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Pakeitimas 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi Sąjungos aprūpinimo 
maistu politikos programos 
(COM (2010) 127) vystomojo 
bendradarbiavimo tikslais, ypač siekiant 
užtikrinti, kad naudojant BŽŪP 
priemones nebūtų kenkiama besivystančių 
šalių maisto gamybos pajėgumams ir 
ilgalaikiam apsirūpinimo maistu 
saugumui ir tų šalių gyventojų 
galimybėms prasimaitinti, ir laikantis 
politikos suderinamumo vystymosi labui 
įsipareigojimo pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
208 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 436
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) siekiant užtikrinti mažoms ir 
vidutinio dydžio žemės ūkio ir 
gyvulininkystės valdoms padorias pajamas 
pagal Bendros žemės ūkio politikos 
nustatytus tikslus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad gamintojų kainos 
nenukristų žemiau Komisijos nustatyto 
lygio, kurį ji turėtų nustatyti prekybos 
metams ir gamybos kiekiams, 
apskaičiuotiems vidutiniškai žemės ūkio 
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valdai. Dėl jų turėtų būti konsultuojamasi 
su profsąjungų organizacijomis, kad 
ūkininkams mokamos kainos tikrai 
dengtų gamybos kainų pokyčius ir 
kiekvienai žemės ūkio valdai užtikrintų 
padorius atlyginimus už darbą ūkyje. Šiuo 
tikslu Komisija turėtų patvirtinti 
reikiamas priemones, kuriomis būtų 
įgyvendinamos nuostatos dėl valstybės ir 
privataus sandėliavimo, jei pastebėtas 
nenormalus bazinių kainų kritimas, ir 
parengti suderintus importo kalendorius, 
jei dėl importo daromas neigiamas 
poveikis kainoms kiekvienoje Sąjungos 
šalyje;

Or. fr

Pakeitimas 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) vienas iš pagrindinių bendros žemės 
ūkio politikos tikslų turėtų būti užtikrinti 
valstybių narių apsirūpinimo maistu 
saugumą ir savarankiškumą, o tai reiškia, 
kad, kalbant apie gamybą, reikalingos 
reguliavimo ir paskirstymo sistemos, 
leisiančios šalims ir regionams plėtoti jų 
gamybą tokių būdu, kad jos galėtų, kiek 
tai įmanoma, patenkinti savo poreikius;

Or. pt

Pakeitimas 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „BŽŪP artėjant 2020 m. Su 
aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir 
teritorine pusiausvyra susijusių būsimų 
uždavinių sprendimas“ nustatyti galimi 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP), kuri 
bus įgyvendinama po 2013 m., uždaviniai, 
tikslai ir kryptys. Atsižvelgiant į debatų dėl 
to komunikato rezultatus, BŽŪP reformą 
reikėtų pradėti įgyvendinti 2014 m. sausio 
1 d. Ši reforma turėtų apimti visas 
pagrindines BŽŪP priemones, įskaitant [...] 
Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. [COM(2010)799], kuriuo nustatomas 
bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir 
specialiosios tam tikriems žemės ūkio 
produktams taikomos nuostatos (vieno 
bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentą). Atsižvelgiant į reformos 
mastą, tikslinga panaikinti Reglamentą 
(ES) Nr. [COM(2010)799] ir jį pakeisti 
nauju Vieno bendro žemės ūkio produktų 
rinkos organizavimo (BRO) reglamentu. 
Įgyvendinant reformą taip pat turėtų būti 
kiek įmanoma suderintos, racionalizuotos 
ir supaprastintos politikos nuostatos, visų 
pirma tos nuostatos, kurios taikomos 
keliems žemės ūkio sektoriams; tai būtų 
galima pasiekti, be kita ko, užtikrinant, kad 
Komisija deleguotaisiais aktais galėtų 
priimti neesmines tų priemonių nuostatas;

(1) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų
komitetui „BŽŪP artėjant 2020 m. Su 
aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir 
teritorine pusiausvyra susijusių būsimų 
uždavinių sprendimas“ nustatyti galimi 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP), kuri 
bus įgyvendinama po 2013 m., uždaviniai, 
tikslai ir kryptys. Atsižvelgiant į debatų dėl 
to komunikato rezultatus, BŽŪP reformą 
reikėtų pradėti įgyvendinti 2014 m. sausio 
1 d. Ši reforma turėtų apimti visas 
pagrindines BŽŪP priemones, įskaitant [...] 
Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. [COM(2010)799], kuriuo nustatomas 
bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir 
specialiosios tam tikriems žemės ūkio 
produktams taikomos nuostatos (vieno 
bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentą). Atsižvelgiant į reformos 
mastą, tikslinga panaikinti Reglamentą 
(ES) Nr. [COM(2010)799] ir jį pakeisti 
nauju Vieno bendro žemės ūkio produktų 
rinkos organizavimo (BRO) reglamentu. 
Įgyvendinant reformą taip pat turėtų būti 
kiek įmanoma suderintos, racionalizuotos 
ir supaprastintos politikos nuostatos, visų 
pirma tos nuostatos, kurios taikomos 
keliems žemės ūkio sektoriams; tai būtų 
galima pasiekti, be kita ko, užtikrinant, kad 
Komisija deleguotaisiais aktais galėtų 
priimti neesmines tų priemonių nuostatas;
Be to, reforma turi tęsti ankstesnių 
reformų kursą siekiant didesnio 
konkurencingumo ir turi būti orientuota į 
rinką;

Or. en

Pakeitimas 439
Britta Reimers
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 43 straipsnio 3 dalį (toliau –
Sutartis) Taryba patvirtina kainų, 
rinkliavų, pagalbos ir kiekybinių 
apribojimų nustatymo priemones. 
Siekiant aiškumo, tuo atveju, kai taikoma 
Sutarties 43 straipsnio 3 dalis, šiame 
reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, 
kad Taryba priims priemones 
vadovaudamasi minėta nuostata;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

43 straipsnio 3 daliai netaikoma įprasta teisėkūros procedūra, nes Taryba priima priemones, 
susijusias su pagalbos, kainų ir kiekių nustatymu.  Mes norime, kad tvirtinant šias priemones 
būtų taikoma bendro sprendimo procedūra, todėl šiuo pakeitimu išbraukiama 3 
konstatuojamoji dalis, kurioje aiškiai minima Tarybos prerogatyva.

Pakeitimas 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant padėti ūkiams, kurių veikla 
didžiąja dalimi yra sezoninio pobūdžio, 
pvz., vaisių, daržovių ir vyno ūkiams, 
kuriuose tam tikrais metų laikotarpiais 
įdarbinama daugiau darbuotojų, ir 
palengvinti darbuotojų, kuriems, kaip 
manoma, gresia socialinė atskirtis, 
įdarbinimą, reikėtų įdiegti darbo čekių 
sistemą laikiniems darbuotojams 
apmokėti, remiantis Italijos teisės aktuose 
numatytu modeliu;
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Or. it

Pakeitimas 441
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant atsižvelgti į vaisių ir daržovių, 
taip pat perdirbtų vaisių ir daržovių 
sektorių ypatumus, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
nustatomi tų produktų prekybos metai;

(11) siekiant atsižvelgti į vaisių ir daržovių, 
taip pat perdirbtų vaisių ir daržovių 
sektorių ypatumus, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
nustatomi tų produktų prekybos metai;
Komisija turėtų turėti galimybę paskatinti 
valstybes nares sudaryti vaisių importo 
kalendorius atsižvelgiant į produktų 
prinokimo ciklą, siekiant išlaikyti 
patrauklią minimalią kainą;

Or. fr

Pakeitimas 442
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) reikėtų nurodyti priežastis, dėl kurių 
ūkių kainų ir jų stabilumo klausimas yra 
bendros žemės ūkio politikos formavimo 
centre: rinkos, ypač žemės ūkio produktų 
rinkos, savaime nesireguliuoja. Tai 
atskleidė naujausios ekonomikos, finansų 
ir maisto produktų krizės. Kainų 
kintamumas – tai struktūrinis žemė sūkio 
produktų rinkų ypatumas. Jos ne tik 
priklauso nuo oro sąlygų ir gyvūnų ligų 
epidemijų, jų gamybos procesai ir 
sprendimai dėl investicijų negrįžtami, o 



PE492.801v01-00 8/162 AM\907930LT.doc

LT

pasiūla ir paklausa nepakankamai 
lanksčiai reaguoja į kainų pokyčius. 
Nereguliuojamas tarptautinės prekybos 
žemės ūkio produktais liberalizavimas 
nulėmė sisteminę riziką, kartu padidėjo 
staigų pasaulio kainų pokyčių tikimybė. 
Vienašaliai tam tikrų šalių eksportuotojų 
sprendimai nutraukti ir vėl pradėti žemės 
ūkio produktų eksportą, kaip parodė 
Rusijos pavyzdys, dar sukelia staigius 
kainų šuolius tarptautinėse rinkose. 
Didėjanti žemės ūkio finansavimo svarba 
ir spekuliavimas pagrindiniais žemės ūkio 
produktais pasaulinėje rinkoje per 
pastarąjį dešimtmetį nuo 2000 m., visų 
pirma sudarant neskaidrius ne biržos 
sandorius, padidina ūkio kainų 
kintamumą. Atsižvelgdama į šiuos 
skirtingus veiksnius, Komisija turėtų 
siekti užkirsti kelią skirtingo pobūdžio 
rizikai ir veiksmingiau ją valdyti, visų 
pirma rinkos riziką, kurią patiria 
ūkininkai. Ji turėtų siekti patvirtinti 
reguliavimo sistemas, kurios suteiktų 
ūkininkams pakankamai aukštą gyvenimo 
lygį ir sąžiningą atlyginimą už jų 
produkciją ir turėtų siekti veiksmingai 
spręsti rinkos disbalansą ir efektyviai 
vykdyti žemės ūkio biudžetus;

Or. fr

Pakeitimas 443
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) valstybės intervencija turėtų būti 
vykdoma kaip kraštutinė priemonė tik 
siekiant stabilizuoti per didelį kainų 
kintamumą dėl laikinos perteklinės 
paklausos Europos rinkoje.  Valstybės 
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intervencija neturėtų būti naudojamasi 
kaip struktūrinio gamybos pertekliaus 
stabilizavimo priemone;

Or. fr

Pakeitimas 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Bendra žemės ūkio politika turėtų 
apimti priemones ir mechanizmus, 
užtikrinančius sąžiningas kainas 
gamintojams ir teikiančius ūkininkams 
reikiamas pajamas gamybos tęstinumui ir 
reguliariam aprūpinimui maistu 
užtikrinti;

Or. pt

Pakeitimas 445
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant aiškumo ir skaidrumo 
nuostatos turėtų turėti bendrą struktūrą, 
tačiau kartu turėtų būti tęsiama 
kiekviename sektoriuje vykdoma politika. 
Todėl referencines kainas reikėtų atskirti 
nuo intervencinių kainų, o pastarąsias 
apibrėžti, visų pirma, aiškiai nurodant, kad 
tik valstybės intervencijos atveju taikomos 
intervencinės kainos atitinka taikomas 
nustatytas kainas, nurodytas PPO 
susitarimo dėl žemės ūkio 3 priedo 8 dalies 
pirmajame sakinyje (t. y. pagal kainų 

(13) siekiant aiškumo ir skaidrumo 
nuostatos turėtų turėti bendrą struktūrą, 
tačiau kartu turėtų būti tęsiama 
kiekviename sektoriuje vykdoma politika. 
Todėl referencines kainas reikėtų atskirti 
nuo intervencinių kainų, remiantis 
gamybos sąnaudomis ir infliacija, o 
pastarąsias apibrėžti, visų pirma, aiškiai 
nurodant, kad tik valstybės intervencijos 
atveju taikomos intervencinės kainos 
atitinka taikomas nustatytas kainas, 
nurodytas PPO susitarimo dėl žemės ūkio 3 
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skirtumą nustatoma parama). Šiomis 
aplinkybėmis turėtų būti laikoma, kad 
intervencija į rinką gali būti valstybės 
intervencija arba kitokia intervencija, kurią 
vykdant netaikomi ex-ante nustatyti kainų 
rodikliai;

priedo 8 dalies pirmajame sakinyje (t. y. 
pagal kainų skirtumą nustatoma parama). 
Šiomis aplinkybėmis turėtų būti laikoma, 
kad intervencija į rinką gali būti valstybės 
intervencija arba kitokia intervencija, kurią 
vykdant netaikomi ex-ante nustatyti kainų 
rodikliai;

Or. pl

Pakeitimas 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant aiškumo ir skaidrumo 
nuostatos turėtų turėti bendrą struktūrą, 
tačiau kartu turėtų būti tęsiama 
kiekviename sektoriuje vykdoma politika. 
Todėl referencines kainas reikėtų atskirti 
nuo intervencinių kainų, o pastarąsias 
apibrėžti, visų pirma, aiškiai nurodant, kad 
tik valstybės intervencijos atveju taikomos 
intervencinės kainos atitinka taikomas 
nustatytas kainas, nurodytas PPO 
susitarimo dėl žemės ūkio 3 priedo 8 dalies 
pirmajame sakinyje (t. y. pagal kainų 
skirtumą nustatoma parama). Šiomis 
aplinkybėmis turėtų būti laikoma, kad 
intervencija į rinką gali būti valstybės 
intervencija arba kitokia intervencija, kurią 
vykdant netaikomi ex-ante nustatyti kainų 
rodikliai;

(13) siekiant aiškumo ir skaidrumo 
nuostatos turėtų turėti bendrą struktūrą, 
tačiau kartu turėtų būti tęsiama 
kiekviename sektoriuje vykdoma politika. 
Todėl referencines kainas reikėtų atskirti 
nuo intervencinių kainų, o pastarąsias 
apibrėžti, visų pirma, aiškiai nurodant, kad 
tik valstybės intervencijos atveju taikomos 
intervencinės kainos atitinka taikomas 
nustatytas kainas, nurodytas PPO 
susitarimo dėl žemės ūkio 3 priedo 8 dalies 
pirmajame sakinyje (t. y. pagal kainų 
skirtumą nustatoma parama). Šiomis 
aplinkybėmis turėtų būti laikoma, kad 
intervencija į rinką gali būti valstybės 
intervencija arba kitokia intervencija, kurią 
vykdant netaikomi ex-ante nustatyti kainų 
rodikliai. Bazinėmis kainomis arba 
mažiausiomis kainomis turėtų būti 
siekiama kompensuoti gamybos sąnaudų 
pokyčius ir užtikrinti padorų atlyginimą 
už darbą šeimos ūkyje; 

Or. fr
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Pakeitimas 447
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į tvarką, kuri taikyta 
laikantis ankstesnio bendro rinkų 
organizavimo principų ir įgytą patirtį, 
prireikus kiekviename sektoriuje 
intervencijos sistemą turėtų būti galima 
taikyti tam tikrais metų laikotarpiais, 
kuriais ji turėtų būti taikoma nuolat arba 
pradedama taikyti atsižvelgiant į rinkos 
kainas;

(14) atsižvelgiant į tvarką, kuri taikyta 
laikantis ankstesnio bendro rinkų 
organizavimo principų ir įgytą patirtį, 
prireikus kiekviename sektoriuje 
intervencijos sistemą turėtų būti galima 
taikyti, kai tik yra akivaizdus jos taikymo 
poreikis, ji turėtų būti taikoma nuolat arba 
atsižvelgiant į rinkos kainas;

Or. pt

Pakeitimas 448
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į tvarką, kuri taikyta 
laikantis ankstesnio bendro rinkų 
organizavimo principų ir įgytą patirtį, 
prireikus kiekviename sektoriuje 
intervencijos sistemą turėtų būti galima
taikyti tam tikrais metų laikotarpiais, 
kuriais ji turėtų būti taikoma nuolat arba 
pradedama taikyti atsižvelgiant į rinkos 
kainas;

(14) atsižvelgiant į tvarką, kuri taikyta 
laikantis ankstesnio bendro rinkų 
organizavimo principų ir įgytą patirtį, 
prireikus kiekviename sektoriuje 
intervencijos sistemą turėtų būti galima 
taikyti tam tikrais metų laikotarpiais, 
kuriais ji turėtų būti taikoma nuolat arba 
laiku pradedama taikyti atsižvelgiant į 
rinkos kainas;

Or. lv

Pakeitimas 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į tvarką, kuri taikyta 
laikantis ankstesnio bendro rinkų 
organizavimo principų ir įgytą patirtį, 
prireikus kiekviename sektoriuje 
intervencijos sistemą turėtų būti galima 
taikyti tam tikrais metų laikotarpiais, 
kuriais ji turėtų būti taikoma nuolat arba 
pradedama taikyti atsižvelgiant į rinkos 
kainas;

(14) atsižvelgiant į tvarką, kuri taikyta 
laikantis ankstesnio bendro rinkų 
organizavimo principų ir įgytą patirtį, 
prireikus kiekviename sektoriuje 
intervencijos sistemą turėtų būti galima 
taikyti tam tikrais metų laikotarpiais, 
kuriais ji turėtų būti taikoma nuolat arba 
pradedama taikyti atsižvelgiant į rinkos 
kainas; šia sistema turėtų būti siekiama 
išlaikyti Bendrijos viduje bazinę 
minimalią nustatytų produkcijos apimčių 
kainą;

Or. fr

Pakeitimas 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kainų lygis, kuriuo remiantis, vykdant 
valstybės intervenciją superkami produktai 
(t. y. pagal kainų skirtumą nustatoma 
parama), turėtų būti nustatytas kaip 
fiksuota kaina už tam tikrą kai kurių 
produktų kiekį, o kitais atvejais – konkurso 
būdu, kai konkursas rengiamas 
atsižvelgiant į tvarką, taikytą laikantis 
ankstesnio bendro rinkų organizavimo 
principų ir įgytą patirtį;

(15) kainų lygis, kuriuo remiantis, vykdant 
valstybės intervenciją superkami produktai 
(t. y. pagal kainų skirtumą nustatoma 
parama), turėtų būti nustatytas kaip 
fiksuota kaina už tam tikrą kai kurių 
produktų kiekį, o kitais atvejais – konkurso 
būdu, kai konkursas rengiamas 
atsižvelgiant į tvarką, taikytą laikantis 
ankstesnio bendro rinkų organizavimo 
principų ir įgytą patirtį; reikėtų imtis 
priemonių siekiant užtikrinti, kad 
bazinėmis kainomis būtų visiškai 
kompensuojami gamybos sąnaudų 
pokyčiai ir užtikrinamas padorus 
atlyginimas už smulkių ūkininkų šeimos 
ūkyje darbą;

Or. fr
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Pakeitimas 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) šiame reglamente turėtų būti numatyta 
galimybė realizuoti vykdant valstybės 
intervenciją supirktus produktus. Tokių 
priemonių turėtų būti imtasi taip, kad būtų 
išvengta rinkos sutrikimų ir kad būtų 
užtikrintos vienodos galimybės įsigyti 
prekių bei vienodos pirkėjų teisės;

(16) šiame reglamente turėtų būti numatyta 
galimybė realizuoti vykdant valstybės 
intervenciją supirktus produktus. Tokių 
priemonių turėtų būti imtasi taip, kad būtų 
išvengta rinkos sutrikimų, kad būtų 
užtikrintos vienodos galimybės įsigyti 
prekių bei vienodos pirkėjų teisės ir kad 
būtų galima naudoti produktus pagal 
maisto paskirstymo labiausiai 
nepasiturintiems Sąjungos asmenims 
programą;

Or. en

Pakeitimas 452
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) šiame reglamente turėtų būti numatyta 
galimybė realizuoti vykdant valstybės 
intervenciją supirktus produktus. Tokių 
priemonių turėtų būti imtasi taip, kad būtų 
išvengta rinkos sutrikimų ir kad būtų 
užtikrintos vienodos galimybės įsigyti 
prekių bei vienodos pirkėjų teisės;

(16) šiame reglamente turėtų būti numatyta 
galimybė realizuoti vykdant valstybės 
intervenciją supirktus produktus. Tokių 
priemonių turėtų būti imtasi taip, kad būtų 
išvengta rinkos sutrikimų ir kad būtų 
užtikrintos vienodos galimybės įsigyti 
prekių bei vienodos pirkėjų teisės; Jei 
įmanoma, produktai galėtų būti 
realizuojami siekiant strategijos „Europa 
2020“ tikslų, tuo pat metu vengiant maisto 
produktų rinkos sutrikimų;
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Or. en

Pakeitimas 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą, 
Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 
290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
kuriais nustatomos sąlygos, kuriomis ji,
atsižvelgdama į padėtį rinkoje, gali 
nuspręsti skirti paramą privačiam 
sandėliavimui, kad pasiektų rinkos 
pusiausvyros atkūrimo ir rinkos kainų 
stabilizavimo tikslą;

(17) siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą, 
Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 
290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
kuriais nustatomos sąlygos, kuriomis ji gali 
nuspręsti skirti paramą privačiam 
sandėliavimui, kad pasiektų rinkos 
pusiausvyros atkūrimo ir užtikrintų 
Bendrijos viduje minimalią kainą, kuri 
garantuotų ūkininkams padorų gyvenimo 
lygį, kaip nustatyta BŽŪP tiksluose;

Or. fr

Pakeitimas 454
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą, 
Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 
290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
kuriais nustatomos sąlygos, kuriomis ji, 
atsižvelgdama į padėtį rinkoje, gali 
nuspręsti skirti paramą privačiam 
sandėliavimui, kad pasiektų rinkos 
pusiausvyros atkūrimo ir rinkos kainų 
stabilizavimo tikslą;

(17) siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą, 
Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 
290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
kuriais nustatomos sąlygos, kuriomis ji, 
atsižvelgdama į padėtį rinkoje, gali 
nuspręsti skirti paramą privačiam 
sandėliavimui, kad pasiektų rinkos 
pusiausvyros atkūrimo ir rinkos kainų 
stabilizavimo tikslą; Triušienos sektoriuje 
netaikoma parama privačiam 
sandėliavimui. Kadangi triušienos 
sektoriuje susiduriama su problemomis, 
panašiomis į kitų sektorių, kuriems ši 
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sistema taikoma, problemas, reikėtų 
pradėti ją taikyti taip pat triušienos 
sektoriuje siekiant sureguliuoti pasiūlą;

Or. es

Pakeitimas 455
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) paramos baltajam cukrui gavimo 
sąlygos: Komisija, atsižvelgdama į padėtį 
rinkoje, įgyvendinimo aktais gali 
nuspręsti, kad įmonėms, kurioms yra 
paskirta cukraus kvota, gali būti suteikta 
parama už baltojo cukraus sandėliavimą, 
jeigu užregistruota vidutinė baltojo 
cukraus kaina Sąjungoje yra mažesnė 
negu 115 % referencinės kainos tipiniu 
laikotarpiu ir tikėtina, kad ji tokia liks;

Or. pl

Pakeitimas 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti, kad privatus 
sandėliavimas turėtų norimą poveikį rinkai, 
Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 
290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
kuriais nustatomos mokėtinos pagalbos 
sumos sumažinimo tais atvejais, kai 
sandėliuojamas kiekis yra mažesnis nei 

(20) siekiant užtikrinti, kad privatus 
sandėliavimas turėtų norimą poveikį rinkai, 
Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 
290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
kuriais nustatomos mokėtinos pagalbos 
sumos sumažinimo tais atvejais, kai 
sandėliuojamas kiekis yra mažesnis nei 
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nurodytas sutartyje, priemonės ir
išankstinių išmokų skyrimo sąlygos.

nurodytas sutartyje, priemonės; išankstinių 
išmokų skyrimo sąlygos ir pakartotino 
maisto pardavimo arba paskirstymo 
sąlygos, taip pat jų realizavimas pagal 
labiausiai nepasiturintiems Sąjungos 
asmenims skirtą programą;

Or. en

Pakeitimas 457
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) siekiant sustiprinti įprastas viešojo 
rinkos valdymo priemones ir užtikrinti 
sklandų rinkos veikimą, Komisija turėtų 
pradėti taikyti privačios pasiūlos valdymą, 
kurį koordinuotų patys ūkio subjektai, o 
jie turėtų turėti galimybę prireikus atsiimti 
arba perdirbti produktus per prekybos 
metus pasitelkiant pripažintas asociacijas 
arba atitinkamo dydžio gamintojų 
organizacijas. Siekiant užtikrinti, kad 
privačios pasiūlos valdymas 
neprieštarautų BŽŪP tikslams ir bendrai 
rinkai, Komisija turėtų nustatyti sąlygas, 
taikytinas jo veikimui, leidimui ir 
aktyvavimui, taip pat jo finansavimo 
taisykles, kartu užtikrinant, kad jos 
atitiktų ES konkurencijos taisykles;

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vengti kintamumo pasitelkiant sektoriaus savireguliavimą ir rinkos 
valdymo priemonę. Šis vaidmuo galėtų tekti asociacijoms taikant ES priežiūrą.

