kompetentingų 
institucijų pateiktą paraišką, Komisija 
įgyvendinimo aktu patvirtina su valdomis 
susijusius terminus.

Or. fr

Pakeitimas 112
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
207 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama užtikrinti su ženklinimu ir 
pateikimu susijusių horizontaliųjų taisyklių 
laikymąsi ir atsižvelgti į vyno sektoriaus 
ypatumus, Komisija deleguotais teisės 
aktais gali priimti apibrėžtis, taisykles ir 
apribojimus, susijusius su:

1. Siekdama užtikrinti su ženklinimu ir 
pateikimu susijusių horizontaliųjų taisyklių 
laikymąsi ir atsižvelgti į vyno sektoriaus 
ypatumus, Komisija deleguotais teisės 
aktais gali priimti apibrėžtis, taisykles ir 
apribojimus, susijusius su:

a) ženklinimo duomenų, išskyrus 
numatytuosius šiame skirsnyje, pateikimu 
ir naudojimu;

a) tam tikrais privalomais duomenimis, 
visų pirma:

b) tam tikrais privalomais duomenimis, 
visų pirma:

i) terminais, vartotinais siekiant 
suformuluoti privalomus duomenis, ir jų 
vartojimo sąlygomis;

i) terminais, vartotinais siekiant 
suformuluoti privalomus duomenis, ir jų 
vartojimo sąlygomis;

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

ii) nuostatomis dėl kilmės vietos nuorodos;

iii) nuostatomis, kuriomis gaminančioms 
valstybėms narėms leidžiama nustatyti 
papildomas su privalomais duomenimis 



PE467.307v01-00 68/73 AM\871548LT.doc

LT

susijusias taisykles;
iv) nuostatomis, kuriomis leidžiamos kitos 
leidžiančios nukrypti nuostatos, be 
nurodytųjų 203 straipsnio 2 dalyje dėl 
nuorodos į vynuogių produkto kategoriją 
nepateikimo, et
v) nuostatomis dėl kalbų vartojimo;
c) papildomais duomenimis, visų pirma: b) papildomais duomenimis, visų pirma:

i) terminais, vartotinais siekiant 
suformuluoti papildomus duomenis, ir jų 
vartojimo sąlygomis;

i) terminais, vartotinais siekiant 
suformuluoti papildomus duomenis, ir jų 
vartojimo sąlygomis;

ii) nuostatomis, kuriomis gaminančioms 
valstybėms narėms leidžiama nustatyti 
papildomas su papildomais duomenimis 
susijusias taisykles;

ii) nuostatomis, kuriomis gaminančioms 
valstybėms narėms leidžiama nustatyti 
papildomas su papildomais duomenimis 
susijusias taisykles;

d) pateikimu, visų pirma: c) pateikimu, visų pirma:

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

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

ii) putojančio vyno butelių ir uždarymo 
priemonių naudojimo sąlygomis; 

ii) putojančio vyno butelių ir uždarymo 
priemonių naudojimo sąlygomis; 

iii) nuostatomis, kuriomis gaminančioms 
valstybėms narėms leidžiama nustatyti 
papildomas su pateikimu susijusias 
taisykles;

iii) nuostatomis, kuriomis gaminančioms 
valstybėms narėms leidžiama nustatyti 
papildomas su pateikimu susijusias 
taisykles;

iv) nuostatomis dėl kalbų vartojimo. iv) nuostatomis dėl tam tikrų nuorodų 
pakeitimo lygiaverčiais terminais kita 
oficialiąja Sąjungos kalba. 

Or. fr

Pakeitimas 113
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
230 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama užtikrinti, kad vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų 
ir gamintojų grupių, alyvuogių aliejaus ir 

Siekdama užtikrinti, kad vaisių ir daržovių 
sektoriaus gamintojų organizacijų ir 
gamintojų grupių, alyvuogių aliejaus ir 
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valgomųjų alyvuogių sektoriaus ūkio 
subjektų organizacijų ir tarpšakinių 
organizacijų tikslai ir užduotys būtų aiškiai 
apibrėžti, kad prisidėtų prie tokių 
organizacijų ir grupių veiksmų 
veiksmingumo, Komisija deleguotais 
teisės aktais gali priimti taisykles, kuriomis 
reglamentuojami:

valgomųjų alyvuogių sektoriaus ūkio 
subjektų organizacijų ir tarpšakinių 
organizacijų tikslai ir užduotys būtų aiškiai 
apibrėžti, kad prisidėtų prie tokių 
organizacijų ir grupių veiksmų 
veiksmingumo, Komisija įgyvendinimo
aktais gali priimti reikiamas priemones, 
susijusias su:

a) GO ir GOA bei ūkio subjektų grupėms 
taikomais reikalavimais, kaip antai:

a) Specialieji tikslai, kurių turi siekti tokios 
grupės ir organizacijos,

i) specialieji tikslai, kurių turi siekti tokios 
grupės ir organizacijos;