Pakeitimas 458
José Bové
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) siekiant sustiprinti įprastas viešojo 
rinkos valdymo priemones ir užtikrinti 
sklandų rinkos veikimą, reikėtų pradėti 
taikyti privačios pasiūlos valdymu ir 
individualių rinkos dalyvių koordinavimu 
grindžiamą priemonę.  Rinkos dalyviai 
turėtų turėti galimybę prekybos metais 
pašalinti produktą iš rinkos, veikdami su 
pripažintų gamintojų organizacijų 
asociacijų, kurių dydis rinkoje yra 
tinkamas, parama. Tačiau iki šiol nebuvo 
pasiekta pažangos steigiant pieno 
sektoriaus gamintojų organizacijas. Kol 
bus įsteigtos gamintojų organizacijos, 
kurios būtų pakankamai galingos derėtis
dėl rinkos taisyklių, bent minimalus 
rinkos stabilumas turi būti užtikrinamas 
gamintojams teikiant tinkamų rinkos 
organizacijų pagalbą, kuri užtikrintų, kad 
gamyba atitiktų paklausą.  Taigi pieno 
kvotų sistemos taikymas turi būti pratęstas 
iki 2017 m.;

Or. de

Pakeitimas 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) dabartinei pagal bendrąją žemės ūkio 
politiką priimtai maisto paskirstymo 
labiausiai nepasiturintiems Sąjungos 
asmenims programai turėtų būti taikomas 

(24) turėtų būti tęsiama dabartinė maisto 
paskirstymo labiausiai nepasiturintiems 
Sąjungos asmenims programa, priimta 
pagal atitinkamą teisinį pagrindą, kuriuo 
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atskiras reglamentas, pagrįstas socialinės 
sanglaudos tikslais. Vis dėlto šiame 
reglamente reikėtų numatyti nuostatą dėl 
leidimo realizuoti intervenciniuose 
sandėliuose saugomus produktus sudarant 
galimybes juos naudoti pagal tą programą;

atsižvelgiama į socialinės sanglaudos
tikslus ir leidžiama prisidėti prie 
strategijoje „Europa 2020“ nustatyto 
tikslo sumažinti skurdą Sąjungoje. Šiame 
reglamente reikėtų numatyti nuostatą dėl 
leidimo realizuoti intervenciniuose ir 
privačiuose sandėliuose saugomus 
produktus sudarant galimybes juos naudoti 
pagal tą programą;

Or. en

Pakeitimas 460
Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) reikėtų skatinti vaikus vartoti vaisius, 
daržoves ir pieno produktus, be kitų 
priemonių, nuolat didinant vaisių ir 
daržovių dalį vaikų mityboje tuo metu, kai 
formuojasi jų mitybos įpročiai. Todėl 
reikėtų skatinti skirti Sąjungos pagalbą, 
kuria visiškai arba taikant bendro 
finansavimo principą finansuojamas tokių 
produktų tiekimas vaikams mokymo 
įstaigose;

(25) reikėtų skatinti vaikus vartoti vaisius, 
daržoves ir pieno produktus, be kitų 
priemonių, nuolat didinant vaisių ir 
daržovių dalį vaikų mityboje tuo metu, kai 
formuojasi jų mitybos įpročiai. Todėl 
reikėtų skatinti ne tik skirti Sąjungos 
pagalbą, kuria visiškai arba taikant bendro 
finansavimo principą finansuojamas tokių 
produktų tiekimas vaikams mokymo, 
ikimokyklinio ugdymo ir užklasinio 
ugdymo įstaigose, bet ypač daržovių atveju 
Sąjunga turėtų padėti gerinti šviežių 
daržovių įvaizdį ir suvokimą tarp vaikų ir 
jų šeimose siekiant paskatinti daugiau jų 
vartoti.

Or. fr

Pakeitimas 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

(25a) alyvuogių aliejus yra svarbiausias 
Viduržemio jūros regiono mitybos 
elementas. Pastaraisiais dešimtmečiais 
paskelbtuose skirtinguose tyrimuose buvo 
nustatytas alyvuogių aliejaus vartojimo ir 
sveikesnės širdies ir kraujagyslių sistemos 
ryšys, jo poveikis stiprinant imunitetą ir 
sprendžiant kitas esmines visuomenės 
sveikatos problemas. Reikia skatinti 
vartoti alyvuogių aliejų ES. Atsižvelgiant į 
tai, Europos Komisija raginama per 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
parengti programą, panašią į tas, pagal 
kurias skatinamas pieno, vaisių ir 
daržovių produktų vartojimas mokymo ir 
sveikatos priežiūros įstaigose. Valstybių 
narių dalyvavimas šioje programoje būtų 
neprivalomas. ES finansavimas, 
skiriamas valstybėms narėms, 
nusprendusiems dalyvauti šioje 
programoje, būtų panašus į minėtųjų 
programų finansavimą.

Or. es

Pakeitimas 462
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) Komisijai reikėtų suteikti galimybę 
deleguotaisiais aktais priimti programas, 
pagal kurias būtų skatinamas kitų nei 
pieno, vaisių ir daržovių produktų 
vartojimas mokyklose.

Or. es
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Pagrindimas

Šis sėkmingas modelis turi būti taikomas kitiems sektoriams.

Pakeitimas 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) kai kuriose valstybėse narėse
gamintojų organizacijų steigimosi lygis 
itin mažas, gamintojų organizacijos labai 
silpnos arba jų nėra. Atsižvelgiant į jų 
ypatingą padėtį ir į tai, kokiu mastu jų 
teritorijoje išsivystė gamintojų 
organizacijos, valstybės narės gali 
nuspręsti, kad kompetentingos 
nacionalinės institucijos perimtų 
gamintojų organizacijų funkcijas; 

Or. pt

Pakeitimas 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) pagalbos kanapių augintojų 
organizacijoms schema taikoma tik 
vienoje valstybėje narėje. Siekiant 
sudaryti lankstesnes sąlygas ir suderinti 
šiame sektoriuje taikomą metodą su 
kituose sektoriuose taikomais metodais, 
pagalbos schema turėtų būti daugiau 
nebetaikoma, o paliekama galimybė 
gamintojų organizacijas remti pagal 
kaimo plėtros priemones;

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 465
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) šiame reglamente vaisiai ir daržovės, 
kurie apima parduoti skirtus vaisius bei 
daržoves ir perdirbti skirtus vaisius ir 
daržoves, atskiriami nuo perdirbtų vaisių ir 
daržovių. Su gamintojų organizacijomis, 
veiklos programomis ir Sąjungos 
finansine pagalba susijusios taisyklės 
taikomos tik vaisiams ir daržovėms, taip 
pat tik perdirbti skirtiems vaisiams ir 
daržovėms;

(32) šiame reglamente vaisiai ir daržovės, 
kurie apima parduoti skirtus vaisius bei 
daržoves ir perdirbti skirtus vaisius ir 
daržoves, atskiriami nuo perdirbtų vaisių ir 
daržovių.

Or. es

Pakeitimas 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) šiame reglamente vaisiai ir daržovės, 
kurie apima parduoti skirtus vaisius bei 
daržoves ir perdirbti skirtus vaisius ir 
daržoves, atskiriami nuo perdirbtų vaisių ir 
daržovių. Su gamintojų organizacijomis, 
veiklos programomis ir Sąjungos finansine 
pagalba susijusios taisyklės taikomos tik 
vaisiams ir daržovėms, taip pat tik perdirbti 
skirtiems vaisiams ir daržovėms;

(32) šiame reglamente vaisiai ir daržovės, 
kurie apima parduoti kaip šviežius 
produktus skirtus vaisius bei daržoves ir 
perdirbti skirtus vaisius ir daržoves, 
atskiriami nuo perdirbtų vaisių ir daržovių. 
Su gamintojų organizacijomis, veiklos 
programomis ir Sąjungos finansine pagalba 
susijusios taisyklės taikomos tik vaisiams ir 
daržovėms, taip pat tik perdirbti skirtiems 
vaisiams ir daržovėms;

Or. es
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Pakeitimas 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) vaisių ir daržovių produkcija yra 
neprognozuojama, o produktai greitai 
genda. Net nedidelis perteklius gali labai 
sutrikdyti rinką. Todėl reikėtų nustatyti 
krizių valdymo priemones, kurios ir toliau 
turėtų būti įtraukiamos į veiklos 
programas;

(33) vaisių ir daržovių produkcija yra 
neprognozuojama, o produktai greitai 
genda. Net nedidelis perteklius gali labai 
sutrikdyti rinką. Todėl reikėtų nustatyti 
krizių valdymo priemones, pvz., produktų 
pašalinimą iš rinkos ir importo tarp 
valstybių narių grafiką, kurios ir toliau 
turėtų būti įtraukiamos į veiklos 
programas;

Or. fr

Pakeitimas 468
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) visų sektorių gamintojų grupių 
kūrimąsi visose valstybėse narėse reikėtų 
remti pagal kaimo plėtros politiką, todėl 
speciali parama vaisių ir daržovių sektoriui 
turėtų būti nutrauktą;

(35) visų sektorių gamintojų grupių 
kūrimąsi visose valstybėse narėse reikėtų 
remti pagal kaimo plėtros politiką, todėl 
speciali parama (įskaitant investicijas)
vaisių ir daržovių sektoriui turėtų būti 
nutraukta;

Or. lv

Pakeitimas 469
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) visų sektorių gamintojų grupių 
kūrimąsi visose valstybėse narėse reikėtų 
remti pagal kaimo plėtros politiką, todėl 
speciali parama vaisių ir daržovių sektoriui 
turėtų būti nutrauktą;

(35) visų sektorių gamintojų grupių 
kūrimąsi visose valstybėse narėse reikėtų 
remti pagal kaimo plėtros politiką, todėl 
speciali parama vaisių ir daržovių sektoriui 
turėtų būti nutraukta; ši parama neturėtų 
iškreipti vienodų ūkininkų ir gamintojų 
organizacijų veiklos sąlygų vidaus 
rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) vyno sektoriuje svarbu numatyti 
paramos priemones, kurios galėtų padėti 
sustiprinti konkurencingas struktūras. 
Nors šias priemones turėtų nustatyti ir 
finansuoti Sąjunga, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta laisvė pasirinkti 
reikiamą priemonių rinkinį, geriausiai 
atitinkantį jų regioninių įstaigų poreikius, 
prireikus atsižvelgiant į regionų ypatumus, 
ir tas priemones įtraukti į nacionalines 
paramos programas. Už tokių programų 
įgyvendinimą turėtų būti atsakingos 
valstybės narės;

(39) vyno sektoriuje svarbu numatyti 
paramos priemones. Nors šias priemones 
turėtų nustatyti ir finansuoti Sąjunga, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
laisvė pasirinkti reikiamą priemonių 
rinkinį, geriausiai atitinkantį jų regioninių 
įstaigų poreikius, prireikus atsižvelgiant į 
regionų ypatumus, ir tas priemones įtraukti 
į nacionalines paramos programas. Už 
tokių programų įgyvendinimą turėtų būti 
atsakingos valstybės narės;

Or. fr

Pakeitimas 471
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) viena pagrindinių nacionalinių 
paramos programų priemonių turėtų būti 
Sąjungos vynų pardavimo skatinimas ir 
prekyba jais trečiosiose valstybėse. 
Atsižvelgiant į restruktūrizavimo ir 
konversijos veiklos teigiamą struktūrinį 
poveikį vyno sektoriui, šią veiklą ir toliau 
reikėtų finansuoti. Be to, parama turėtų 
būti teikiama investicijoms į vyno sektorių, 
kuriomis siekiama gerinti įmonių 
ekonominius rezultatus. Parama 
šalutiniams produktams distiliuoti turėtų 
būti teikiama valstybėms narėms, kurios 
šia priemone norėtų pasinaudoti siekdamos 
užtikrinti vyno kokybę ir kartu tausoti 
aplinką;

(40) viena pagrindinių nacionalinių 
paramos programų priemonių turėtų būti 
Sąjungos vynų pardavimo skatinimas ir 
prekyba jais Sąjungoje ir trečiosiose 
valstybėse. Atsižvelgiant į 
restruktūrizavimo ir konversijos veiklos 
teigiamą struktūrinį poveikį vyno sektoriui, 
šią veiklą ir toliau reikėtų finansuoti. Be to, 
parama turėtų būti teikiama investicijoms į 
vyno sektorių, kuriomis siekiama gerinti 
įmonių ekonominius rezultatus. Parama 
šalutiniams produktams distiliuoti turėtų 
būti teikiama valstybėms narėms, kurios 
šia priemone norėtų pasinaudoti siekdamos 
užtikrinti vyno kokybę ir kartu tausoti 
aplinką;

Or. fr

Pakeitimas 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) gaivalinių ar žmogaus sukeltų 
nelaimių atveju valstybių narių ūkininkai 
turėtų būti apdrausti pagal viešojo žemės 
ūkio draudimo sistemą, kuri jiems 
garantuotų tinkamą apsaugos lygį;

Or. pt

Pakeitimas 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) bitininkystei būdinga gamybos sąlygų 
ir produktyvumo įvairovė, taip pat 
gamybos ir prekybos veiklą vykdančių 
ūkio subjektų išsisklaidymas ir įvairovė. 
Be to, atsižvelgiant į pastaraisiais metais 
keliose valstybėse narėse išplitusią varozę 
ir į dėl tos ligos kilusias su medaus gamyba 
susijusias problemas, veiksmų vis dar turi 
būti imamasi Sąjungos lygmeniu, nes 
varozės negalima visiškai išnaikinti ir ji 
turi būti gydoma naudojant patvirtintus 
produktus. Atsižvelgiant į tokias 
aplinkybes ir siekiant pagerinti 
bitininkystės produktų gamybą ir prekybą 
jais Sąjungoje, kas trejus metus turėtų būti 
rengiamos tam sektoriui skirtos 
nacionalinės programos, kurių tikslas –
pagerinti bendras bitininkystės produktų 
gamybos ir prekybos jais sąlygas. Šias 
nacionalines programas turėtų iš dalies 
finansuoti Sąjunga;

(44) bitininkystei būdinga gamybos sąlygų 
ir produktyvumo įvairovė, taip pat 
gamybos ir prekybos veiklą vykdančių 
ūkio subjektų išsisklaidymas ir įvairovė. 
Be to, atsižvelgiant į pastaraisiais metais 
keliose valstybėse narėse išplitusią varozę 
ir į dėl tos ligos kilusias su medaus gamyba 
susijusias problemas, suderintų veiksmų 
pagal Europos veterinarinę politiką vis 
dar turi būti imamasi Sąjungos lygmeniu, 
nes varozės negalima visiškai išnaikinti ir 
ji turi būti gydoma naudojant patvirtintus 
produktus. Atsižvelgiant į tokias 
aplinkybes ir siekiant pagerinti bičių 
sveikatą ir bitininkystės produktų gamybą 
ir prekybą jais Sąjungoje, kas trejus metus 
turėtų būti rengiamos tam sektoriui skirtos 
nacionalinės programos, kurių tikslas –
pagerinti bendras bitininkystės produktų 
gamybos ir prekybos jais sąlygas. Šias 
nacionalines programas turėtų iš dalies 
finansuoti Sąjunga;

Or. fr

Pakeitimas 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) prekybos žemės ūkio produktais 
standartai gali padėti pagerinti gamybos ir 
prekybos ekonomines sąlygas bei tokių 
produktų kokybę. Todėl tokių standartų 
taikymas yra naudingas gamintojams, 
prekybininkams ir vartotojams;

(48) prekybos žemės ūkio produktais 
standartai gali padėti pagerinti gamybos ir 
prekybos ekonomines sąlygas bei tokių 
produktų kokybę. Todėl tokių standartų 
taikymas yra naudingas gamintojams, 
prekybininkams ir vartotojams; Siekiant 
juos patobulinti ekonomine ir kokybės 
prasme, šis reglamentas ir jo 
įgyvendinimo nuostatos turėtų apimti 
visas nuostatas dėl vieno bendro žemės 
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ūkio rinkų organizavimo ir įgyvendinimo 
nuostatas dėl konkrečių standartų, 
įskaitant kilmės nurodymą, papildomus 
vaisių ir daržovių realizavimo 
reikalavimus, jaunesnių nei 12 mėnesių 
galvijų mėsai taikomų standartų turinį, 
pieną ir pieno produktus, tepiuosius 
riebalus, kiaušinius, paukštieną, apynius 
ir medų;

Or. fr

Pakeitimas 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48a) viena pagrindinių nacionalinių 
paramos programų priemonių turėtų būti 
Sąjungos žemės ūkio produktų pardavimo 
skatinimas ir prekyba jais Sąjungoje ir 
trečiosiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) atsižvelgiant į vartotojų poreikį gauti 
tinkamą ir skaidrią informaciją apie 
produktą, kiekvienu atskiru atveju turėtų 
būti įmanoma nustatyti atitinkamo 
geografinio lygmens ūkininkavimo vietą, 
kartu atsižvelgiant į kai kurių sektorių, visų 
pirma perdirbtų žemės ūkio produktų 
sektoriaus, ypatumus;

(54) kadangi kilmės nurodymas –  
naudinga informacija vartotojams ir 
gamintojo produkcijos pardavimams, būtų 
pageidautina plačiau taikyti reikalavimą 
nurodyti produktų kilmę, jį suderinus su 
reglamento dėl vartotojams teikiamos 
informacijos turiniu; kiekvienu atskiru 
atveju taip pat turėtų būti įmanoma 
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nustatyti atitinkamo geografinio lygmens 
ūkininkavimo vietą, kartu atsižvelgiant į 
kai kurių sektorių, visų pirma perdirbtų 
žemės ūkio produktų sektoriaus, ypatumus;

Or. fr

Pakeitimas 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
82 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(82a) dėl ekonominių, socialinių ir 
aplinkosauginių priežasčių ir atsižvelgiant 
į teritorijų planavimą kaimo vietovėse, 
kuriose tradiciškai gaminamas vynas, ir 
taikant ne vien tik reikalavimus stebėti ir 
puoselėti Europos vyno produktų įvairovę, 
prestižą ir kokybę, reikėtų išsaugoti 
dabartinę sodinimo teisių sistemą vyno 
sektoriuje, tačiau modernizuoti jos 
valdymą ir suteikti daugiau lankstumo 
valstybėms narėms;

Or. fr

Pakeitimas 478
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
82 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(82a) pagal Reglamentą (ES) 
Nr.1234/2007 cukraus kvotos turi nustoti 
galioti 2015 m. rugsėjo 30 d. Siekiant 
užtikrinti sklandų sektoriaus perėjimą 
prie kvotų sistemos galiojimo pabaigos, 
būtų prasminga pratęsti kvotų sistemos 
taikymą dar dvejiems metams;
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Or. en

Pagrindimas

Kvotų sistemos pratęsimas dvejiems metams suteiks šiam sektoriui galimybę palaipsniui 
panaikinti kvotas. Pratęsti reikėtų tik dvejiems metams siekiant padidinti cukraus sektoriaus 
konkurencingumą.