įstatai, tokių grupių ir organizacijų 
pripažinimas, struktūra, teisinis statusas, 
narystė, dydis, atskaitomybė ir veikla, taip 
pat pripažinimo, pripažinimo 
panaikinimo, leidžiančių nukrypti 
nuostatų dėl mažiausio dydžio ir 
susijungimo poveikis;

ii) įstatai, nuostatos, sudarančios sąlygas 
nustatyti demokratinę gamintojų 
organizacijos kontrolę;

iii) pripažinimo suteikimo ar pripažinimo 
plano sąlygos, struktūra, teisinis statusas, 
priėmimo sąlygos, įskaitant narių, kurie 
nėra gamintojai, priėmimo į GO ar narių, 
kurie nėra GO, priėmimo į GOA sąlygas;
iv) dydis ir sąlygos, kada jį galima 
nustatyti;
v) tokių grupių ir organizacijų 
atsakomybė, veikla, pripažinimo poveikis; 
vi) leidžiančių nukrypti nuostatų dėl 
mažiausio dydžio ir susijungimo poveikis; 

b) tam tikrų tarpšakinių organizacijų 
taisyklių taikymo išplėtimo ne nariams;

b) tam tikrų taisyklių taikymo išplėtimo ne 
nariams ir taisyklių taikymo išplėtimo 
tvarka:

c) tarptautinės gamintojų organizacijos ir 
tarptautinės gamintojų organizacijų 
asociacijos, įskaitant atitinkamų 
kompetentingų institucijų teiktiną 
administracinę pagalbą transnacionalinio 
bendradarbiavimo atveju;

i) tarptautinės gamintojų organizacijos ir 
tarptautinės gamintojų organizacijų 
asociacijos, įskaitant atitinkamų 
kompetentingų institucijų teiktiną 
administracinę pagalbą transnacionalinio 
bendradarbiavimo atveju;

d) užsakomosios veiklos paslaugos ir 
gamintojų organizacijų ar gamintojų 
organizacijų asociacijų techninių 
priemonių teikimas;

ii) užsakomosios veiklos paslaugos ir 
gamintojų organizacijų ar gamintojų 
organizacijų asociacijų techninių 
priemonių teikimas;

e) minimalus gamintojų organizacijos iii) minimalus gamintojų organizacijos 
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tinkamos parduoti produkcijos kiekis arba 
vertė,

tinkamos parduoti produkcijos kiekis arba 
vertė,

f) nuo 209, 210 ir 212 straipsniuose 
nustatytų reikalavimų leidžiančios 
nukrypti nuostatos;
g) sankcijos, taikytinos, kai nesilaikoma 
pripažinimo kriterijų.
2. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
priimti su šiuo skyriumi susijusias būtinas 
priemones, visų pirma susijusias su:
a) valstybių narių teiktinais pranešimais; iv) valstybių narių teiktini pranešimai;
b) pripažinimo gamintojų organizacija 
paraiškomis;

v) pripažinimo paraiškos;

c) pripažinimo planų įgyvendinimu, kurį 
turi atlikti gamintojų grupės;

vi) patikrų ir tikrinimo nuostatos;

d) pripažinimo pratęsimu; vii) sankcijų, taikytinų, kai nesilaikoma 
pripažinimo kriterijų, taikymo nuostatos.

e) patikromis ir tikrinimu.

Or. fr

Pagrindimas

La reconnaissance des organisations de producteurs, des groupements de producteurs dans le 
secteur des fruits et légumes ainsi que les groupements d'opérateurs dans le secteur de l'huile 
d'olive incombe aux États membres. Dans un souci d'application uniforme du droit, 
l'ensemble des dispositions doit relever de compétences d'exécution. Par ailleurs, par souci 
de clarté juridique, il convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences 
d’application conférées à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction 
doit être ainsi arrêté par mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux 
décline ensuite ce principe.