Pakeitimas 479
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
82 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(82a) pagal Reglamentą (ES) 
Nr.1234/2007 cukraus kvotos turi nustoti 
galioti 2015 m. rugsėjo 30 d. Siekiant 
užtikrinti sklandų sektoriaus perėjimą 
prie kvotų galiojimo pabaigos, būtų 
prasminga pratęsti kvotų sistemos taikymą 
dar dvejiems metams;

Or. en

Pagrindimas

Kvotų sistemos pratęsimas dvejiems metams suteiks šiam sektoriui galimybę palaipsniui 
panaikinti kvotas. Pratęsti reikėtų tik dvejiems metams siekiant padidinti cukraus sektoriaus 
konkurencingumą.

Pakeitimas 480
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
82 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(82a) dėl ekonominių, socialinių ir 
aplinkosauginių priežasčių ir atsižvelgiant 
į teritorijų planavimą kaimo vietovėse, 
kuriose tradiciškai gaminamas vynas, ir 
taikant ne vien tik reikalavimus puoselėti 
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Europos vyno produktų įvairovę, prestižą 
ir kokybę, reikėtų neribotam laikui 
išlaikyti dabartinę sodinimo teisių sistemą 
vyno sektoriuje;

Or. es

Pakeitimas 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
82 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(82a) dėl ekonominių, socialinių ir 
aplinkosauginių priežasčių, siekiant 
išsaugoti paveldą, įgyvendinant teritorijų 
planavimą kaimo vietovėse, kuriose 
tradiciškai gaminamas vynas, ir taikant 
ne vien tik reikalavimus puoselėti 
Europos vyno produktų įvairovę, prestižą 
ir kokybę, reikėtų išsaugoti dabartinę 
sodinimo teisių sistemą vyno sektoriuje;

Or. fr

Pakeitimas 482
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
82 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(82a) pieno kvotų sistema bus taikoma iki 
alternatyvių priemonių patvirtinimo 
įvertinus jų poveikį, siekiant išlaikyti 
rinkos pusiausvyrą, nuolat užtikrinti 
Sąjungos aprūpinimą pienu ir pieno 
produktais ir sumažinti galimus 
neigiamus padarinius vietos, regioniniu ir 
nacionaliniu lygmenimis, su kuriais 
susidurtų pieno gamintojai panaikinus 



PE492.801v01-00 30/162 AM\907930LT.doc

LT

kvotų sistemą;

Or. pt

Pakeitimas 483
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
82 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(82b) pieno kvotų sistema bus taikoma iki 
alternatyvių priemonių patvirtinimo 
įvertinus jų poveikį, siekiant išlaikyti 
rinkos pusiausvyrą, nuolat užtikrinti 
Sąjungos aprūpinimą pienu ir pieno 
produktais ir sumažinti galimus 
neigiamus padarinius vietos, regioniniu ir 
nacionaliniu lygmenimis, su kuriais 
susidurtų pieno gamintojai panaikinus 
kvotų sistemą;

Or. pt

Pakeitimas 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) deramai cukraus gamybos įmonių ir 
cukrinių runkelių augintojų teisių ir 
įpareigojimų pusiausvyrai užtikrinti po to, 
kai pasibaigs kvotų sistemos galiojimas, 
vis tiek bus reikalingos specialios 
priemonės. Todėl turėtų būti nustatytos 
tipinės jų susitarimus reglamentuojančios 
nuostatos;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 485
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) deramai cukraus gamybos įmonių ir 
cukrinių runkelių augintojų teisių ir 
įpareigojimų pusiausvyrai užtikrinti po to, 
kai pasibaigs kvotų sistemos galiojimas, 
vis tiek bus reikalingos specialios 
priemonės. Todėl turėtų būti nustatytos 
tipinės jų susitarimus reglamentuojančios 
nuostatos;

(83) deramai cukraus gamybos įmonių ir 
cukrinių runkelių augintojų teisių ir 
įpareigojimų pusiausvyrai užtikrinti 
cukraus sektoriuje reikalingos specialios 
priemonės. Todėl turėtų būti nustatytos 
tipinės jų susitarimus reglamentuojančios 
nuostatos;

Or. pt

Pakeitimas 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) deramai cukraus gamybos įmonių ir 
cukrinių runkelių augintojų teisių ir 
įpareigojimų pusiausvyrai užtikrinti po to, 
kai pasibaigs kvotų sistemos galiojimas,
vis tiek bus reikalingos specialios 
priemonės. Todėl turėtų būti nustatytos 
tipinės jų susitarimus reglamentuojančios 
nuostatos;

(83) deramai cukraus gamybos įmonių ir 
cukrinių runkelių augintojų teisių ir 
įpareigojimų pusiausvyrai užtikrinti vis 
tiek bus reikalingos specialios priemonės. 
Todėl turėtų būti nustatytos tipinės jų 
susitarimus reglamentuojančios nuostatos;

Or. pt

Pakeitimas 487
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
83 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83a) Europos cukraus gamybos rinkoms 
daro poveikį tiek cukrinių runkelių 
gamybos kvotos ir cukranendrių importo 
muitai, tiek naujausi gamybos pasiekimai, 
dėl kurių padidėjo cukrinių runkelių 
derlingumas, o sąnaudos ir kainos 
cukranendrių rinkoje taip pat išaugo. Tai 
reiškia, kad cukriniai runkeliai sparčiai 
tampa pasaulio mastu konkurencinga 
žaliava. Todėl cukrinių runkelių gamybos 
kvotų režimo pabaigą reikėtų susieti su 
cukranendrių importo muitų reforma ir 
panaikinimu. Be to, monopolistinis 
gamybos pobūdis tam tikrose valstybėse 
narėse gali nulemti rinkos iškraipymus ir 
kliūtis augintojams. Tačiau investicijos į 
gamybos pajėgumus turi ilgalaikį pobūdį 
ir dėl to cukrinių runkelių kvotų 
panaikinimas turėtų numatyti tinkamą 
pereinamąjį laikotarpį, siekiant sudaryti 
sąlygas sklandžiam cukraus sektoriaus 
prisitaikymui apskritai ir padėti užtikrinti 
investicijų saugumą, kad būtų remiamas 
gamybos pajėgumų didinimas. Kartu su 
cukrinių runkelių kvotų panaikinimu 
reikia panaikinti importo muitų sistemą 
cukranendrėms. Šiomis aplinkybėmis 
pritaria Europos Komisijos ambicingam 
tikslui iki 2015 m. panaikinti cukrinių 
runkelių gamybos kvotas, tačiau reikia 
atlikti išsamų ir ilgalaikį poveikio 
vertinimą, kuriame būtų atsižvelgiama į 
poveikį atskiroms rinkoms ir pasauliniu 
mastu. Siekiant užtikrinti pasiūlą Europos 
vartotojams, cukrinių runkelių kvotų 
pakeitimai turėtų būti atliekami kartu 
panaikinant tarifo kliūtis cukranendrių 
importui. Dėl to galbūt reikės nukelti 
cukrinių runkelių kvotų panaikinimo 
terminą iki 2015 m. pabaigos, tačiau dėl 
šio atidėjimo nereikėtų pratęsti kvotų 
režimo taikymo po 2020 m.;
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Or. en

Pakeitimas 488
Britta Reimers, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
83 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83a) siekdama užtikrinti ES cukraus 
sektoriaus konkurencingumą ir tiekimo 
įvairovę, Komisija turi užtikrinti teisingą 
cukranendrių ir cukrinių runkelių 
cukraus gamintojų teisių ir prievolių 
pusiausvyrą. Tais atvejais, kai iš lengvatas 
gaunančių partnerių importuojama 
mažiau negu tikėtasi, Komisija turėtų 
leisti importuoti papildomą kiekį taikant 
nulinę importo muito normą, siekiant 
užtikrinti pakankamą žaliavų apimtį ES 
cukraus rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

2006 m. rengdama reformą cukraus srityje Komisija prognozavo, kad iki 2012 m. žaliavinio 
cukranendrių cukraus importo kiekis išaugs iki 3,5 mln. tonų per metus. Dėl to nuo to laiko  
žymiai išaugo cukranendrių rafinavimo pajėgumai. Tačiau iš lengvatas gaunančių partnerių 
buvo importuota mažiau negu tikėtasi, todėl rafinavimo įmonėms pritrūko žaliavų.  Siekdama 
užtikrinti ES cukraus sektoriaus tiekimo įvairovę ir teisingą cukranendrių ir cukrinių runkelių 
cukraus gamintojų teisių ir prievolių pusiausvyrą, Komisija turėtų leisti importuoti papildomą 
kiekį taikant nulinę importo muito normą tais atvejais, kai importuojama mažiau negu 
tikėtasi.

Pakeitimas 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

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

(83a) šiuo reglamentu turėtų būti 
užtikrinta, kadangi tai labai svarbu, kad 
valstybės narės galėtų susigrąžinti 
cukrinių runkelių gamybos kvotas cukrui 
rafinuoti, tai taikoma visų pirma kvotas 
praradusioms šalims, kurios dabar 
visiškai priklausomos nuo žaliavų importo 
cukraus perdirbimui; be to, reglamentas 
turėtų garantuoti prieigą prie žaliavų
cukrui gaminti vienodomis sąlygomis;   

Or. pt

Pakeitimas 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
83 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83a) kvotų sistema kaip rinkos 
reguliavimo priemonė turėtų būti išlaikyta 
ir patobulinta;

Or. fr

Pakeitimas 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) Siekiant sudaryti sąlygas runkelių 
augintojams visiškai prisitaikyti prie 
radikalios 2006 m. reformos ir toliau 
stengtis išlaikyti konkurencingumą, kaip 
jie tai darė nuo reformos pradžios, 
pataisytą dabartinės kvotų sistemos versiją 
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reikėtų taikyti iki 2019-2020 prekybos 
metų pabaigos, jei kvotos nebus 
panaikintos 2015 m., kaip numatyta. 
Pagal pataisytą sistemą visoms valstybėms 
narėms, kurios to pageidautų, turėtų būti 
leidžiama taikyti kvotas. Sąjungos paramą 
reikėtų nukreipti į ES cukraus pramonės 
gamybos pajėgumų didinimą, reikėtų 
numatyti pagalbą pradinėms cukraus 
gamybos išlaidoms valstybėse narėse. 
Tačiau dėl didelės ir nuolat patiriamos 
įtampos Europos cukraus rinkoje būtina 
priimti priemonę, pagal kurią tiek, kiek 
reikės, nekvotinį cukrų būtų galima 
savaime priskirti kvotiniam cukrui, taip 
sudarant sąlygas išlaikyti struktūrinę šios 
rinkos pusiausvyrą;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ES gamina tik 85 proc. jai reikalingo cukraus, būtina didinti cukraus pramonės 
pajėgumus.

Pakeitimas 492
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) Siekiant sudaryti sąlygas runkelių 
augintojams visiškai prisitaikyti prie 
radikalios 2006 m. reformos ir toliau 
stengtis išlaikyti konkurencingumą, kaip 
jie tai darė nuo reformos pradžios, 
dabartinę kvotų sistemą reikėtų taikyti iki 
2019-2020 prekybos metų pabaigos. 
Tačiau dėl įtampos Europos cukraus 
rinkoje būtina priimti priemonę, pagal 
kurią tiek, kiek reikės, nekvotinį cukrų 
būtų galima automatiškai tiekti rinkai, 
taip sudarant sąlygas išlaikyti struktūrinę 
šios rinkos pusiausvyrą;
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Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu formalizuojama dabartinė padėtis ir suteikiama galimybė tam tikrus 
nekvotinio cukraus kiekius tiekti ES rinkai. Šiuo siekiama suteikti rinkai teisinį aiškumą ir 
stabilumą. Ypač sprendimas tiekti nekvotinį cukrų rinkai (o ne pervadinti) turėtų būti 
grindžiamas kiekybinių duomenų analize.

Pakeitimas 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) Siekiant sudaryti sąlygas runkelių 
augintojams visiškai prisitaikyti prie 
radikalios 2006 m. reformos ir toliau 
stengtis išlaikyti konkurencingumą, kaip 
jie tai darė nuo reformos pradžios, 
dabartinės kvotų sistemos taikymą reikėtų 
pratęsti mažiausiai iki 2019-
2020 prekybos metų pabaigos. Tačiau dėl 
didelės ir nuolat patiriamos įtampos 
Europos cukraus rinkoje būtina priimti 
priemonę, pagal kurią tiek, kiek reikės, 
nekvotinį cukrų būtų galima savaime 
priskirti kvotiniam cukrui, taip sudarant 
sąlygas išlaikyti struktūrinę šios rinkos 
pusiausvyrą. 

Or. de

Pakeitimas 494
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) Siekiant sudaryti sąlygas runkelių 
augintojams visiškai prisitaikyti prie 
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radikalios 2006 m. reformos ir toliau 
stengtis išlaikyti konkurencingumą, kaip 
jie tai darė nuo reformos pradžios, 
dabartinę kvotų sistemą reikėtų taikyti iki 
2019-2020 prekybos metų pabaigos. 
Tačiau dėl įtampos Europos cukraus 
rinkoje būtina priimti priemonę, pagal 
kurią tiek, kiek reikės, nekvotinį cukrų 
būtų galima automatiškai teikti rinkai, 
taip sudarant sąlygas išlaikyti struktūrinę 
šios rinkos pusiausvyrą;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu formalizuojama dabartinė padėtis ir suteikiama galimybė tam tikrus 
nekvotinio cukraus kiekius tiekti ES rinkai. Jis buvo parengtas siekiant užtikrinti teisinį 
aiškumą ir rinkos stabilumą. Ypač sprendimas teikti nekvotinį cukrų rinkai (o ne pervadinti) 
turėtų būti grindžiamas kiekybinių duomenų analize (o ne„dėl didelės ir nuolat patiriamos 
įtampos“, kurią būtų galima skirtingai interpretuoti).

Pakeitimas 495
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) Siekiant sudaryti sąlygas runkelių 
augintojams visiškai prisitaikyti prie
radikalios 2006 m. reformos ir toliau 
stengtis išlaikyti konkurencingumą, kaip 
jie tai darė nuo reformos pradžios, 
dabartinę kvotų sistemą reikėtų taikyti iki 
2019-2020 prekybos metų pabaigos. 
Tačiau dėl įtampos Europos cukraus 
rinkoje būtina priimti priemonę, pagal 
kurią tiek, kiek reikės, nekvotinį cukrų 
būtų galima automatiškai teikti rinkai, 
taip sudarant sąlygas išlaikyti struktūrinę 
šios rinkos pusiausvyrą;

Or. fr
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Pakeitimas 496
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) Siekiant sudaryti sąlygas runkelių ir 
cukranendrių augintojams toliau 
prisitaikyti prie radikalios 2006 m. 
cukraus sektoriaus reformos ir toliau 
stengtis išlaikyti konkurencingumą, kaip 
jie tai darė nuo reformos pradžios, 
dabartinę kvotų sistemą reikėtų taikyti 
mažiausiai iki 2019-2020 prekybos metų 
pabaigos. Tačiau dėl didelės ir nuolat 
patiriamos įtampos Europos cukraus 
rinkoje būtina priimti priemonę, pagal 
kurią tiek, kiek reikės, nekvotinį cukrų 
būtų galima savaime priskirti kvotiniam 
cukrui, taip sudarant sąlygas išlaikyti 
struktūrinę šios rinkos pusiausvyrą;

Or. fr

Pakeitimas 497
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) kadangi kvotų sistema visiškai ir 
negrįžtamai bus panaikinta 2020 m., 
Komisija iki 2018 m. liepos 1 d. turėtų 
pateikti Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
apie tinkamas kvotų sistemos panaikinimo 
priemones ir priemones, kuriomis būtų 
užtikrintas sklandus sektoriaus 
prisitaikymas;

Or. en
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Pakeitimas 498
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) Komisija iki 2018 m. liepos 1 d. 
turėtų pateikti Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą apie tinkamas kvotų sistemos 
panaikinimo procedūras, apie sektoriaus 
ateitį po 2020 m. ir pridėti pasiūlymą, kaip 
reikėtų parengti visą sektorių laikotarpiui 
po 2020 m.;

Or. fr

Pakeitimas 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) Siekiant suderinti ES cukraus ir 
izogliukozės importo režimą su 2006 m. 
cukraus reforma ir kvotų sistemos 
panaikinimu, Komisija turėtų persvarstyti 
Bendrąjį muitų tarifą, taikomą šiems 
produktams: a) cukrui, kurio KN kodas 
yra 1701; b) izogliukozei, kurios KN kodai 
yra 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 ir 
1702 90 30. Iki kvotų režimo pabaigos 
Komisija turėtų turėti galimybę sustabdyti 
importo muitų taikymą esant tiekimo 
deficitui;

Or. en

Pagrindimas

Nustojus taikyti cukraus kvotas reikės dar labiau pritaikyti ES importo tvarką siekiant išvengti 
pernelyg didelės tiekimo koncentracijos ir suteikti pakankamą prieigą prie žaliavų deficitinėse 
rinkose. Iki tol esant tiekimo deficitui galima ad-hoc pagrindu sustabdyti importo muitų 
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taikymą siekiant užtikrinti Europos maisto pramonės ir cukranendrių cukraus gamintojų 
konkurencingumą.

Pakeitimas 500
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) Siekiant suderinti ES cukraus ir 
izogliukozės importo režimą su 2006 m. 
cukraus reforma ir kvotų sistemos 
panaikinimu, Komisija turėtų persvarstyti 
Bendrąjį muitų tarifą, taikomą šiems 
produktams: a) cukrui, kurio KN kodas 
yra 1701; b) izogliukozei, kurios KN kodai 
yra 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 ir 
1702 90 30. Iki kvotų režimo pabaigos 
Komisija turėtų turėti galimybę sustabdyti 
importo muitų taikymą esant tiekimo 
deficitui;

Or. en

Pakeitimas 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) Siekdama užtikrinti ES cukraus 
sektoriaus konkurencingumą ir tiekimo 
įvairovę, Komisija turi užtikrinti teisingą 
cukranendrių ir cukrinių runkelių 
cukraus gamintojų teisių ir prievolių 
pusiausvyrą. Tais atvejais, kai iš lengvatas 
gaunančių partnerių importuojama 
mažiau cukranendrių cukraus negu 
tikėtasi, Komisija turėtų leisti importuoti 
papildomą kiekį taikant nulinę importo 
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muito normą, siekiant užtikrinti 
pakankamą žaliavų kiekį ES cukraus 
rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 502
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) siekiant atsižvelgti į cukraus 
sektoriaus ypatumus, Komisija turi 
užtikrinti teisingą cukraus gamintojų 
teisių ir prievolių pusiausvyrą ir 
garantuoti, kad visoms 
suinteresuotosioms šalims vienodomis 
sąlygomis būtų suteikta prieiga prie 
žaliavų;

Or. en

Pakeitimas 503
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) siekiant atsižvelgti į cukraus 
sektoriaus ypatumus, Komisija turi 
užtikrinti teisingą cukraus gamintojų 
teisių ir prievolių pusiausvyrą ir 
garantuoti, kad visoms 
suinteresuotosioms šalims vienodomis 
sąlygomis būtų suteikta prieiga prie 
žaliavų;

Or. en
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Pakeitimas 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
84 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84b) Komisija iki 2018 m. liepos 1 d. taip 
pat turėtų pateikti Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą apie tinkamas procedūras 
laikotarpiui po kvotų sistemos 
panaikinimo, apie sektoriaus ateitį po 
2020 m. ir pridėti pasiūlymus, kaip reikėtų 
parengti visą sektorių laikotarpiui po 2020 
m.;

Or. de

Pakeitimas 505
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
84 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84b) Komisija iki 2018 m. liepos 1 d. 
turėtų pateikti Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą apie tinkamas procedūras kvotų 
sistemai panaikinti, apie sektoriaus ateitį 
po 2020 m. ir pasiūlymą, kaip reikėtų 
parengti visą sektorių laikotarpiui po 2020 
m.;

Or. fr

Pakeitimas 506
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
84 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84b) Komisija iki 2018 m. liepos 1 d. 
turėtų pateikti Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą apie tinkamas procedūras kvotų 
sistemai panaikinti po 2020 m.; Prie 
ataskaitos reikėtų pridėti pasiūlymus, kaip 
parengti visą sektorių laikotarpiui po 2020 
m.;

Or. pl

Pagrindimas

Dabartinė BRO cukraus sektoriuje turėtų būti pratęsta bent iki 2020 m. siekiant suteikti 
Europos cukraus sektoriui galimybę optimizuoti jo veiksmingumą ir padidinti 
konkurencingumą, kad jis būtų atsparesnis pasaulio cukraus rinkai būdingam nestabilumui, ir 
užtikrinti stabilų tiekimą Bendrijoje, pagal ES tarptautinius įsipareigojimus ir užtikrinant, kad 
pridėtinė vertė gamybos grandinėje būtų tinkamai paskirstyta.

Pakeitimas 507
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
84 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84b) Pagal Sutarties 349 straipsnį reikėtų 
atsižvelgti į cukraus sektoriaus ypatumus 
atokiausiuose regionuose ir toliau teikti 
paramą sektoriaus išlikimo tikslais. 
Komisija jokiu būdu neturėtų imtis 
priemonių, kurios prieštarautų cukraus 
sektoriaus atokiausiuose regionuose 
interesams, o turėtų skirti ypatingą dėmesį 
gamintojų interesams ir ieškoti 
sprendimų, kuriais cukranendrių 
augintojams būtų užtikrinamos padorios 
pajamos;

Or. fr
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Pakeitimas 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
85 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85) gamintojų organizacijos ir jų 
asociacijos gali padėti koncentruoti pasiūlą 
ir skleisti gerąją patirtį. Tarpšakinės 
organizacijos gali labai padėti sudaryti 
sąlygas tiekimo grandinės šalių dialogui, 
taip pat skleisti gerąją patirtį ir užtikrinti 
rinkos skaidrumą. Todėl šiuo metu 
galiojančios tokių organizacijų ir jų 
asociacijų apibrėžimo ir pripažinimo 
taisyklės, taikomos tam tikriems 
sektoriams, turėtų būti suderintos, 
racionalizuotos ir išplėstos taip, kad pagal 
ES teisės normas tokios organizacijos ir jų 
asociacijos, pateikusios prašymą, būtų 
pripažįstamos visuose sektoriuose;

(85) gamintojų organizacijos ir jų
asociacijos gali padėti koncentruoti pasiūlą 
ir skleisti gerąją patirtį. Pripažįsta, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant 
toliau stiprinti gamintojų organizacijų 
pozicijas kai kuriose valstybėse narėse. 
Tarpšakinės organizacijos gali labai padėti 
sudaryti sąlygas tiekimo grandinės šalių 
dialogui, taip pat skleisti gerąją patirtį ir 
užtikrinti rinkos skaidrumą. Todėl šiuo 
metu galiojančios tokių organizacijų ir jų 
asociacijų apibrėžimo ir pripažinimo 
taisyklės, taikomos tam tikriems 
sektoriams, turėtų būti suderintos, 
racionalizuotos ir išplėstos taip, kad pagal 
ES teisės normas tokios organizacijos ir jų 
asociacijos, pateikusios prašymą, būtų 
pripažįstamos visuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 509
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
85 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85) gamintojų organizacijos ir jų 
asociacijos gali padėti koncentruoti pasiūlą 
ir skleisti gerąją patirtį. Tarpšakinės 
organizacijos gali labai padėti sudaryti 
sąlygas tiekimo grandinės šalių dialogui, 
taip pat skleisti gerąją patirtį ir užtikrinti 
rinkos skaidrumą. Todėl šiuo metu 
galiojančios tokių organizacijų ir jų 
asociacijų apibrėžimo ir pripažinimo 

(85) gamintojų organizacijos ir jų 
asociacijos gali padėti koncentruoti pasiūlą, 
skatinti pardavimus, atkurti pusiausvyrą 
vertės grandinėje ir skleisti gerąją patirtį. 
Tarpšakinės organizacijos gali labai padėti 
sudaryti sąlygas tiekimo grandinės šalių 
dialogui, taip pat skleisti gerąją patirtį ir 
užtikrinti rinkos skaidrumą. Todėl šiuo 
metu galiojančios tokių organizacijų ir jų 



AM\907930LT.doc 45/162 PE492.801v01-00

LT

taisyklės, taikomos tam tikriems 
sektoriams, turėtų būti suderintos, 
racionalizuotos ir išplėstos taip, kad pagal 
ES teisės normas tokios organizacijos ir jų 
asociacijos, pateikusios prašymą, būtų 
pripažįstamos visuose sektoriuose;

asociacijų apibrėžimo ir pripažinimo 
taisyklės, taikomos tam tikriems 
sektoriams, turėtų būti suderintos, 
racionalizuotos ir išplėstos taip, kad pagal 
ES teisės normas tokios organizacijos ir jų 
asociacijos, pateikusios prašymą, būtų 
pripažįstamos visuose sektoriuose;

Or. es

Pagrindimas

Gamintojų organizacijos gali toliau atlikti vaidmenį, kurį šiuo metu atlieka tyrimai, Komisijos 
ekspertai ir aukšto lygio grupės.

Pakeitimas 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
85 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85a) rengiant studijas ir tyrimus krizių 
prevencijos skirtinguose žemės ūkio 
sektoriuose tikslais reikėtų atsižvelgti į 
Ūkių apskaitos duomenų tinklo surinktus 
duomenis, kadangi jie atspindi ūkių 
veiklą. Šie duomenys turėtų būti 
naudingas krizių prevencijos ir valdymo 
įrankis;

Or. it

Pakeitimas 511
George Lyon

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

(85a) Atsižvelgiant į sodinimo teisių 
sistemos panaikinimą ir siekiant 
patobulinti ir stabilizuoti vyno rinkos 
veikimą, vyno sektoriuje veikiančios 
tarpšakinėms organizacijoms reikia 
suteikti galimybę priimti sprendimus dėl 
gamybos potencialo valdymo. Reikalingos 
konkrečios nuostatos, kuriomis 
atstovaujančioms tarpšakinėms 
organizacijoms vyno sektoriuje būtų 
suteikiami gamybos potencialo valdymo 
įgaliojimai;

Or. en

Pakeitimas 512
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) gyvų augalų, galvijienos, kiaulienos, 
avienos ir ožkienos, kiaušinių ir 
paukštienos sektoriuose turėtų būti 
numatyta galimybė priimti tam tikras 
priemones, kurios padėtų lengviau 
pritaikyti pasiūlą prie rinkos poreikių ir 
kartu galėtų padėti stabilizuoti rinkas bei
užtikrinti deramą žemės ūkiu 
besiverčiančios bendruomenės gyvenimo 
lygį;

(87) Visiems ūkininkams, gaminantiems 
vieną ar daugiau iš I priede nurodyto 
produktų sąrašo, turėtų būti numatyta 
galimybė priimti tam tikras priemones 
siekiant užtikrinti deramą žemės gyvenimo 
lygį. Tai reiškia, pvz., kad aktyvūs 
ūkininkai už savo produkciją turėtų gauti 
tinkamą ir pagrįstą kainą, įskaitant 
kompensaciją už investicijas į tvarią 
gamybą;

Or. en

Pakeitimas 513
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) gyvų augalų, galvijienos, kiaulienos, 
avienos ir ožkienos, kiaušinių ir 
paukštienos sektoriuose turėtų būti 
numatyta galimybė priimti tam tikras 
priemones, kurios padėtų lengviau 
pritaikyti pasiūlą prie rinkos poreikių ir 
kartu galėtų padėti stabilizuoti rinkas bei 
užtikrinti deramą žemės ūkiu 
besiverčiančios bendruomenės gyvenimo 
lygį;

(87) gyvų augalų, galvijienos, kiaulienos, 
avienos ir ožkienos, triušienos, kiaušinių ir 
paukštienos sektoriuose turėtų būti 
numatyta galimybė priimti tam tikras 
priemones, kurios padėtų lengviau 
pritaikyti pasiūlą prie rinkos poreikių ir 
kartu galėtų padėti stabilizuoti rinkas bei 
užtikrinti deramą žemės ūkiu 
besiverčiančios bendruomenės gyvenimo 
lygį;

Or. es

Pakeitimas 514
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) siekiant paskatinti gamintojų 
organizacijas, jų asociacijas ir tarpšakines 
organizacijas imtis veiksmų, kuriais pasiūla 
būtų lengviau pritaikyta prie rinkos 
poreikių, išskyrus veiksmus, susijusius su 
pašalinimu iš rinkos, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
nustatomos gyvų augalų, galvijienos, 
kiaulienos, avienos ir ožkienos, kiaušinių ir 
paukštienos sektorių priemonės, kuriomis 
siekiama gerinti kokybę; skatinama geriau 
organizuoti gamybą, perdirbimą ir prekybą; 
skatinti geriau organizuoti gamybą, 
perdirbimą ir prekybą, sudaryti 
palankesnes sąlygas registruoti rinkos 
kainų tendencijas ir, atsižvelgiant į 
taikomus gamybos būdus, padėti nustatyti 
trumpalaikes ir ilgalaikes prognozes;

(88) siekiant paskatinti gamintojų 
organizacijas, jų asociacijas ir tarpšakines 
organizacijas imtis veiksmų, kuriais pasiūla 
būtų lengviau pritaikyta prie rinkos 
poreikių, išskyrus veiksmus, susijusius su 
pašalinimu iš rinkos, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
nustatomos gyvų augalų, galvijienos, 
kiaulienos, avienos ir ožkienos, triušienos,
kiaušinių ir paukštienos sektorių 
priemonės, kuriomis siekiama gerinti 
kokybę; skatinama geriau organizuoti 
gamybą, perdirbimą ir prekybą; skatinti 
geriau organizuoti gamybą, perdirbimą ir 
prekybą, sudaryti palankesnes sąlygas 
registruoti rinkos kainų tendencijas ir, 
atsižvelgiant į taikomus gamybos būdus, 
padėti nustatyti trumpalaikes ir ilgalaikes 
prognozes;

Or. es
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Pakeitimas 515
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
89 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(89a) pieno kvotų sistema bus taikoma tol, 
kol bus rastos priemonės rinkos 
pusiausvyrai, Sąjungos rinkos 
aprūpinimą pienu ir pieno produktais 
užtikrinti, taip pat sumažinti galimus 
neigiamus padarinius vietos, regioniniu ir 
nacionaliniu lygmenimis, visų pirma tose 
vietovėse, kurios labai priklausomos nuo 
pieno gamybos;

Or. pt

Pakeitimas 516
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
89 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(89b) ankstesnės konstatuojamosios dalies 
tikslais Komisija turėtų atlikti išsamius 
priemonių, kuriomis siekiama išlaikyti 
rinkos pusiausvyrą, nuolat aprūpinti 
Sąjungos rinką pienu ir pieno produktais 
ir sumažinti galimus neigiamus 
padarinius, su kuriais susidurtų pieno 
gamintojai panaikinus kvotų sistemą, 
vietos, regioniniu ir nacionaliniu 
lygmenimis, visų pirma tose vietovėse, 
kurios labai priklausomos nuo pieno 
gamybos, poveikio vertinimus;

Or. pt
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Pakeitimas 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
90 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90a) kai kuriose valstybėse narėse 
pridėtinė vertė labai nelygiai padalyta 
maisto grandinei, mažos gamintojų kainos 
yra ilgalaikė problema. Siekdamos 
pagerinti gamintojų kainas gamintojų 
interesais ir kad pridėtinė vertė būtų 
sąžiningai ir tinkamai padalyta visai 
maisto grandinei, valstybės narės turėtų 
turėti galimybę nustatyti intervencijos 
priemones, pavyzdžiui, nustatyti 
didžiausias maržas kiekvienos grandinės 
dalies subjektui;

Or. pt

Pakeitimas 518
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
91 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(91) siekiant užtikrinti racionalią gamybos 
plėtrą, o kartu ir deramą pieno sektoriaus 
ūkininkų gyvenimo lygį, turėtų būti 
padidinta jų galia derybose su perdirbimo 
įmonėmis, kad pridėtinė vertė tiekimo 
grandinėje būtų tinkamiau paskirstyta. 
Todėl siekiant įgyvendinti šiuos BŽŪP 
tikslus, pagal Sutarties 42 straipsnį ir 43 
straipsnio 2 dalį turėtų būti priimta 
nuostata, kad gamintojų organizacijos, 
kurias sudaro pieno sektoriaus ūkininkai ar 
jų asociacijos, galėtų su pieninėmis derėtis 
dėl visai jų narių produkcijai ar jos daliai 
taikytinų sutarčių sąlygų, įskaitant kainas.
Siekiant išsaugoti veiksmingą 

(91) siekiant užtikrinti racionalią gamybos 
plėtrą, o kartu ir deramą pieno sektoriaus 
ūkininkų gyvenimo lygį, turėtų būti 
padidinta jų galia derybose su perdirbimo 
įmonėmis, kad pridėtinė vertė tiekimo 
grandinėje būtų tinkamiau paskirstyta. 
Todėl siekiant įgyvendinti šiuos BŽŪP 
tikslus, pagal Sutarties 42 straipsnį ir 43 
straipsnio 2 dalį turėtų būti priimta 
nuostata, kad gamintojų organizacijos, 
kurias sudaro pieno sektoriaus ūkininkai ar 
jų asociacijos, galėtų su pieninėmis derėtis 
dėl visai jų narių produkcijai ar jos daliai 
taikytinų sutarčių sąlygų, įskaitant kainas, 
tačiau jos neturėtų būti per mažos, kad 
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konkurenciją pieno rinkoje, šiai galimybei 
turėtų būti taikomi tinkami kiekybiniai 
apribojimai;

galėtų padengti gamybos sąnaudas ir 
užtikrintų padorų atlyginimą už ūkininkų 
darbą. Šiuo tikslu reikėtų įsteigti Europos 
pieno tarnybą (angl. European Milk 
Office), kuri nuolat stebėtų kainas ir 
gamybos kiekius ir nustatytų bazinę 
gamybos kainą;

Or. fr

Pakeitimas 519
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
91 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(91) siekiant užtikrinti racionalią gamybos 
plėtrą, o kartu ir deramą pieno sektoriaus
ūkininkų gyvenimo lygį, turėtų būti 
padidinta jų galia derybose su perdirbimo 
įmonėmis, kad pridėtinė vertė tiekimo 
grandinėje būtų tinkamiau paskirstyta. 
Todėl siekiant įgyvendinti šiuos BŽŪP 
tikslus, pagal Sutarties 42 straipsnį ir 43 
straipsnio 2 dalį turėtų būti priimta 
nuostata, kad gamintojų organizacijos, 
kurias sudaro pieno sektoriaus ūkininkai ar 
jų asociacijos, galėtų su pieninėmis derėtis 
dėl visai jų narių produkcijai ar jos daliai 
taikytinų sutarčių sąlygų, įskaitant kainas.
Siekiant išsaugoti veiksmingą 
konkurenciją pieno rinkoje, šiai galimybei 
turėtų būti taikomi tinkami kiekybiniai 
apribojimai;

(91) siekiant užtikrinti perspektyvią 
gamybos plėtrą, o kartu ir deramą ūkininkų 
gyvenimo lygį, turėtų būti padidinta jų 
galia derybose su potencialiais supirkėjais, 
kad pridėtinė vertė tiekimo grandinėje būtų 
tinkamiau paskirstyta. Todėl siekiant 
įgyvendinti šiuos BŽŪP tikslus, pagal 
Sutarties 42 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį 
turėtų būti priimta nuostata, kad gamintojų 
organizacijos, kurias sudaro ūkininkai ar jų 
asociacijos, galėtų su supirkėjais derėtis 
dėl visai jų narių produkcijai ar jos daliai 
taikytinų visų sutarčių sąlygų, įskaitant 
kainas, kad supirkėjai negalėtų nustatyti 
kainų žemiau gamybos sąnaudų.

Or. es

Pagrindimas

Esminius pieno teisės aktų paketo (Reglamentas (ES) Nr. 261/2012) principus reikėtų taikyti 
visiems sektoriaus sandoriams.
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Pakeitimas 520
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
91 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(91) siekiant užtikrinti racionalią gamybos 
plėtrą, o kartu ir deramą pieno sektoriaus
ūkininkų gyvenimo lygį, turėtų būti 
padidinta jų galia derybose su perdirbimo 
įmonėmis, kad pridėtinė vertė tiekimo 
grandinėje būtų tinkamiau paskirstyta. 
Todėl siekiant įgyvendinti šiuos BŽŪP 
tikslus, pagal Sutarties 42 straipsnį ir 43 
straipsnio 2 dalį turėtų būti priimta 
nuostata, kad gamintojų organizacijos, 
kurias sudaro pieno sektoriaus ūkininkai ar 
jų asociacijos, galėtų su pieninėmis derėtis 
dėl visai jų narių produkcijai ar jos daliai 
taikytinų sutarčių sąlygų, įskaitant kainas. 
Siekiant išsaugoti veiksmingą konkurenciją 
pieno rinkoje, šiai galimybei turėtų būti 
taikomi tinkami kiekybiniai apribojimai;

(91) siekiant užtikrinti racionalią ir tvarią
gamybos plėtrą, o kartu ir deramą aktyvių 
ūkininkų gyvenimo lygį, turėtų būti 
padidinta jų galia derybose su perdirbimo 
įmonėmis, kad pridėtinė vertė tiekimo 
grandinėje būtų tinkamiau paskirstyta. 
Todėl siekiant įgyvendinti šiuos BŽŪP 
tikslus, pagal Sutarties 42 straipsnį ir 43 
straipsnio 2 dalį turėtų būti priimta 
nuostata, kad gamintojų organizacijos, 
kurias sudaro aktyvūs ūkininkai ar jų 
asociacijos, galėtų su pieninėmis derėtis 
dėl visai jų narių produkcijai ar jos daliai 
taikytinų sutarčių sąlygų, įskaitant kainas. 
Siekiant išsaugoti veiksmingą konkurenciją 
rinkoje, šiai galimybei turėtų būti taikomi 
tinkami kiekybiniai apribojimai;

Or. en

Pakeitimas 521
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
91 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(91) siekiant užtikrinti racionalią gamybos 
plėtrą, o kartu ir deramą pieno sektoriaus 
ūkininkų gyvenimo lygį, turėtų būti 
padidinta jų galia derybose su perdirbimo 
įmonėmis, kad pridėtinė vertė tiekimo 
grandinėje būtų tinkamiau paskirstyta. 
Todėl siekiant įgyvendinti šiuos BŽŪP 
tikslus, pagal Sutarties 42 straipsnį ir 43 
straipsnio 2 dalį turėtų būti priimta 
nuostata, kad gamintojų organizacijos, 

(91) siekiant užtikrinti racionalią gamybos 
plėtrą, o kartu ir deramą pieno sektoriaus 
ūkininkų gyvenimo lygį, turėtų būti 
padidinta jų galia derybose su perdirbimo 
įmonėmis, kad pridėtinė vertė tiekimo 
grandinėje būtų tinkamiau paskirstyta. 
Todėl siekiant įgyvendinti šiuos BŽŪP 
tikslus, pagal Sutarties 42 straipsnį ir 43 
straipsnio 2 dalį turėtų būti priimta 
nuostata, kad gamintojų organizacijos, 
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kurias sudaro pieno sektoriaus ūkininkai ar 
jų asociacijos, galėtų su pieninėmis derėtis 
dėl visai jų narių produkcijai ar jos daliai 
taikytinų sutarčių sąlygų, įskaitant kainas. 
Siekiant išsaugoti veiksmingą konkurenciją 
pieno rinkoje, šiai galimybei turėtų būti 
taikomi tinkami kiekybiniai apribojimai;

kurias sudaro pieno sektoriaus ūkininkai ar 
jų asociacijos, galėtų su pieninėmis derėtis 
dėl visai jų narių produkcijai ar jos daliai 
taikytinų sutarčių sąlygų, įskaitant kainas. 
Siekiant išsaugoti veiksmingą konkurenciją 
pieno rinkoje, šiai galimybei turėtų būti 
taikomi tinkami kiekybiniai apribojimai; Ši 
nuostata turėtų būti taikoma visai tiekimo 
grandinei, taigi įskaitant kooperatyvus;

Or. fr

Pagrindimas

Tik ūkininkų įsteigtos gamintojų organizacijos turėtų dalyvauti kolektyvinėse derybose. Šios 
derybos būtinos siekiant užtikrinti, kad pridėtinė vertė tiekimo grandinėje būtų tinkamiau 
paskirstyta, kadangi šiuo metu gamintojai labai nepalankioje padėtyje.