Pakeitimas 114
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
238 straipsnio 1 dalies įžanginė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama atsižvelgti į prekybos raidą ir 
rinkos pokyčius, atitinkamų rinkų poreikius 
ir prireikus stebėti atitinkamų produktų 
eksportą, Komisija deleguotais teisės aktais 

1. Siekdama atsižvelgti į prekybos raidą ir 
rinkos pokyčius, atitinkamų rinkų poreikius 
ir prireikus stebėti atitinkamų produktų 
eksportą, paskelbusi poveikio vertinimą 
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gali nustatyti: Komisija deleguotaisiais aktais gali 
nustatyti:

Or. fr

Pagrindimas

Produktai, kuriems taikomas importo licencijos reikalavimas, yra jautrūs, todėl bet kokie 
pakeitimai turi būti grindžiami jau paskelbtu poveikio tyrimu, kad teisės aktų leidėjas ir ūkio 
subjektai turėtų laiko susipažinti su numatytos priemonės poveikiu.

Pakeitimas 115
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
268 straipsnio 1 dalies įžanginė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama atsižvelgti į prekybos raidą ir 
rinkos pokyčius, atitinkamų rinkų poreikius 
ir prireikus stebėti atitinkamų produktų 
eksportą, Komisija deleguotais teisės aktais 
gali nustatyti:

1. Siekdama atsižvelgti į prekybos raidą ir 
rinkos pokyčius, atitinkamų rinkų poreikius 
ir prireikus stebėti atitinkamų produktų 
eksportą, paskelbusi poveikio vertinimą 
Komisija deleguotaisiais aktais gali 
nustatyti:

Or. fr

Pagrindimas

Produktai, kuriems taikomas importo licencijos reikalavimas, yra jautrūs, todėl bet kokie 
pakeitimai turi būti grindžiami jau paskelbtu poveikio tyrimu, kad teisės aktų leidėjas ir ūkio 
subjektai turėtų laiko susipažinti su numatytos priemonės poveikiu.

Pakeitimas 116
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
314 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkrečiais kalendoriniais metais 
skiriamos tokios sumos:

2. Konkrečiais kalendoriniais metais 
skiriamos tokios sumos:
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– 2009 m. – 40 660 000 EUR,
– 2010 m. – 82 110 000 EUR, – 2010 m. – 82 110 000 EUR,

– 2011 m. ir vėlesniais metais –
122 610 000 EUR.

– 2011 m. ir vėlesniais metais – 122 610 
000 EUR.

Or. de

Pakeitimas 117
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies III skirsnio 2 punkto pirma a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali kiekvieną 1 ir 2 
punktuose nurodytą klasę suskirstyti 
į daugiausia tris poklasius.

Or. fr

Pagrindimas

BRO kodifikavimas turi būti atliekamas pagal galiojančius teisės aktus. Taigi reikėtų perimti 
visą dabar esamo priedo tekstą.

Pakeitimas 118
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo C dalies III skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skerdenos klasifikuojamos mutatis 
mutandis taikant A.III punktą. Tačiau 
A.III.1 punkte ir A.III.2 punkte 
pateikiamos lentelės 3 ir 4 eilutėse 
terminas „šlaunys“ keičiamas terminu 
„užpakalinis ketvirtis“.

1. Skerdenos klasifikuojamos mutatis 
mutandis taikant A.III punktą. Tačiau 
A.III.1 punkte ir A.III.2 punkte 
pateikiamos lentelės 3 ir 4 eilutėse 
terminas „šlaunys“ keičiamas terminu 
„užpakalinis ketvirtis“.

2. Nukrypstant nuo 1 punkto, 
klasifikuojant mažiau negu 13 kg 
sveriančias ėriukų skerdenas, Komisija, 



AM\871548LT.doc 73/73 PE467.307v01-00

LT

nepadedant 323 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam komitetui, valstybėms narėms 
gali leisti taikyti šiuos klasifikavimo 
kriterijus: 
a) skerdenos svoris;
b) mėsos spalva;
c) riebalinis sluoksnis.

Or. fr

Pagrindimas

BRO kodifikavimas turi būti atliekamas pagal galiojančius teisės aktus. Taigi reikėtų perimti 
visą dabar esamo priedo tekstą ir pritaikyti jį prie Lisabonos sutarties nuostatų.