Pakeitimas 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
91 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(91a) Komisija turėtų pasiūlyti priemones 
siekiant suteikti pieno ir pieno produktų 
sektoriui galimybę palaipsniui prisitaikyti 
prie kvotų panaikinimo 2015 m., 
atsižvelgiant į 2008 m. prisiimtus 
įsipareigojimus. Siekiant su sunkumais 
susiduriančioms valstybėms narėms 
taikyti lankstesnį požiūrį galėtų būti 
svarstoma keletas galimybių, įskaitant 
riebumo koregavimą arba linijinį 
papildomo mokesčio sumažinimą iki 2015 
m.;

Or. en

Pakeitimas 523
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
91 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(91a) Siekiant užtikrinti, kad gamintojai 
gautų tinkamą pagal maisto grandinę 
paskirstytų pajamų dalį, Sąjungos politika 
turėtų apimti perdirbimo ir paskirstymo 
etapų sutartinius santykius, taip pat visus 
grandinės sutartinius santykius taikant 
visa apimantį požiūrį, kad sąžiningas 
naudos pasidalinimas būtų pasiekiamas 
tikslas; 

Or. pt

Pakeitimas 524
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
93 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(93) siekiant užtikrinti, kad gamintojų 
organizacijų, gamintojų organizacijų 
asociacijų, tarpšakinių organizacijų ir ūkio 
subjektų organizacijų tikslai bei užduotys 
būtų aiškiai apibrėžti ir kad taip būtų 
padidintas tokių organizacijų ir asociacijų 
veiklos veiksmingumas, siekiant atsižvelgti 
į kiekvieno sektoriaus ypatumus ir
užtikrinti, kad nebūtų iškreipta 
konkurencija, taip pat siekiant užtikrinti 
sklandų bendrą rinkos organizavimą, 
Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 
290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
kuriais nustatomos taisyklės dėl: konkrečių 
tikslų, kurių gali, turi arba neturi siekti 
tokios organizacijos ir asociacijos 
(įskaitant, šiame reglamente išvardytų 
tikslų išimtis), tokių organizacijų ir 
asociacijų įstatų, pripažinimo, struktūros, 
teisinio statuso, narystės, dydžio, 
atskaitomybės ir veiklos, taip pat 

(93) siekiant užtikrinti, kad gamintojų 
organizacijų, gamintojų organizacijų 
(įskaitant ūkininkų kooperatyvus), 
asociacijų, tarpšakinių organizacijų ir ūkio 
subjektų organizacijų tikslai bei užduotys 
būtų aiškiai apibrėžti ir kad taip būtų 
padidintas tokių organizacijų ir asociacijų 
veiklos veiksmingumas, siekiant atsižvelgti 
į kiekvieno sektoriaus ypatumus, užtikrinti, 
kad nebūtų iškreipta konkurencija, taip pat 
siekiant užtikrinti sklandų bendrą rinkos 
organizavimą ir apsaugoti tam tikras 
viešąsias gėrybes, pvz., aplinką, žmonių 
sveikatą, socialinius standartus, klimatą, 
gyvūnų gerovę ir kraštovaizdį, Komisija 
turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
kuriais nustatomos taisyklės dėl: konkrečių 
tikslų, kurių gali, turi arba neturi siekti 
tokios organizacijos ir asociacijos 
(įskaitant, šiame reglamente išvardytų 
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pripažinimo poveikio, pripažinimo 
panaikinimo ir susijungimo; tarptautinių 
organizacijų ir asociacijų; organizacijų ar 
asociacijų vykdomos užsakomosios veiklos 
ir jų tiekiamų techninių priemonių; 
minimalaus organizacijų ir asociacijų 
tinkamos parduoti produkcijos kiekio arba 
vertės; organizacijų tam tikrų taisyklių 
taikymo ne tik jų nariams ir ne narių 
mokamo privalomo narystės mokesčio, 
įskaitant griežtesnių gamybos taisyklių, 
kurių taikymas gali būti išplėstas, sąrašą, 
papildomus reikalavimus dėl 
atstovaujamumo, susijusias ekonomines 
zonas (įskaitant Komisijos atliekamą jų 
apibrėžimo tikrinimą), trumpiausius 
laikotarpius, kuriuos taisyklės turėtų galioti 
prieš jų taikymo išplėtimą, asmenis ar 
organizacijas, kuriems taisyklės gali būti 
taikomos arba iš kurių gali būti 
reikalaujama mokėti įnašus, ir sąlygas, 
kuriomis Komisija gali reikalauti, kad būtų 
atsisakyta leisti išplėsti taisyklių taikymą 
arba mokėti privalomus įnašus arba toks 
taisyklių taikymo išplėtimas ar privalomų 
įnašų mokėjimas būtų panaikintas;

tikslų išimtis), tokių organizacijų ir 
asociacijų įstatų, pripažinimo, struktūros, 
teisinio statuso, narystės, dydžio, 
atskaitomybės ir veiklos, taip pat 
pripažinimo poveikio, pripažinimo 
panaikinimo ir susijungimo; tarptautinių 
organizacijų ir asociacijų; organizacijų ar 
asociacijų vykdomos užsakomosios veiklos 
ir jų tiekiamų techninių priemonių; 
minimalaus organizacijų ir asociacijų 
tinkamos parduoti produkcijos kiekio arba 
vertės; organizacijų tam tikrų taisyklių 
taikymo ne tik jų nariams ir ne narių 
mokamo privalomo narystės mokesčio, 
įskaitant griežtesnių gamybos taisyklių, 
kurių taikymas gali būti išplėstas, sąrašą, 
papildomus reikalavimus dėl 
atstovaujamumo, susijusias ekonomines 
zonas (įskaitant Komisijos atliekamą jų 
apibrėžimo tikrinimą), trumpiausius 
laikotarpius, kuriuos taisyklės turėtų galioti 
prieš jų taikymo išplėtimą, asmenis ar 
organizacijas, kuriems taisyklės gali būti 
taikomos arba iš kurių gali būti 
reikalaujama mokėti įnašus, ir sąlygas, 
kuriomis Komisija gali reikalauti, kad būtų 
atsisakyta leisti išplėsti taisyklių taikymą 
arba mokėti privalomus įnašus arba toks 
taisyklių taikymo išplėtimas ar privalomų 
įnašų mokėjimas būtų panaikintas;

Or. en

Pakeitimas 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
94 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 
Sąjungos išorės sienų sistemą. Pagal šią 
prekybos sistemą turėtų būti numatyti 
importo muitai ir eksporto grąžinamosios 
išmokos, o ji pati iš esmės turėtų 

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 
Sąjungos išorės sienų sistemą. Pagal šią 
prekybos sistemą turėtų būti numatyti 
importo muitai. Prekybos sistema turėtų 
būti grindžiama dvišaliuose susitarimuose 
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stabilizuoti Sąjungos rinką. Prekybos 
sistema turėtų būti grindžiama dvišaliuose 
susitarimuose numatytais įsipareigojimais 
ir įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių 
derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde;

numatytais įsipareigojimais ir 
įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių 
derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde;

Or. en

Pakeitimas 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
94 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 
Sąjungos išorės sienų sistemą. Pagal šią 
prekybos sistemą turėtų būti numatyti 
importo muitai ir eksporto grąžinamosios 
išmokos, o ji pati iš esmės turėtų 
stabilizuoti Sąjungos rinką. Prekybos 
sistema turėtų būti grindžiama dvišaliuose 
susitarimuose numatytais įsipareigojimais 
ir įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių 
derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde;

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 
Sąjungos išorės sienų sistemą. Pagal šią 
prekybos sistemą turėtų būti numatyti 
importo muitai ir eksporto grąžinamosios 
išmokos, o ji pati iš esmės turėtų 
stabilizuoti Sąjungos rinką.

Or. fr

Pakeitimas 527
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
94 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 
Sąjungos išorės sienų sistemą. Pagal šią 
prekybos sistemą turėtų būti numatyti 
importo muitai ir eksporto grąžinamosios 
išmokos, o ji pati iš esmės turėtų 
stabilizuoti Sąjungos rinką. Prekybos 

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 
Sąjungos išorės sienų sistemą. Pagal šią 
prekybos sistemą turėtų būti numatyti 
importo muitai. Prekybos sistema turėtų 
būti grindžiama dvišaliuose susitarimuose 
numatytais įsipareigojimais ir 
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sistema turėtų būti grindžiama dvišaliuose 
susitarimuose numatytais įsipareigojimais
ir įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių 
derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde;

įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių 
derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde;

Or. fr

Pakeitimas 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
94 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 
Sąjungos išorės sienų sistemą. Pagal šią 
prekybos sistemą turėtų būti numatyti 
importo muitai ir eksporto grąžinamosios 
išmokos, o ji pati iš esmės turėtų 
stabilizuoti Sąjungos rinką. Prekybos 
sistema turėtų būti grindžiama dvišaliuose 
susitarimuose numatytais įsipareigojimais 
ir įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių 
derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde;

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 
Sąjungos išorės sienų sistemą. Pagal šią 
prekybos sistemą turėtų būti numatyti 
importo muitai, o ji pati iš esmės turėtų 
stabilizuoti Sąjungos rinką. Prekybos 
sistema turėtų būti grindžiama dvišaliuose 
susitarimuose numatytais įsipareigojimais 
ir įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių 
derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde;

Or. en

Pakeitimas 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
94 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 
Sąjungos išorės sienų sistemą. Pagal šią 
prekybos sistemą turėtų būti numatyti 
importo muitai ir eksporto grąžinamosios 
išmokos, o ji pati iš esmės turėtų 
stabilizuoti Sąjungos rinką. Prekybos 
sistema turėtų būti grindžiama dvišaliuose 
susitarimuose numatytais įsipareigojimais 

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 
Sąjungos išorės sienų sistemą. Pagal šią 
prekybos sistemą turėtų būti numatyti 
importo muitai ir eksporto grąžinamosios 
išmokos, o ji pati iš esmės turėtų 
stabilizuoti Sąjungos rinką, nekenkdama 
besivystančių šalių rinkoms. Prekybos 
sistema turėtų būti grindžiama dvišaliuose 
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ir įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių 
derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde;

susitarimuose numatytais įsipareigojimais 
ir įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių 
derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad subsidijos eksportui netrukdytų besivystančių šalių žemės ūkio sektorių 
plėtrai, siūlant kainas, kuriomis numušamos vietos gamintojų kainos.

Pakeitimas 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
94 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(94a) tačiau įgyvendinant tarptautinius 
susitarimus neturėtų būti pamirštas 
abipusiškumo principas, ypač kalbant 
apie tarifus, sveikatą, augalų sveikatą, 
aplinką ir gyvūnų gerovę, ir jie turėtų būti 
vykdomi užtikrinant griežtą įvežimo 
kainų, papildomų konkrečių muitų ir 
kompensacinių mokesčių mechanizmų 
laikymąsi;

Or. it

Pakeitimas 531
Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
94 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(94a) tačiau įgyvendinant tarptautinius 
susitarimus neturėtų būti pamirštas 
abipusiškumo principas, ypač kalbant 
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apie tarifus, sveikatą, augalų sveikatą, 
aplinką ir gyvūnų gerovę, ir jie turėtų būti 
vykdomi užtikrinant griežtą įvežimo 
kainų, papildomų konkrečių muitų ir 
kompensacinių mokesčių mechanizmų 
laikymąsi;

Or. fr

Pakeitimas 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
98 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(98) pagrindiniai žemės ūkio produktams 
taikomų muitų elementai, pagrįsti PPO 
susitarimais ir dvišaliais susitarimais, 
nustatyti Bendrajame muitų tarife. 
Komisija turėtų būti įgaliota priimti 
išsamiam importo muitų apskaičiavimui 
pagal tuos pagrindinius elementus skirtas 
priemones;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 533
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
103 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(103a) Siekiant skatinti bioekonomikos 
plėtrą ir augimą ir užkirsti kelią 
neigiamam poveikiui Sąjungos biologinių 
pramoninių produktų rinkai, kuris gali 
atsirasti priešingu atveju, reikėtų imtis 
priemonių siekiant užtikrinti, kad 
biologinių pramoninių produktų 
gamintojai turėtų prieigą prie saugių 
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žemės ūkio žaliavų atsargų pasaulinėmis 
konkurencinėmis kainomis. Jei žemės 
ūkio žaliavos, skirtos biologinių 
pramoninių produktų gamybai, 
importuojamos į Sąjungą be importo 
tarifų, reikėtų imtis priemonių siekiant 
užtikrinti, kad žaliavos būtų naudojamos 
nurodytu tikslu;

Or. en

Pagrindimas

Biologinių produktų pramonė – tai svarbus sektorius ekologiškai ekonomikai plėtoti. Šiuo 
klausimu aukšto lygio grupė Europos cheminės pramonės konkurencingumo klausimais 
rekomendavo panaikinti arba sumažinti importo tarifus, taikomus atsinaujinančioms žemės 
ūkio žaliavoms, naudojamoms cheminėje pramonėje. Šis sektorius gali būti vystomas tose 
šalyse, kuriose yra prieiga prie saugių žemės ūkio žaliavų atsargų pasaulinėmis 
konkurencinėmis kainomis.

Pakeitimas 534
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
105 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(105) muitų sistema suteikia galimybę 
atsisakyti visų kitų apsaugos priemonių 
prie Sąjungos išorės sienų. Vidaus rinka ir 
muitų mechanizmas išskirtinėmis 
aplinkybėms galėtų pasirodyti netinkami. 
Tokiais atvejais, kad Sąjungos rinka 
neliktų be apsaugos nuo galimų sutrikimų, 
Sąjungai turėtų būti suteikta galimybė 
nedelsiant imtis visų būtinų priemonių. 
Tokios priemonės turėtų atitikti 
tarptautinius Sąjungos įsipareigojimus;

(105) muitų sistema suteikia galimybę 
atsisakyti visų kitų apsaugos priemonių 
prie Sąjungos išorės sienų. Vidaus rinka ir 
muitų mechanizmas išskirtinėmis 
aplinkybėms galėtų pasirodyti netinkami. 
Tokiais atvejais, kad Sąjungos rinka 
neliktų be apsaugos nuo galimų sutrikimų, 
Sąjungai turėtų būti suteikta galimybė 
nedelsiant imtis visų būtinų priemonių. 
Tokios priemonės turėtų atitikti 
tarptautinius Sąjungos įsipareigojimus, 
kartu užtikrinant, kad paisoma 
apsirūpinimo maistu savarankiškumo;

Or. fr
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Pakeitimas 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
106 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(106a) Sąjunga nebetaikys eksporto 
grąžinamųjų išmokų žemės ūkio 
produktams ir toliau derins pastangas su 
pagrindiniais pasaulio žemės ūkio 
produktų gamintojais siekiant sumažinti 
subsidijas, kurias iškreipiama prekyba.  
Nauja bendra žemės ūkio politika turi būti 
derinama su ES politikos suderinamumo 
vystymosi labui sąvoka siekiant užtikrinti 
pakankamą apsirūpinimo maistu 
savarankiškumo lygį besivystančiose 
šalyse;

Or. en

Pakeitimas 536
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
106 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(106a) eksporto grąžinamosios išmokos 
gali būti naudojamos kaip svarbi krizių 
valdymo ir paramos priemonė žemės ūkio 
rinkoje. Reikėtų priimti sprendimą dėl to, 
kokiu pavidalu ir kaip gali būti taikomos 
eksporto grąžinamosios išmokos ateityje 
PPO sistemoje remiantis abipusiškumo 
principu; 

Or. de

Pakeitimas 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Pasiūlymas dėl reglamento
107 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir 
pasaulinėje rinkoje skirtumu ir neviršija 
Sąjungos įsipareigojimais PPO nustatytų 
ribų, skyrimo turėtų būti užtikrinamas 
Sąjungos dalyvavimas tarptautinėje 
prekyboje tam tikrais produktais, kuriems 
taikomas šis reglamentas. 
Subsidijuojamam eksportui turėtų būti 
taikomi vertės ir kiekio apribojimai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
107 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir 
pasaulinėje rinkoje skirtumu ir neviršija 
Sąjungos įsipareigojimais PPO nustatytų 
ribų, skyrimo turėtų būti užtikrinamas 
Sąjungos dalyvavimas tarptautinėje 
prekyboje tam tikrais produktais, kuriems 
taikomas šis reglamentas. 
Subsidijuojamam eksportui turėtų būti 
taikomi vertės ir kiekio apribojimai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 539
Britta Reimers, George Lyon
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Pasiūlymas dėl reglamento
107 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir 
pasaulinėje rinkoje skirtumu ir neviršija 
Sąjungos įsipareigojimais PPO nustatytų 
ribų, skyrimo turėtų būti užtikrinamas 
Sąjungos dalyvavimas tarptautinėje 
prekyboje tam tikrais produktais, kuriems 
taikomas šis reglamentas. 
Subsidijuojamam eksportui turėtų būti 
taikomi vertės ir kiekio apribojimai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 540
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
107 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir 
pasaulinėje rinkoje skirtumu ir neviršija 
Sąjungos įsipareigojimais PPO nustatytų 
ribų, skyrimo turėtų būti užtikrinamas 
Sąjungos dalyvavimas tarptautinėje 
prekyboje tam tikrais produktais, kuriems 
taikomas šis reglamentas. 
Subsidijuojamam eksportui turėtų būti 
taikomi vertės ir kiekio apribojimai;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 541
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
107 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo turėtų būti užtikrinamas Sąjungos 
dalyvavimas tarptautinėje prekyboje tam 
tikrais produktais, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Subsidijuojamam eksportui 
turėtų būti taikomi vertės ir kiekio 
apribojimai;

(107) nuostatos dėl eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo turėtų būti išlaikytos, kadangi 
eksporto grąžinamosios išmokos gali būti 
naudojamos kaip svarbi krizių valdymo ir 
paramos priemonė žemės ūkio rinkoje. 
Reikėtų priimti sprendimą dėl to, kokiu 
pavidalu ir kaip gali būti taikomos 
eksporto grąžinamosios išmokos ateityje 
PPO sistemoje remiantis abipusiškumo 
principu;

Or. de

Pakeitimas 542
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
107 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo turėtų būti užtikrinamas Sąjungos 
dalyvavimas tarptautinėje prekyboje tam 
tikrais produktais, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Subsidijuojamam eksportui 
turėtų būti taikomi vertės ir kiekio 
apribojimai;

(107) nuostatos dėl eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo turėtų būti išlaikytos, kadangi 
eksporto grąžinamosios išmokos, be kita 
ko, yra svarbi krizių valdymo priemonė. 
Reikėtų priimti sprendimą dėl eksporto 
grąžinamųjų išmokų kaip rinkos valdymo 
priemonės ateities PPO sistemoje 
abipusiškumo pagrindu. Eksportui, už 
kurį mokamos grąžinamosios išmokos, 
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turėtų būti taikomi vertės ir kiekio 
apribojimai;

Or. en

Pagrindimas

Eksporto grąžinamosios išmokos neturėtų būti vienbalsiai uždraustos Europos Sąjungoje, kol 
mūsų prekybos partneriai taiko eksporto grąžinamąsias išmokas arba panašias rinkos 
valdymo priemones. Reikėtų priimti sprendimą dėl eksporto grąžinamųjų išmokų kaip rinkos 
valdymo priemonės ateities PPO sistemoje abipusiškumo pagrindu.

Pakeitimas 543
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
107 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo turėtų būti užtikrinamas Sąjungos 
dalyvavimas tarptautinėje prekyboje tam 
tikrais produktais, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Subsidijuojamam eksportui 
turėtų būti taikomi vertės ir kiekio 
apribojimai;

(107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo turėtų būti užtikrinamas Sąjungos 
dalyvavimas tarptautinėje prekyboje tam 
tikrais produktais, kurių ekonominė 
padėtis rinkose ypač sudėtinga ir kuriems 
taikomas šis reglamentas. 
Subsidijuojamam eksportui turėtų būti 
taikomi vertės ir kiekio apribojimai;

Or. pl

Pakeitimas 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
107 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias (107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias 
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valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo turėtų būti užtikrinamas Sąjungos 
dalyvavimas tarptautinėje prekyboje tam 
tikrais produktais, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Subsidijuojamam eksportui 
turėtų būti taikomi vertės ir kiekio 
apribojimai;

valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo turėtų būti užtikrinamas Sąjungos 
dalyvavimas tarptautinėje prekyboje tam 
tikrais produktais, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Subsidijuojamam eksportui 
turėtų būti taikomi vertės ir kiekio 
apribojimai patikrinus, kad jie nekenkia 
apsirūpinimo maistu savarankiškumui 
paskirties šalyse.

Or. fr

Pakeitimas 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
107 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo turėtų būti užtikrinamas Sąjungos 
dalyvavimas tarptautinėje prekyboje tam 
tikrais produktais, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Subsidijuojamam eksportui 
turėtų būti taikomi vertės ir kiekio 
apribojimai;

(107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo turėtų būti užtikrinamas Sąjungos 
dalyvavimas tarptautinėje prekyboje tam 
tikrais produktais, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Subsidijuojamam eksportui 
turėtų būti taikomi vertės ir kiekio 
apribojimai ir jis neturėtų kenkti 
besivystančių šalių žemės ūkio sektorių ir 
ekonomikos vystymuisi;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad eksporto subsidijos netrukdytų vystyti besivystančių šalių žemės ūkio 
sektorių dėl to, kad numušamos vietinės produkcijos kainos. 
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Pakeitimas 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
108 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(108) vertės apribojimų laikymasis turėtų 
būti užtikrinamas tuo metu, kai 
nustatomos eksporto grąžinamosios 
išmokos, stebint mokėjimus pagal 
taisykles, susijusias su Europos žemės 
ūkio garantijų fondu. Stebėsenai 
palengvinti eksporto grąžinamosios 
išmokos gali būti privaloma tvarka 
nustatomos iš anksto ir numatoma 
galimybė diferencijuotų grąžinamųjų 
išmokų atveju pakeisti paskirties vietą tam 
tikroje geografinėje vietovėje, kuriai 
taikoma bendra eksporto grąžinamosios 
išmokos norma. Jeigu paskirties vieta 
pakeičiama, turėtų būti mokama faktinei 
paskirties vietai taikoma eksporto 
grąžinamoji išmoka, kuri neviršija iš 
anksto nustatytai paskirties vietai 
taikomos sumos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
108 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(108) vertės apribojimų laikymasis turėtų 
būti užtikrinamas tuo metu, kai 
nustatomos eksporto grąžinamosios 
išmokos, stebint mokėjimus pagal 
taisykles, susijusias su Europos žemės 
ūkio garantijų fondu. Stebėsenai 
palengvinti eksporto grąžinamosios 
išmokos gali būti privaloma tvarka 

Išbraukta.
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nustatomos iš anksto ir numatoma 
galimybė diferencijuotų grąžinamųjų 
išmokų atveju pakeisti paskirties vietą tam 
tikroje geografinėje vietovėje, kuriai 
taikoma bendra eksporto grąžinamosios 
išmokos norma. Jeigu paskirties vieta 
pakeičiama, turėtų būti mokama faktinei 
paskirties vietai taikoma eksporto 
grąžinamoji išmoka, kuri neviršija iš 
anksto nustatytai paskirties vietai 
taikomos sumos;

Or. en

Pakeitimas 548
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
108 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(108) vertės apribojimų laikymasis turėtų 
būti užtikrinamas tuo metu, kai 
nustatomos eksporto grąžinamosios 
išmokos, stebint mokėjimus pagal 
taisykles, susijusias su Europos žemės 
ūkio garantijų fondu. Stebėsenai 
palengvinti eksporto grąžinamosios 
išmokos gali būti privaloma tvarka 
nustatomos iš anksto ir numatoma 
galimybė diferencijuotų grąžinamųjų 
išmokų atveju pakeisti paskirties vietą tam 
tikroje geografinėje vietovėje, kuriai 
taikoma bendra eksporto grąžinamosios 
išmokos norma. Jeigu paskirties vieta 
pakeičiama, turėtų būti mokama faktinei 
paskirties vietai taikoma eksporto 
grąžinamoji išmoka, kuri neviršija iš 
anksto nustatytai paskirties vietai 
taikomos sumos;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 549
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
108 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(108) vertės apribojimų laikymasis turėtų 
būti užtikrinamas tuo metu, kai 
nustatomos eksporto grąžinamosios 
išmokos, stebint mokėjimus pagal 
taisykles, susijusias su Europos žemės 
ūkio garantijų fondu. Stebėsenai 
palengvinti eksporto grąžinamosios 
išmokos gali būti privaloma tvarka 
nustatomos iš anksto ir numatoma 
galimybė diferencijuotų grąžinamųjų 
išmokų atveju pakeisti paskirties vietą tam 
tikroje geografinėje vietovėje, kuriai 
taikoma bendra eksporto grąžinamosios 
išmokos norma. Jeigu paskirties vieta 
pakeičiama, turėtų būti mokama faktinei 
paskirties vietai taikoma eksporto 
grąžinamoji išmoka, kuri neviršija iš 
anksto nustatytai paskirties vietai 
taikomos sumos;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
109 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(109) kiekio apribojimų laikymąsi turėtų 
užtikrinti patikima ir veiksminga 
stebėsenos sistema. Šiuo tikslu eksporto 
grąžinamosios išmokos turėtų būti 
skiriamos, jeigu yra išduota eksporto 
licencija. Eksporto grąžinamosios 
išmokos turėtų būti skiriamos neviršijant 

Išbraukta.
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nustatytų ribų, atsižvelgiant į konkretų 
kiekvieno atitinkamo produkto atvejį. Šios 
taisyklės išimtis turėtų būti leidžiama 
taikyti tik Sutarties I priede 
neišvardytiems perdirbtiems produktams, 
kuriems netaikomi kiekio apribojimai. 
Reikėtų numatyti nuo valdymo taisyklių 
griežto laikymosi leidžiančią nukrypti 
nuostatą, taikytiną, kai nėra tikėtina, jog 
eksportuojamas kiekis, už kurį skiriamos 
eksporto grąžinamosios išmokos, viršys 
nustatytą kiekį;

Or. en

Pakeitimas 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
109 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(109) kiekio apribojimų laikymąsi turėtų 
užtikrinti patikima ir veiksminga 
stebėsenos sistema. Šiuo tikslu eksporto 
grąžinamosios išmokos turėtų būti 
skiriamos, jeigu yra išduota eksporto 
licencija. Eksporto grąžinamosios 
išmokos turėtų būti skiriamos neviršijant 
nustatytų ribų, atsižvelgiant į konkretų 
kiekvieno atitinkamo produkto atvejį. Šios 
taisyklės išimtis turėtų būti leidžiama 
taikyti tik Sutarties I priede 
neišvardytiems perdirbtiems produktams, 
kuriems netaikomi kiekio apribojimai. 
Reikėtų numatyti nuo valdymo taisyklių 
griežto laikymosi leidžiančią nukrypti 
nuostatą, taikytiną, kai nėra tikėtina, jog 
eksportuojamas kiekis, už kurį skiriamos 
eksporto grąžinamosios išmokos, viršys 
nustatytą kiekį;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 552
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
109 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(109) kiekio apribojimų laikymąsi turėtų 
užtikrinti patikima ir veiksminga 
stebėsenos sistema. Šiuo tikslu eksporto 
grąžinamosios išmokos turėtų būti 
skiriamos, jeigu yra išduota eksporto 
licencija. Eksporto grąžinamosios 
išmokos turėtų būti skiriamos neviršijant 
nustatytų ribų, atsižvelgiant į konkretų 
kiekvieno atitinkamo produkto atvejį. Šios 
taisyklės išimtis turėtų būti leidžiama 
taikyti tik Sutarties I priede 
neišvardytiems perdirbtiems produktams, 
kuriems netaikomi kiekio apribojimai. 
Reikėtų numatyti nuo valdymo taisyklių 
griežto laikymosi leidžiančią nukrypti 
nuostatą, taikytiną, kai nėra tikėtina, jog 
eksportuojamas kiekis, už kurį skiriamos 
eksporto grąžinamosios išmokos, viršys 
nustatytą kiekį;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
110 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(110) turėtų būti numatyta, kad eksporto 
grąžinamosios išmokos už gyvus galvijus 
skiriamos ir mokamos tik jei laikomasi 
Sąjungos teisės aktų dėl gyvūnų gerovės ir 
visų pirma dėl vežamų gyvūnų apsaugos 
nuostatų;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
110 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(110) turėtų būti numatyta, kad eksporto 
grąžinamosios išmokos už gyvus galvijus 
skiriamos ir mokamos tik jei laikomasi 
Sąjungos teisės aktų dėl gyvūnų gerovės ir 
visų pirma dėl vežamų gyvūnų apsaugos 
nuostatų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 555
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(110) turėtų būti numatyta, kad eksporto 
grąžinamosios išmokos už gyvus galvijus 
skiriamos ir mokamos tik jei laikomasi 
Sąjungos teisės aktų dėl gyvūnų gerovės ir 
visų pirma dėl vežamų gyvūnų apsaugos 
nuostatų;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
111 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(111) siekiant užtikrinti, kad žemės ūkio 
produktų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, eksportuotojams būtų 
suteiktos vienodos galimybės gauti 
eksporto grąžinamąsias išmokas, Komisija 
turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
reglamentuojančius tam tikrų žemės ūkio 
produktų taisyklių taikymą produktams, 
eksportuojamiems kaip perdirbtos prekės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
111 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(111) siekiant užtikrinti, kad žemės ūkio 
produktų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, eksportuotojams būtų 
suteiktos vienodos galimybės gauti 
eksporto grąžinamąsias išmokas, Komisija 
turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
reglamentuojančius tam tikrų žemės ūkio 
produktų taisyklių taikymą produktams, 
eksportuojamiems kaip perdirbtos prekės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 558
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
111 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(111) siekiant užtikrinti, kad žemės ūkio 
produktų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, eksportuotojams būtų 
suteiktos vienodos galimybės gauti 
eksporto grąžinamąsias išmokas, Komisija 
turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
reglamentuojančius tam tikrų žemės ūkio 
produktų taisyklių taikymą produktams, 
eksportuojamiems kaip perdirbtos prekės;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
112 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(112) siekiant paskatinti eksportuotojus 
laikytis gyvūnų gerovės sąlygų ir suteikti 
galimybę kompetentingoms institucijoms 
tikrinti, ar teisingai naudojamos eksporto 
grąžinamosios išmokos, kai tos išmokos 
skiriamos su sąlyga, kad laikomasi 
gyvūnų gerovės reikalavimų, Komisija 
turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
susijusius su gyvūnų gerovės reikalavimų 
laikymusi už Sąjungos muitų teritorijos 
ribų, įskaitant galimybę kreiptis į 
nepriklausomas trečiąsias šalis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Pasiūlymas dėl reglamento
112 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(112) siekiant paskatinti eksportuotojus 
laikytis gyvūnų gerovės sąlygų ir suteikti 
galimybę kompetentingoms institucijoms 
tikrinti, ar teisingai naudojamos eksporto 
grąžinamosios išmokos, kai tos išmokos 
skiriamos su sąlyga, kad laikomasi 
gyvūnų gerovės reikalavimų, Komisija 
turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
susijusius su gyvūnų gerovės reikalavimų 
laikymusi už Sąjungos muitų teritorijos 
ribų, įskaitant galimybę kreiptis į 
nepriklausomas trečiąsias šalis;

(112) siekiant paskatinti eksportuotojus 
laikytis gyvūnų gerovės sąlygų, Komisija 
turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
susijusius su gyvūnų gerovės reikalavimų 
laikymusi už Sąjungos muitų teritorijos 
ribų, įskaitant galimybę kreiptis į 
nepriklausomas trečiąsias šalis;

Or. en

Pakeitimas 561
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
112 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(112) siekiant paskatinti eksportuotojus 
laikytis gyvūnų gerovės sąlygų ir suteikti 
galimybę kompetentingoms institucijoms 
tikrinti, ar teisingai naudojamos eksporto 
grąžinamosios išmokos, kai tos išmokos 
skiriamos su sąlyga, kad laikomasi 
gyvūnų gerovės reikalavimų, Komisija 
turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
susijusius su gyvūnų gerovės reikalavimų 
laikymusi už Sąjungos muitų teritorijos 
ribų, įskaitant galimybę kreiptis į 
nepriklausomas trečiąsias šalis;

(112) siekiant paskatinti eksportuotojus 
laikytis gyvūnų gerovės sąlygų, Komisija 
turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
susijusius su gyvūnų gerovės reikalavimų 
laikymusi už Sąjungos muitų teritorijos 
ribų, įskaitant galimybę kreiptis į 
nepriklausomas trečiąsias šalis; 

Or. fr
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Pakeitimas 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
113 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(113) siekiant užtikrinti, kad konkursuose 
dalyvaujantys ūkio subjektai vykdytų savo 
įpareigojimus, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
nustatomas pirminis reikalavimas grąžinti 
su licencijoms susijusius užstatus už 
konkurso tvarka skiriamas eksporto 
grąžinamąsias išmokas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
113 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(113) siekiant užtikrinti, kad konkursuose 
dalyvaujantys ūkio subjektai vykdytų savo 
įpareigojimus, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
nustatomas pirminis reikalavimas grąžinti 
su licencijoms susijusius užstatus už 
konkurso tvarka skiriamas eksporto 
grąžinamąsias išmokas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 564
José Bové
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
113 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(113) siekiant užtikrinti, kad konkursuose 
dalyvaujantys ūkio subjektai vykdytų savo 
įpareigojimus, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
nustatomas pirminis reikalavimas grąžinti 
su licencijoms susijusius užstatus už 
konkurso tvarka skiriamas eksporto 
grąžinamąsias išmokas;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
114 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(114) siekiant kuo labiau sumažinti ūkio 
subjektų ir valdžios institucijų 
administracinę naštą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
nustatomos ribinės vertės, kurių neviršijus 
nebūtų privaloma laikytis įpareigojimo 
išduoti arba pateikti eksporto licenciją; 
kuriais nustatomos paskirties vietos arba 
operacijos, kurių atveju gali būti 
pateisinamas atleidimas nuo įpareigojimo 
pateikti eksporto licenciją, ir kuriais 
leidžiama pateisinamais atvejais eksporto 
licencijas išduoti ex post;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
114 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(114) siekiant kuo labiau sumažinti ūkio 
subjektų ir valdžios institucijų 
administracinę naštą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
nustatomos ribinės vertės, kurių neviršijus 
nebūtų privaloma laikytis įpareigojimo 
išduoti arba pateikti eksporto licenciją; 
kuriais nustatomos paskirties vietos arba 
operacijos, kurių atveju gali būti 
pateisinamas atleidimas nuo įpareigojimo 
pateikti eksporto licenciją, ir kuriais 
leidžiama pateisinamais atvejais eksporto
licencijas išduoti ex post;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 567
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
114 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(114) siekiant kuo labiau sumažinti ūkio 
subjektų ir valdžios institucijų 
administracinę naštą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
nustatomos ribinės vertės, kurių neviršijus 
nebūtų privaloma laikytis įpareigojimo 
išduoti arba pateikti eksporto licenciją; 
kuriais nustatomos paskirties vietos arba 
operacijos, kurių atveju gali būti 
pateisinamas atleidimas nuo įpareigojimo 
pateikti eksporto licenciją, ir kuriais 

Išbraukta.
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leidžiama pateisinamais atvejais eksporto 
licencijas išduoti ex post;

Or. fr

Pakeitimas 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
115 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(115) siekiant atsižvelgti į praktines
situacijas, pateisinančias visišką arba 
dalinę atitiktį eksporto grąžinamųjų 
išmokų skyrimo reikalavimams, ir padėti 
ūkio subjektams įveikti laikotarpį nuo 
eksporto grąžinamosios išmokos paraiškos 
pateikimo iki galutinio grąžinamosios 
išmokos mokėjimo, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
nustatomos priemonės, susijusios su kita 
grąžinamosios išmokos mokėjimo data; 
eksporto grąžinamosios išmokos 
mokėjimo pasekmėmis, kai licencijoje 
nurodytas produkto kodas arba paskirties 
vieta neatitinka tikrojo produkto arba 
paskirties vietos; išankstiniu eksporto 
grąžinamųjų išmokų mokėjimu, įskaitant 
užstato pateikimo ir grąžinimo sąlygas; 
patikromis ir įrodymais, kai kyla abejonių 
dėl tikrosios produktų paskirties vietos, 
įskaitant galimybę reimportuoti į 
Sąjungos muitų teritoriją; paskirties 
vietomis, kurioms taikoma eksporto iš 
Sąjungos tvarka, ir paskirties vietų, 
atitinkančių eksporto grąžinamųjų 
išmokų skyrimo reikalavimus, įtraukimu į 
Sąjungos muitų teritoriją.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
115 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(115) siekiant atsižvelgti į praktines 
situacijas, pateisinančias visišką arba 
dalinę atitiktį eksporto grąžinamųjų 
išmokų skyrimo reikalavimams, ir padėti 
ūkio subjektams įveikti laikotarpį nuo 
eksporto grąžinamosios išmokos paraiškos 
pateikimo iki galutinio grąžinamosios 
išmokos mokėjimo, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
nustatomos priemonės, susijusios su kita 
grąžinamosios išmokos mokėjimo data; 
eksporto grąžinamosios išmokos 
mokėjimo pasekmėmis, kai licencijoje 
nurodytas produkto kodas arba paskirties 
vieta neatitinka tikrojo produkto arba 
paskirties vietos; išankstiniu eksporto 
grąžinamųjų išmokų mokėjimu, įskaitant 
užstato pateikimo ir grąžinimo sąlygas; 
patikromis ir įrodymais, kai kyla abejonių 
dėl tikrosios produktų paskirties vietos, 
įskaitant galimybę reimportuoti į 
Sąjungos muitų teritoriją; paskirties 
vietomis, kurioms taikoma eksporto iš 
Sąjungos tvarka, ir paskirties vietų, 
atitinkančių eksporto grąžinamųjų 
išmokų skyrimo reikalavimus, įtraukimu į 
Sąjungos muitų teritoriją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 570
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
115 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(115) siekiant atsižvelgti į praktines 
situacijas, pateisinančias visišką arba 
dalinę atitiktį eksporto grąžinamųjų 
išmokų skyrimo reikalavimams, ir padėti 
ūkio subjektams įveikti laikotarpį nuo 
eksporto grąžinamosios išmokos paraiškos 
pateikimo iki galutinio grąžinamosios 
išmokos mokėjimo, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
nustatomos priemonės, susijusios su kita 
grąžinamosios išmokos mokėjimo data; 
eksporto grąžinamosios išmokos 
mokėjimo pasekmėmis, kai licencijoje 
nurodytas produkto kodas arba paskirties 
vieta neatitinka tikrojo produkto arba 
paskirties vietos; išankstiniu eksporto 
grąžinamųjų išmokų mokėjimu, įskaitant 
užstato pateikimo ir grąžinimo sąlygas; 
patikromis ir įrodymais, kai kyla abejonių 
dėl tikrosios produktų paskirties vietos, 
įskaitant galimybę reimportuoti į Sąjungos 
muitų teritoriją; paskirties vietomis, 
kurioms taikoma eksporto iš Sąjungos 
tvarka, ir paskirties vietų, atitinkančių 
eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimo 
reikalavimus, įtraukimu į Sąjungos muitų 
teritoriją. 

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
116 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(116) siekiant užtikrinti, kad produktai, už 
kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios 
išmokos, būtų eksportuojami iš Sąjungos 
muitų teritorijos ir nebūtų į šią teritoriją 

Išbraukta.
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grąžinami, taip pat siekiant kuo labiau 
sumažinti ūkio subjektų įrodymų, kad 
produktai, už kuriuos skiriamos 
diferencijuotos grąžinamosios išmokos, 
pasiekė paskirties šalį, rengimo ir teikimo 
administracinę naštą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
priimamos priemonės, susijusios su 
terminu, iki kurio produktai turi būti 
išvežti iš Sąjungos muitų teritorijos, 
įskaitant laikino pakartotino įvežimo 
terminą; perdirbimu, kuris gali būti tuo 
laikotarpiu taikomas produktams, už 
kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios 
išmokos; įrodymu, kad produktai, už 
kuriuos skiriamos diferencijuotos 
grąžinamosios išmokos, pasiekė paskirties 
vietą; grąžinamųjų išmokų ribinėmis 
vertėmis ir sąlygomis, kuriomis 
eksportuotojai gali būti atleisti nuo 
reikalavimo pateikti tokį įrodymą ir 
įrodymo, kad produktai, už kuriuos 
skiriamos diferencijuotos grąžinamosios 
išmokos, pasiekė paskirties vietą, 
tvirtinimo, kurį atlieka nepriklausomos 
trečiosios šalys, sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
116 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(116) siekiant užtikrinti, kad produktai, už 
kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios 
išmokos, būtų eksportuojami iš Sąjungos 
muitų teritorijos ir nebūtų į šią teritoriją 
grąžinami, taip pat siekiant kuo labiau 
sumažinti ūkio subjektų įrodymų, kad 
produktai, už kuriuos skiriamos 
diferencijuotos grąžinamosios išmokos, 

Išbraukta.
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pasiekė paskirties šalį, rengimo ir teikimo 
administracinę naštą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
priimamos priemonės, susijusios su 
terminu, iki kurio produktai turi būti 
išvežti iš Sąjungos muitų teritorijos, 
įskaitant laikino pakartotino įvežimo 
terminą; perdirbimu, kuris gali būti tuo 
laikotarpiu taikomas produktams, už 
kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios 
išmokos; įrodymu, kad produktai, už 
kuriuos skiriamos diferencijuotos 
grąžinamosios išmokos, pasiekė paskirties 
vietą; grąžinamųjų išmokų ribinėmis 
vertėmis ir sąlygomis, kuriomis 
eksportuotojai gali būti atleisti nuo 
reikalavimo pateikti tokį įrodymą ir 
įrodymo, kad produktai, už kuriuos 
skiriamos diferencijuotos grąžinamosios 
išmokos, pasiekė paskirties vietą, 
tvirtinimo, kurį atlieka nepriklausomos 
trečiosios šalys, sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 573
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
116 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(116) siekiant užtikrinti, kad produktai, už 
kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios 
išmokos, būtų eksportuojami iš Sąjungos 
muitų teritorijos ir nebūtų į šią teritoriją 
grąžinami, taip pat siekiant kuo labiau 
sumažinti ūkio subjektų įrodymų, kad 
produktai, už kuriuos skiriamos 
diferencijuotos grąžinamosios išmokos, 
pasiekė paskirties šalį, rengimo ir teikimo 
administracinę naštą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 

Išbraukta.
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priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
priimamos priemonės, susijusios su 
terminu, iki kurio produktai turi būti 
išvežti iš Sąjungos muitų teritorijos, 
įskaitant laikino pakartotino įvežimo 
terminą; perdirbimu, kuris gali būti tuo 
laikotarpiu taikomas produktams, už 
kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios 
išmokos; įrodymu, kad produktai, už 
kuriuos skiriamos diferencijuotos 
grąžinamosios išmokos, pasiekė paskirties 
vietą; grąžinamųjų išmokų ribinėmis 
vertėmis ir sąlygomis, kuriomis 
eksportuotojai gali būti atleisti nuo 
reikalavimo pateikti tokį įrodymą ir 
įrodymo, kad produktai, už kuriuos 
skiriamos diferencijuotos grąžinamosios 
išmokos, pasiekė paskirties vietą, 
tvirtinimo, kurį atlieka nepriklausomos 
trečiosios šalys, sąlygomis;

Or. fr

Pakeitimas 574
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
116 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(116) siekiant užtikrinti, kad produktai, už 
kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios 
išmokos, būtų eksportuojami iš Sąjungos 
muitų teritorijos ir nebūtų į šią teritoriją 
grąžinami, taip pat siekiant kuo labiau 
sumažinti ūkio subjektų įrodymų, kad 
produktai, už kuriuos skiriamos 
diferencijuotos grąžinamosios išmokos, 
pasiekė paskirties šalį, rengimo ir teikimo 
administracinę naštą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
priimamos priemonės, susijusios su 
terminu, iki kurio produktai turi būti išvežti 
iš Sąjungos muitų teritorijos, įskaitant 

(116) siekiant užtikrinti, kad produktai, už 
kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios 
išmokos, būtų eksportuojami iš Sąjungos 
muitų teritorijos ir nebūtų į šią teritoriją 
grąžinami, taip pat siekiant kuo labiau 
sumažinti ūkio subjektų įrodymų, kad 
produktai, už kuriuos skiriamos 
diferencijuotos grąžinamosios išmokos, 
pasiekė paskirties šalį, rengimo ir teikimo 
administracinę naštą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
priimamos priemonės, susijusios su 
terminu, iki kurio produktai turi būti išvežti 
iš Sąjungos muitų teritorijos, įskaitant 
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laikino pakartotino įvežimo terminą; 
perdirbimu, kuris gali būti tuo laikotarpiu 
taikomas produktams, už kuriuos skiriamos 
eksporto grąžinamosios išmokos; įrodymu, 
kad produktai, už kuriuos skiriamos 
diferencijuotos grąžinamosios išmokos, 
pasiekė paskirties vietą; grąžinamųjų 
išmokų ribinėmis vertėmis ir sąlygomis, 
kuriomis eksportuotojai gali būti atleisti 
nuo reikalavimo pateikti tokį įrodymą ir 
įrodymo, kad produktai, už kuriuos 
skiriamos diferencijuotos grąžinamosios 
išmokos, pasiekė paskirties vietą, 
tvirtinimo, kurį atlieka nepriklausomos 
trečiosios šalys, sąlygomis;

laikino pakartotino įvežimo terminą; 
perdirbimu, kuris gali būti tuo laikotarpiu 
taikomas produktams, už kuriuos skiriamos 
eksporto grąžinamosios išmokos; įrodymu, 
kad produktai, už kuriuos skiriamos 
diferencijuotos grąžinamosios išmokos, 
pasiekė paskirties vietą; grąžinamųjų 
išmokų ribinėmis vertėmis ir sąlygomis, 
kuriomis eksportuotojai gali būti atleisti 
nuo reikalavimo pateikti tokį įrodymą ir 
įrodymo, kad produktai, už kuriuos 
skiriamos diferencijuotos grąžinamosios 
išmokos, pasiekė paskirties vietą, 
tvirtinimo, kurį atlieka nepriklausomos 
trečiosios šalys, sąlygomis; Visai atvejais 
Komisija privalo užtikrinti, kad eksportas 
paskirties šalyse nekonkuruotų su vietos 
gamyba.

Or. fr

Pakeitimas 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
117 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(117) siekiant atsižvelgti į įvairių sektorių 
ypatumus, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam 
tikrus teisės aktus, kuriais nustatomi ūkio 
subjektams ir produktams, už kuriuos gali 
būti skiriamos eksporto grąžinamosios 
išmokos, taikytini specialieji reikalavimai 
ir sąlygos, visų pirma apibrėžiami 
produktai ir jų savybės, taip pat nustatomi 
eksporto grąžinamosioms išmokoms 
apskaičiuoti taikomi koeficientai;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
117 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(117) siekiant atsižvelgti į įvairių sektorių 
ypatumus, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam 
tikrus teisės aktus, kuriais nustatomi ūkio 
subjektams ir produktams, už kuriuos gali 
būti skiriamos eksporto grąžinamosios 
išmokos, taikytini specialieji reikalavimai 
ir sąlygos, visų pirma apibrėžiami 
produktai ir jų savybės, taip pat nustatomi 
eksporto grąžinamosioms išmokoms 
apskaičiuoti taikomi koeficientai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 577
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
117 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(117) siekiant atsižvelgti į įvairių sektorių 
ypatumus, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam 
tikrus teisės aktus, kuriais nustatomi ūkio 
subjektams ir produktams, už kuriuos gali 
būti skiriamos eksporto grąžinamosios 
išmokos, taikytini specialieji reikalavimai 
ir sąlygos, visų pirma apibrėžiami 
produktai ir jų savybės, taip pat nustatomi 
eksporto grąžinamosioms išmokoms 
apskaičiuoti taikomi koeficientai;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 578
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
120 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(120) pagal Sutarties 42 straipsnį su 
konkurencija susijusios Sutarties nuostatos 
taikomos žemės ūkio produktų gamybai ir 
prekybai jais tik tiek, kiek nustatyta 
Sąjungos teisės aktuose pagal Sutarties 
43 straipsnio 2 bei 3 dalis ir laikantis jose 
nustatytos tvarkos;

(120) pagal Sutarties 42 straipsnį su 
konkurencija susijusios Sutarties nuostatos 
taikomos žemės ūkio produktų gamybai ir 
prekybai jais tik tiek, kiek nustatyta 
Sąjungos teisės aktuose pagal Sutarties 
43 straipsnio 2 dalį ir laikantis joje 
nustatytos tvarkos;

Or. en

Pagrindimas

43 straipsnio 3 daliai netaikoma įprasta teisėkūros procedūra, nes Taryba priima priemones, 
susijusias su pagalbos, kainų ir kiekių nustatymu. 120 konstatuojamoje dalyje mes norime 
pasiūlyti, kad konkurencijos priemonės būtų priimamos bendro sprendimu procedūra, todėl 
šiame pakeitime išbraukiama nuoroda į 43 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
123 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(123) tam tikrai tarpšakinių organizacijų 
veiklai reikėtų taikyti ypatingą tvarką su 
sąlyga, kad dėl tokios veiklos nebus 
padalytos rinkos, nebus padarytas 
poveikis sklandžiam bendram rinkos 
organizavimui, iškreipta ar panaikinta 
konkurencija, taip pat jei tokia veikla 
nesusijusi su kainų nustatymu arba 
diskriminavimu;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
128 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(128) Suomijoje cukriniai runkeliai 
auginami ypatingomis geografinėmis ir 
klimato sąlygomis, kurios neigiamai 
paveiks sektorių, nekalbant apie cukraus 
sektoriaus reformos bendrą poveikį. Todėl
tai valstybei narei turėtų būti leista nuolat 
skirti nacionalines išmokas savo cukrinių 
runkelių augintojams;

(128) Regionuose, esančiuose į šiaurę nuo 
60° šiaurės platumos ar į pietus nuo 44° 
pietų platumos, cukriniai runkeliai 
auginami ypatingomis geografinėmis ir 
klimato sąlygomis, kurios neigiamai 
paveiks sektorių, nekalbant apie cukraus 
sektoriaus reformos bendrą poveikį. Todėl 
kai kurioms valstybėms narėms turėtų 
būti leista nuolat skirti nacionalines 
išmokas jų cukrinių runkelių 
augintojams;

Or. es

Pakeitimas 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
132 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(132) siekiant efektyviai ir veiksmingai 
reaguoti į rinkos sutrikdymo pavojų, turėtų 
būti numatytos specialios intervencinės 
priemonės. Reikėtų nustatyti tų priemonių 
taikymo sritį;

(132) siekiant efektyviai ir veiksmingai 
reaguoti į rinkos sutrikdymo pavojų, turėtų 
būti numatytos specialios intervencinės 
priemonės. Reikėtų nustatyti tų priemonių 
taikymo sritį; Apsaugos sąlygos tvarka 
turėtų būti nustatyta, siekiant išvengti 
rinkos sutrikdymų;

Or. fr

Pakeitimas 582
Hans-Peter Mayer



PE492.801v01-00 88/162 AM\907930LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
143 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(143) tinkamai pagrįstais atvejais, kai tai 
būtina dėl neišvengiamų skubos priežasčių, 
Komisija turėtų priimti nedelsiant taikomus 
įgyvendinimo aktus, kuriais priimamos, 
keičiamos arba atšaukiamos Sąjungos 
apsaugos priemonės, sustabdomas 
laikinojo įvežimo ar išvežimo perdirbti 
tvarkos taikymas, jei tai būtina norint 
nedelsiant reaguoti į padėtį rinkoje, ir 
skubiai sprendžiamos konkrečios 
problemos, kai tokie neatidėliotini 
veiksmai būtini problemoms spręsti;

(143) tinkamai pagrįstais atvejais, kai tai 
būtina dėl neišvengiamų skubos priežasčių, 
Komisija pagal 161 straipsnį turėtų būti 
įgaliota priimti nedelsiant taikomus 
deleguotuosius aktus, kuriais priimamos, 
keičiamos arba atšaukiamos Sąjungos 
apsaugos priemonės, sustabdomas 
laikinojo įvežimo ar išvežimo perdirbti 
tvarkos taikymas, jei tai būtina norint 
nedelsiant reaguoti į padėtį rinkoje, ir 
skubiai sprendžiamos konkrečios 
problemos, kai tokie neatidėliotini 
veiksmai būtini problemoms spręsti;

Or. de

Pakeitimas 583
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
143 a konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(143a) Apsaugos priemonės turėtų būti 
patvirtintos, ypač kai dėl žemės ūkio 
produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, 
negalima užtikrinti maisto saugos ar 
atsekamumo ir kai jie neatitinka visų 
sveikatos, aplinkosaugos ir gyvūnų 
gerovės sąlygų, nustatytų vidaus rinkai, 
kai rinkoms iškyla krizės grėsmė arba jei 
nustatomi trūkumai dėl kainų, kiekio ar 
terminų sąlygų, nurodytų importo 
sertifikate. Taisyklių, nustatytų žemės 
ūkio prekių importui, atitikties stebėjimą 
būtina vykdyti, pasitelkiant integruotos į 
ES importuojamų prekių stebėsenos 
realiuoju laiku priemones;

Or. fr
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Pagrindimas

Stebėsenos procedūros turėtų būti nustatytos prie Sąjungos sienų; jos turėtų būti lanksčios ir 
skubiais atvejais turėtų nustatyti ir užkirsti kelią importuojamiems žemės ūkio produktams, 
kurie ES produktams gali sukelti nesąžiningą konkurenciją ar vidaus rinkos disbalansą.

Pakeitimas 584
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
143 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(143a) Apsaugos priemonės turėtų būti 
patvirtintos, ypač kai žemės ūkio 
produktai, importuojami iš trečiųjų šalių, 
neatitinka maisto saugos ar atsekamumo 
garantijų ir kai jie nevisai atitinka 
sveikatos, aplinkosaugos ir gyvūnų 
gerovės sąlygas, taikomas vidaus rinkoje, 
kai rinkos išgyvena krizę arba jei yra 
įrodymų, kad nukrypta nuo kainų, kiekio 
ar terminų sąlygų, nurodytų importo 
sertifikate; Sąlygų, pagal kurias produktai 
yra importuojami, tikrinimas turi būti 
atliekamas pagal integruotą realiuoju 
laiku vykdomą importo į ES stebėjimo 
sistemą; 

Or. pt

Pakeitimas 585
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
144 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(144) tam tikrų šiame reglamente 
numatytų priemonių atveju, kai reikia 
imtis skubių veiksmų, arba kurios 
susijusios su paprasčiausiu bendrųjų 

Išbraukta.
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nuostatų taikymu konkrečioms 
situacijoms be teisės veikti savo nuožiūra, 
Komisija turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus netaikant Reglamento 
(ES) Nr. 182/2011;

Or. de

Pakeitimas 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
145 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(145a) Pastaraisiais metais įvairiose ES 
šalyse dešimtys tūkstančių pieno 
gamintojų buvo priversti nutraukti 
gamybą dėl itin žemų gamintojų kainų, 
kurios nekompensuoja gamybos sąnaudų. 
Dabartinė pieno sektoriaus padėtis yra 
neatsiejamai susijusi su jo liberalizavimu 
ir gamybos kvotų didėjimu prieš 
numatomą jų panaikinimą.

Or. pt

Pakeitimas 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
145 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(145b) Vynuogininkystė Pietų Europoje 
yra viena pagrindinių ūkininkavimo 
veiklos sričių, o numatomas vynmedžių 
sodinimo teisių panaikinimas didina 
riziką, kad atitinkami produktai išnyks. 

Or. pt
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Pakeitimas 588
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
146 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(146) po to, kai įsigalios šis reglamentas, 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 
[COM(2010)799] per pagrįstą laikotarpį 
nustos galioti kelios sektoriams skirtos 
priemonės, įskaitant su pieno kvotomis, 
cukraus kvotomis ir kitomis cukraus 
sektoriaus priemonėmis susijusias 
priemones, vynuogių sodinimo 
apribojimai, taip pat tam tikrų rūšių 
valstybės pagalba. Panaikinus 
Reglamentą (ES) Nr. [COM(2010)799], 
atitinkamos nuostatos ir toliau turėtų būti 
taikomos iki susijusių schemų galiojimo 
pabaigos;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
146 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(146) po to, kai įsigalios šis reglamentas, 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 
[COM(2010)799] per pagrįstą laikotarpį 
nustos galioti kelios sektoriams skirtos 
priemonės, įskaitant su pieno kvotomis, 
cukraus kvotomis ir kitomis cukraus 
sektoriaus priemonėmis susijusias 
priemones, vynuogių sodinimo 
apribojimai, taip pat tam tikrų rūšių 
valstybės pagalba. Panaikinus 
Reglamentą (ES) Nr. [COM(2010)799], 

Išbraukta.
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atitinkamos nuostatos ir toliau turėtų būti 
taikomos iki susijusių schemų galiojimo 
pabaigos;

Or. pt

Pakeitimas 590
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
146 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(146) po to, kai įsigalios šis reglamentas, 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 
[COM(2010)799] per pagrįstą laikotarpį 
nustos galioti kelios sektoriams skirtos
priemonės, įskaitant su pieno kvotomis, 
cukraus kvotomis ir kitomis cukraus 
sektoriaus priemonėmis susijusias 
priemones, vynuogių sodinimo 
apribojimai, taip pat tam tikrų rūšių 
valstybės pagalba. Panaikinus 
Reglamentą (ES) Nr. [COM(2010)799], 
atitinkamos nuostatos ir toliau turėtų būti 
taikomos iki susijusių schemų galiojimo 
pabaigos;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 591
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
146 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(146) po to, kai įsigalios šis reglamentas, 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 
[COM(2010)799] per pagrįstą laikotarpį 
nustos galioti kelios sektoriams skirtos 
priemonės, įskaitant su pieno kvotomis, 

(146) Kai kurių kvotų ir gamybos teisių 
sistemų panaikinimą (cukraus, pieno ir 
vynmedžių sodinimo teisių) reikia 
išsamiai įvertinti, atsižvelgiant į ypatingą 
kiekvieno atitinkamo sektoriaus padėtį, ir 
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cukraus kvotomis ir kitomis cukraus 
sektoriaus priemonėmis susijusias 
priemones, vynuogių sodinimo 
apribojimai, taip pat tam tikrų rūšių 
valstybės pagalba. Panaikinus Reglamentą 
(ES) Nr. [COM(2010)799], atitinkamos 
nuostatos ir toliau turėtų būti taikomos iki 
susijusių schemų galiojimo pabaigos;

jo poveikį Sąjungoje sektoriniu ir 
teritoriniu požiūriu;

Or. pt

Pakeitimas 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
146 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(146) po to, kai įsigalios šis reglamentas, 
pagal Reglamentą (ES) Nr.
[COM(2010)799] per pagrįstą laikotarpį 
nustos galioti kelios sektoriams skirtos 
priemonės, įskaitant su pieno kvotomis, 
cukraus kvotomis ir kitomis cukraus 
sektoriaus priemonėmis susijusias 
priemones, vynuogių sodinimo 
apribojimai, taip pat tam tikrų rūšių 
valstybės pagalba. Panaikinus
Reglamentą (ES) Nr. [COM(2010)799], 
atitinkamos nuostatos ir toliau turėtų būti 
taikomos iki susijusių schemų galiojimo 
pabaigos;

(146) netrukus po to, kai įsigalioja šis 
reglamentas, įgyvendinant praeityje 
priimtus sprendimus, pagal Reglamentą
(ES) Nr. 1234/2007 turėtų nustoti galioti 
kelios sektoriams skirtos priemonės, 
įskaitant su pieno kvotomis, cukraus 
kvotomis ir kitomis cukraus sektoriaus 
priemonėmis susijusias priemones, 
vynuogių sodinimo apribojimai, taip pat 
tam tikrų rūšių valstybės pagalba. 
Atsižvelgiant į didelį Europos ir 
tarptautinės žemės ūkio produktų rinkos 
kintamumą ir sudėtingą biudžeto padėtį, 
būtina persvarstyti šių tiekimo valdymo 
priemonių, kurios yra labai svarbios ūkių 
pajamų stabilumui ir tiekimo vartotojams 
saugumui, panaikinimo principą. Ypač 
reikėtų išlaikyti vynmedžių sodinimo 
teises;

Or. fr

Pakeitimas 593
Vicky Ford



PE492.801v01-00 94/162 AM\907930LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
146 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(146) po to, kai įsigalios šis reglamentas, 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 
[COM(2010)799] per pagrįstą laikotarpį 
nustos galioti kelios sektoriams skirtos 
priemonės, įskaitant su pieno kvotomis, 
cukraus kvotomis ir kitomis cukraus 
sektoriaus priemonėmis susijusias 
priemones, vynuogių sodinimo 
apribojimai, taip pat tam tikrų rūšių 
valstybės pagalba. Panaikinus Reglamentą 
(ES) Nr. [COM(2010)799], atitinkamos 
nuostatos ir toliau turėtų būti taikomos iki 
susijusių schemų galiojimo pabaigos;

(146) po to, kai įsigalios šis reglamentas, 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 
[COM(2010)799] per pagrįstą laikotarpį 
nustos galioti kelios sektoriams skirtos 
priemonės, įskaitant su pieno kvotomis, 
cukraus kvotomis ir kitomis cukraus 
sektoriaus priemonėmis susijusias 
priemones, vynuogių sodinimo 
apribojimai, taip pat tam tikrų rūšių 
valstybės pagalba. Iki 2020 m. pabaigos 
turėtų visai nustoti galioti cukraus kvotos 
ir kitos cukraus sektoriaus priemonės. 
Panaikinus Reglamentą (ES) Nr. 
[COM(2010)799], atitinkamos nuostatos ir 
toliau turėtų būti taikomos iki susijusių 
schemų galiojimo pabaigos;

Or. en

Pakeitimas 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
146 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(146) po to, kai įsigalios šis reglamentas, 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 
[COM(2010)799] per pagrįstą laikotarpį 
nustos galioti kelios sektoriams skirtos 
priemonės, įskaitant su pieno kvotomis, 
cukraus kvotomis ir kitomis cukraus 
sektoriaus priemonėmis susijusias 
priemones, vynuogių sodinimo 
apribojimai, taip pat tam tikrų rūšių 
valstybės pagalba. Panaikinus Reglamentą 
(ES) Nr. [COM(2010)799], atitinkamos 
nuostatos ir toliau turėtų būti taikomos iki 
susijusių schemų galiojimo pabaigos;

(146) po to, kai įsigalios šis reglamentas, 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 
[COM(2010)799] per pagrįstą laikotarpį 
nustos galioti kelios sektoriams skirtos 
priemonės, įskaitant su pieno kvotomis 
susijusias priemones, vynuogių sodinimo 
apribojimai, taip pat tam tikrų rūšių 
valstybės pagalba. Panaikinus Reglamentą 
(ES) Nr. [COM(2010)799], atitinkamos 
nuostatos ir toliau turėtų būti taikomos iki 
susijusių schemų galiojimo pabaigos;
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Or. de

Pakeitimas 595
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
146 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(146a) Tačiau dėl ekonominių, socialinių, 
aplinkosaugos ir žemės naudojimo 
priežasčių ir siekiant išvengti kaimo 
gyventojų skaičiaus mažėjimo tradicinėse 
vynuogių auginimo zonose ir išlaikyti 
vyno produktų kontrolę ir jų įvairovę, 
prestižą ir kokybę, kuri susiformavo ir 
išliko daugelį metų, reikėtų pratęsti 
dabartinės vynuogių sodinimo teises 
ribojančios sistemos galiojimą ir po datos, 
po kurios pagal dabartines taisykles ji 
nustos galioti (priklausomai nuo 
konkretaus atvejo: arba 2015 m. gruodžio 
31 d., arba 2018 m. gruodžio 31 d.); 

Or. es

Pagrindimas

Ši sistema yra būtina, siekiant, kad Europos vynai galėtų konkuruoti su ne ES pagamintais 
vynais. Be šios sistemos ES atsirastų didelis konkurencijos iškraipymas, apskritai sumažėtų 
gamybos kokybė ir dėl to sumažėtų vynuogių ir vyno kainos.

Pakeitimas 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
146 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(146a) Pieno kvotos, cukraus kvotos ir 
vynmedžių sodinimo teisės yra rinkos 
reguliavimo priemonės, kurios gali padėti 
įgyvendinti BŽŪP tikslus, ūkininkų 



PE492.801v01-00 96/162 AM\907930LT.doc

LT

bendruomenei užtikrinančius deramus 
gyvenimo standartus;

Or. fr

Pakeitimas 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
147 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(147) siekiant užtikrinti sklandų perėjimą
nuo Reglamente (ES) Nr. 
[COM(2010)799] numatytos tvarkos prie 
šio reglamento nuostatų taikymo, 
Komisija turėtų būti įgaliota priimti 
pereinamojo laikotarpio priemones;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 598
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
149 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(149) reglamente nustatytos priemonės, 
susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir 
pieno produktų sektoriuose, yra pagrįstos 
atsižvelgiant į dabartines pieno rinkos 
ekonomines aplinkybes ir tiekimo 
grandinės struktūrą. Tačiau, kad tos 
priemonės padarytų visą galimą poveikį, 
jos turėtų būti pakankamai ilgos trukmės 
(taikomos prieš pieno kvotų panaikinimą 
ir po jo). Tačiau, atsižvelgiant į jų platų 
pobūdį, jos vis dėlto turėtų būti laikinos ir 
persvarstomos. Komisija turėtų priimti 
pieno rinkos pokyčių ataskaitas, kuriose 
visų pirma būtų aptariamos galimos 

(149) sutartiniai santykiai pieno ir pieno 
produktų sektoriuose turėtų būti 
pakankamai ilgos trukmės, kad jie padarytų 
visą galimą poveikį. Tačiau, atsižvelgiant į 
jų platų pobūdį, jie vis dėlto turėtų būti 
laikini ir persvarstomi. Komisija turėtų 
priimti pieno rinkos pokyčių ataskaitas, 
kuriose visų pirma būtų aptariamos 
galimos ūkininkams skirtos paskatos 
sudaryti bendros gamybos susitarimus; 
ataskaitos turi būti pateiktos iki atitinkamai 
2014 m. birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 
31 d.;
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ūkininkams skirtos paskatos sudaryti 
bendros gamybos susitarimus; ataskaitos 
turi būti pateiktos iki atitinkamai 2014 m. 
birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.;

Or. pt

Pakeitimas 599
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
149 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(149) reglamente nustatytos priemonės, 
susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir 
pieno produktų sektoriuose, yra pagrįstos 
atsižvelgiant į dabartines pieno rinkos 
ekonomines aplinkybes ir tiekimo 
grandinės struktūrą. Tačiau, kad tos 
priemonės padarytų visą galimą poveikį, 
jos turėtų būti pakankamai ilgos trukmės 
(taikomos prieš pieno kvotų panaikinimą 
ir po jo). Tačiau, atsižvelgiant į jų platų 
pobūdį, jos vis dėlto turėtų būti laikinos ir 
persvarstomos. Komisija turėtų priimti 
pieno rinkos pokyčių ataskaitas, kuriose 
visų pirma būtų aptariamos galimos 
ūkininkams skirtos paskatos sudaryti 
bendros gamybos susitarimus; ataskaitos 
turi būti pateiktos iki atitinkamai 2014 m. 
birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.,

(149) reglamente nustatytos priemonės, 
susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir 
pieno produktų sektoriuose, yra pagrįstos 
atsižvelgiant į dabartines pieno rinkos 
ekonomines aplinkybes ir tiekimo 
grandinės struktūrą. Tačiau, kad tos 
priemonės padarytų visą galimą poveikį, 
jos turėtų būti pakankamai ilgos trukmės. 
Tačiau, atsižvelgiant į jų platų pobūdį, jos 
prieš priimant galutinį sprendimą vis 
dėlto turėtų būti vertinamos abiejų pusių. 
Komisija turėtų priimti pieno rinkos 
pokyčių ataskaitas, kuriose visų pirma būtų 
aptariamos galimos ūkininkams skirtos 
paskatos sudaryti bendros gamybos 
susitarimus; ataskaitos turi būti pateiktos 
iki atitinkamai 2014 m. birželio 30 d. ir 
2018 m. birželio 30 d.,

Or. fr

Pakeitimas 600
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
149 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(149) reglamente nustatytos priemonės, 
susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir 
pieno produktų sektoriuose, yra pagrįstos 
atsižvelgiant į dabartines pieno rinkos 
ekonomines aplinkybes ir tiekimo 
grandinės struktūrą. Tačiau, kad tos 
priemonės padarytų visą galimą poveikį, 
jos turėtų būti pakankamai ilgos trukmės 
(taikomos prieš pieno kvotų panaikinimą 
ir po jo). Tačiau, atsižvelgiant į jų platų 
pobūdį, jos vis dėlto turėtų būti laikinos ir 
persvarstomos. Komisija turėtų priimti 
pieno rinkos pokyčių ataskaitas, kuriose 
visų pirma būtų aptariamos galimos 
ūkininkams skirtos paskatos sudaryti 
bendros gamybos susitarimus; ataskaitos 
turi būti pateiktos iki atitinkamai 2014 m. 
birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.,

(149) reglamente nustatytos priemonės, 
susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir 
pieno produktų sektoriuose, yra pagrįstos 
atsižvelgiant į dabartines pieno rinkos 
ekonomines aplinkybes ir tiekimo 
grandinės struktūrą. Tačiau, kad tos 
priemonės padarytų visą galimą poveikį, 
jos turėtų būti pakankamai ilgos trukmės. 
Tačiau, atsižvelgiant į jų platų pobūdį, jos 
vis dėlto turėtų būti laikinos ir 
persvarstomos. Komisija turėtų priimti 
pieno rinkos pokyčių ataskaitas, kuriose 
visų pirma būtų aptariamos galimos 
ūkininkams skirtos paskatos sudaryti 
bendros gamybos susitarimus; ataskaitos 
turi būti pateiktos iki atitinkamai 2014 m. 
birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.,

Or. pt

Pakeitimas 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
149 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(149) reglamente nustatytos priemonės, 
susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir 
pieno produktų sektoriuose, yra pagrįstos 
atsižvelgiant į dabartines pieno rinkos 
ekonomines aplinkybes ir tiekimo 
grandinės struktūrą. Tačiau, kad tos 
priemonės padarytų visą galimą poveikį, 
jos turėtų būti pakankamai ilgos trukmės 
(taikomos prieš pieno kvotų panaikinimą 
ir po jo). Tačiau, atsižvelgiant į jų platų 
pobūdį, jos vis dėlto turėtų būti laikinos ir 
persvarstomos. Komisija turėtų priimti 
pieno rinkos pokyčių ataskaitas, kuriose 
visų pirma būtų aptariamos galimos 

(149) reglamente nustatytos priemonės, 
susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir 
pieno produktų sektoriuose, yra pagrįstos 
atsižvelgiant į dabartines pieno rinkos 
ekonomines aplinkybes ir tiekimo 
grandinės struktūrą. Tačiau, kad tos 
priemonės padarytų visą galimą poveikį, 
jos turėtų būti pakankamai ilgos trukmės. 
Tačiau, atsižvelgiant į jų platų pobūdį, jos 
vis dėlto turėtų būti laikinos ir 
persvarstomos. Komisija turėtų priimti 
pieno rinkos pokyčių ataskaitas, kuriose 
visų pirma būtų aptariamos galimos 
ūkininkams skirtos paskatos sudaryti 
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ūkininkams skirtos paskatos sudaryti 
bendros gamybos susitarimus; ataskaitos 
turi būti pateiktos iki atitinkamai 2014 m. 
birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.,

bendros gamybos susitarimus; ataskaitos 
turi būti pateiktos iki atitinkamai 2014 m. 
birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.,

Or. pt

Pakeitimas 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
149 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(149) reglamente nustatytos priemonės, 
susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir 
pieno produktų sektoriuose, yra pagrįstos 
atsižvelgiant į dabartines pieno rinkos 
ekonomines aplinkybes ir tiekimo 
grandinės struktūrą. Tačiau, kad tos 
priemonės padarytų visą galimą poveikį, 
jos turėtų būti pakankamai ilgos trukmės 
(taikomos prieš pieno kvotų panaikinimą 
ir po jo). Tačiau, atsižvelgiant į jų platų 
pobūdį, jos vis dėlto turėtų būti laikinos ir 
persvarstomos. Komisija turėtų priimti 
pieno rinkos pokyčių ataskaitas, kuriose 
visų pirma būtų aptariamos galimos 
ūkininkams skirtos paskatos sudaryti 
bendros gamybos susitarimus; ataskaitos 
turi būti pateiktos iki atitinkamai 2014 m. 
birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.,

(149) reglamente nustatytos priemonės, 
susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir 
pieno produktų sektoriuose, yra pagrįstos 
atsižvelgiant į dabartines pieno rinkos 
ekonomines aplinkybes ir tiekimo 
grandinės struktūrą. Tačiau, kad tos 
priemonės padarytų visą galimą poveikį, 
jos turėtų būti pakankamai ilgos trukmės. 
Tačiau, atsižvelgiant į jų platų pobūdį, jos 
vis dėlto turėtų būti laikinos ir 
persvarstomos. Komisija turėtų priimti 
pieno rinkos pokyčių ataskaitas, kuriose 
visų pirma būtų aptariamos galimos 
ūkininkams skirtos paskatos sudaryti 
bendros gamybos susitarimus; ataskaitos 
turi būti pateiktos iki atitinkamai 2014 m. 
birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.,

Or. pt

Pakeitimas 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis
Nacionalinės lengvatos

1. Jei valstybėje narėje nuolat 
fiksuojamas didelis žemės ūkio maisto 
produktų balanso deficitas, ji gali tvirtinti 
nacionalinės lengvatos principą, 
nustatydama ir taikydama privalomų 
nacionalinių produktų prekybos kvotų 
sistemą, kad importuojamos prekės galėtų 
papildyti nacionalinę gamybą.  
2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas 
principas nebetaikomas, praėjus trejiems 
metams iš eilės arba šešeriems metams su 
pertrūkiais, kai žemės ūkio maisto 
produktų gamyba augo ir deficitas 
atitinkamai sumažėjo. 

Or. pt

Pakeitimas 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) tabako, I priedo XIV dalis; n) žaliavinio tabako, I priedo XIV dalis;

Or. es

Pagrindimas

Tai yra tikslus neperdirbto tabako sektoriaus pavadinimas.

Pakeitimas 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) tabako, I priedo XIV dalis; n) žaliavinio tabako, I priedo XIV dalis;

Or. es

Pagrindimas

Tai yra tikslus neperdirbto tabako sektoriaus pavadinimas.

Pakeitimas 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies x punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

x) kitų produktų, I priedo XXIV dalis. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme praplečiamas įtraukiamų žemės ūkio produktų sąrašas. Taip 
praplečiama taikymo sritis, o tai nėra suderinama su orientavimu į rinką.

Pakeitimas 607
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies x punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

x) kitų produktų, I priedo XXIV dalis. Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į ryžių sektoriaus 
ypatumus Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 160 straipsnį, 
kuriais atnaujinamos su ryžių sektoriumi 
susijusios apibrėžtys, nustatytos II priedo 
I dalyje.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Apibrėžtys, susiję su ryžių sektoriumi, yra būtinos. Jų neturėtų būti galima pakeisti 
deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 609
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į ryžių sektoriaus 
ypatumus Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 160 straipsnį, 
kuriais atnaujinamos su ryžių sektoriumi 
susijusios apibrėžtys, nustatytos II priedo 
I dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei Komisija atnaujintų ryžių sektoriaus apibrėžtis, tai galėtų sukelti riziką, kad kai kurioms 
ryžių rūšims būtų suteikta pirmenybė. Todėl šiame pakeitime išbraukiama 3 straipsnio 3 dalis.
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Pakeitimas 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į ryžių sektoriaus 
ypatumus Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 160 straipsnį, 
kuriais atnaujinamos su ryžių sektoriumi 
susijusios apibrėžtys, nustatytos II priedo 
I dalyje.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Apibrėžtys, susiję su ryžių sektoriumi, yra laikomos ypač būtinomis ypač svarbiomis. Todėl 
jos nurodytos pagrindiniame akte, o tai reiškia, kad deleguotaisiais aktais jokių pakeitimų 
nebus galima atlikti.

Pakeitimas 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įgyvendinant šį reglamentą mažiau 
išsivysčiusiais regionais laikomi 
Reglamento (ES) [COM(2011)615], kuriuo 
nustatomos Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio 
fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių 
veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos 
ir Europos regioninės plėtros fondui, 
Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir 
panaikinamas Reglamentas (EB) 

4. Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibrėžtys:
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Nr. 1083/2006, 82 straipsnio 2 dalies a 
punkte apibrėžti regionai.

a) mažiau išsivysčiusiais regionais laikomi 
Reglamento (ES) [COM(2011)615], kuriuo 
nustatomos Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio 
fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių
veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos 
ir Europos regioninės plėtros fondui, 
Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1083/2006, 82 straipsnio 2 dalies a 
punkte apibrėžti regionai;

b) ekstremalūs klimato reiškiniai – oro 
sąlygos, palyginamos su gaivalinėmis 
nelaimėmis, pavyzdžiui: stipriu vėju, 
šalna, kruša, ledėjimu, lietumi arba 
sausra, kurios sunaikina daugiau kaip 
30 % vidutinės metinės ūkininko 
produkcijos arba tokia pat dalimi ją 
sumažina. Vidutinė metinė produkcija 
apskaičiuojama pagal praėjusių trejų 
metų produkciją arba pagal praėjusių 
penkerių metų laikotarpio vidutinę trejų 
metų produkciją, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų; 
c) vietos produktai – produktai, pagaminti 
ne toliau kaip už 150 km nuo vietos, 
kurioje jie yra vartojami. 

Or. pt

Pakeitimas 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

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

4a. Šiame reglamente nepalankūs klimato 
reiškiniai – blogos oro sąlygos, pavyzdžiui, 
šalna, kruša, ledėjimas, lietus arba 
sausra, kurie sunaikina daugiau kaip 
30 % bendros tam tikrų pasėlių 
produkcijos arba tokia pat dalimi ją 
sumažina, palyginti su vidutine metine 
konkretaus ūkininko produkcija.  Šis 
metinis produkcijos vidurkis 
apskaičiuojamas remiantis ankstesnių 
trejų metų produkcija arba trejų metų 
vidurkiu, apskaičiuotu remiantis 
ankstesnių penkerių metų produkcijos 
vidurkiu, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų.

Or. en

Pakeitimas 613
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Šiame reglamente tvarios gamybos 
pažangios sistemos, pažangūs tvarios 
gamybos metodai ir pažangios tvarios 
produkcijos priemonės reiškia žemės ūkio 
veiklą, kuri viršija kompleksinio paramos 
susiejimo taisykles, nustatytas Reglamente 
(ES) Nr. [...] (horizontalusis BŽŪP 
reglamentas), ir kurią vykdant daroma 
nuolatinė pažanga siekiant gerinti 
natūralių mitybinių medžiagų, vandens 
ciklo ir energijos srautų valdymą taip, kad 
būtų sumažinta žala aplinkai ir 
neatsinaujinančių išteklių eikvojimas ir 
gamybos sistemoje išsaugoti dideli 
pasėliai, taip pat ūkinių gyvūnų ir 
gamtinė įvairovė.
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Or. fr

Pakeitimas 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Komisijos galios

Išskyrus tuos atvejus, kai šiame 
reglamente nurodyta kitaip, tais atvejais, 
kai Komisijai suteikiami įgaliojimai, ji 
veikia laikydamasi 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos.

Or. es

Pakeitimas 615
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai tai būtina dėl 
Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų, 
Komisija gali įgyvendinimo aktais 
priderinti šiame reglamente ir kituose pagal 
Sutarties 43 straipsnį priimtuose teisės 
aktuose pateiktus produktų aprašymus ir 
nuorodas į Kombinuotosios nomenklatūros 
pozicijas bei subpozicijas. Tas 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Tais atvejais, kai tai būtina dėl 
Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų, 
Komisija yra įgaliota patvirtinti
deleguotuosius aktus priderinti šiame 
reglamente ir kituose pagal Sutarties 43 
straipsnį priimtuose teisės aktuose 
pateiktus produktų aprašymus ir nuorodas į 
Kombinuotosios nomenklatūros pozicijas 
bei subpozicijas.

Or. de
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Pakeitimas 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo
30 d. – cukraus sektoriuje.

f) nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio
30 d. – cukraus sektoriuje.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant išvengti santykinių nuostolių tarp vasarinių runkelių pasėlių ir kitų ES auginamų 
cukrinių runkelių, prekybos metus būtų galima perkelti į ankstesnį laiką.

Pakeitimas 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo
30 d. – cukraus sektoriuje.

f) nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio
30 d. – cukraus sektoriuje.

Or. es

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme neatsižvelgiama į tam tikrų gamybos regionų prekybos metus.

Pakeitimas 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo
30 d. – cukraus sektoriuje.

f) nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio
30 d. – cukraus sektoriuje.

Or. es

Pagrindimas

Suderina Pietų Ispanijos runkelių auginimo sąlygas su kitose Europos dalyse taikomomis 
sąlygomis.

Pakeitimas 619
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į vaisių ir daržovių, taip pat 
perdirbtų vaisių ir daržovių sektorių 
ypatumus, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi tų produktų prekybos 
metai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Remiame M. Dantino pateiktą pakeitimą dėl 6 straipsnio. Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad 
vaisių ir daržovių prekybos metai būtų nustatomi pagrindiniame akte, o ne būtų paliekama 
Komisijai apibrėžti prekybos metus deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 620
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomos šios referencinės kainos: Referencinės kainos privalo būti pagrįstos 
objektyviais kriterijais, atsižvelgiant į ES 
ūkių gamybos sąnaudas.
Nustatomos šios referencinės kainos:

Or. fr

Pakeitimas 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) standartinės kokybės, kaip apibrėžta III 
priedo A punkte, žaliavinių ryžių kaina, 
susijusi su didmeninės prekybos etapu 
prieš iškraunant į sandėlį pristatytas prekes 
– 150 EUR už toną;

b) standartinės kokybės, kaip apibrėžta III 
priedo A punkte, žaliavinių ryžių kaina, 
susijusi su didmeninės prekybos etapu 
prieš iškraunant į sandėlį pristatytas prekes 
– 200 EUR už toną;

Or. es

Pagrindimas

Dabartinės kainos buvo nustatytos 2003 m. reformos metu, todėl jas būti atnaujinti.

Pakeitimas 622
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) standartinės kokybės, kaip apibrėžta III 
priedo A punkte, žaliavinių ryžių kaina, 
susijusi su didmeninės prekybos etapu 
prieš iškraunant į sandėlį pristatytas prekes 
– 150 EUR už toną;

b) standartinės kokybės, kaip apibrėžta III 
priedo A punkte, žaliavinių ryžių kaina, 
susijusi su didmeninės prekybos etapu 
prieš iškraunant į sandėlį pristatytas prekes 
– 200 EUR už toną;
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Or. es

Pakeitimas 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) alyvuogių aliejaus sektoriuje:
i) ypač gryno alyvuogių aliejaus –
2540 EUR už toną;
ii) gryno alyvuogių aliejaus – 2330 EUR 
už toną;
iii) paprastojo alyvuogių aliejaus, kuriame 
laisvųjų riebalų rūgščių kiekis lygus 
dviems laipsniams –1524 EUR už toną; ši 
suma už kiekvieną papildomą 
rūgštingumo laipsnį mažinama 36,70 
EUR už toną.

Or. en

Pakeitimas 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) alyvuogių aliejaus sektoriuje:
i) ypač gryno alyvuogių aliejaus –
2388 EUR už toną;
ii) gryno alyvuogių aliejaus – 2295 EUR 
už toną;
iii) paprastojo alyvuogių aliejaus, kuriame 
laisvųjų riebalų rūgščių kiekis lygus 
dviems laipsniams – 2045 EUR už toną, 
šią sumą už kiekvieną papildomą 



AM\907930LT.doc 111/162 PE492.801v01-00

LT

rūgštingumo laipsnį mažinant 36,70 EUR 
už toną.

Or. es

Pagrindimas

Referencinės kainos yra esminė informacija, kuri kiek įmanoma turėtų būti įtraukta į 
pagrindinį teisės aktą. Siūloma jas atnaujinti.

Pakeitimas 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios referencinės kainos nuolat 
atnaujinamos, atsižvelgiant į rinkos 
tendencijas, ir siekiant, kad jos atitiktų 
ekonomines realijas. Tokiu būdu rinkos 
galėtų veiksmingiau nustatyti kainas, nes 
jos yra svarbus ūkių pajamas lemiantis 
veiksnys.

Or. fr

Pakeitimas 626
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Referencinės kainos gali būti keičiamos 
pagal Sutarties 43 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą, ypač atsižvelgiant į 
gamybos pokyčius, gamybos sąnaudas, 
ypač ūkinės veiklos sąnaudas ir rinkas.

Or. fr
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Pakeitimas 627
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Referencinės kainos gali būti keičiamos 
pagal Sutarties 43 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą, kai tai pateisinama 
rinkos pokyčiais, įskaitant sąnaudų rinkų 
pokyčius;

Or. pt

Pakeitimas 628
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje Europos Parlamentas ir 
Taryba pagal Sutarties 43 straipsnio 2 
dalį patvirtina kriterijų sąrašą, kurį 
Komisija taikys, keisdama referencines 
kainas;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime nurodomi nuolatiniai kainų keitimai (tai reiškia, kad ūkininkai galės geriau nuspėti 
padėtį). Kainas keičia Komisija (ne EP ir Taryba), o tai užtikrina, kad jos keičiamos dėl 
techninių, bet ne dėl politinių priežasčių. Tačiau EP ir Taryba gali nustatyti kriterijus, 
kuriuos keisdama kainas taiko Komisija.

Pakeitimas 629
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu



AM\907930LT.doc 113/162 PE492.801v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant atsižvelgti į gamybos sąnaudų 
tendencijas, Komisijai turėtų būti 
suteiktos galios priimti deleguotuosius 
aktus pagal 160 straipsnį, kad ji galėtų 
pritaikyti referencines kainas pagal 
rodiklius, kurie kuriais atsižvelgiama į 
energijos sąnaudas, trąšas, nuomą ir kitas 
pagrindines sąnaudas;

Or. fr

Pakeitimas 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija deleguotaisiais aktais 
kiekvienais metais persvarsto referencines 
kainas, nurodytas 1 straipsnyje, pagal 
gamybos ir rinkos pokyčius.

Or. es

Pagrindimas

Svarbu atnaujinti referencines kainas, siekiant, kad intervencija taptų tikrai veiksminga 
saugos tinklo priemone. Tai, kad šis atnaujinimas vyks nuolat, padės užtikrinti, kad sistemos 
veikia tikslingai.

Pakeitimas 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

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

Pagal 160 straipsnį Komisija 
deleguotaisiais aktais kiekvienais metais 
persvarsto referencines kainas, nurodytas 
1 straipsnyje, pagal gamybos ir rinkos 
pokyčius.

Or. es

Pagrindimas

Siūlome nustatyti automatinio referencinių kainų atnaujinimo sistemą. Ši sistema yra svarbi, 
siekiant užtikrinti, kad intervencija taptų tikrai veiksminga saugos tinklo priemone.

Pakeitimas 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija deleguotaisiais aktais 
kiekvienais metais persvarsto referencines 
kainas, nurodytas 1 straipsnyje, pagal 
gamybos ir rinkos pokyčius.

Or. es

Pagrindimas

Kainas deleguotaisiais aktais reikia atnaujinti kasmet, dalyvaujant visoms institucijoms.

Pakeitimas 633
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)



AM\907930LT.doc 115/162 PE492.801v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija deleguotaisiais aktais 
reguliariais laiko tarpais patvirtina 
referencines kainas, nurodytas 1 dalyje. 
Įvairioms produktų grupėms gali būti 
nustatomi skirtingi laiko tarpai ir 
atsižvelgiama į kiekvienos produktų 
grupės kintamumo modelius.
Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime nurodomi nuolatiniai kainų keitimai (tai reiškia, kad ūkininkai galės geriau nuspėti 
padėtį). Kainas keičia Komisija (ne EP ir Taryba), o tai užtikrina, kad jos keičiamos dėl 
techninių, bet ne dėl politinių priežasčių. Tačiau EP ir Taryba gali nustatyti kriterijus, 
kuriuos keisdama kainas taiko Komisija.

Pakeitimas 634
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija deleguotaisiais aktais 
reguliariais laiko tarpais patvirtina 
referencines kainas, nurodytas 1 dalyje.  
Įvairioms produktų grupėms gali būti 
nustatomi skirtingi laiko tarpai ir 
atsižvelgiama į kiekvienos produktų 
grupės kintamumo modelius.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime numatomi nuolatiniai referencinių kainų pakeitimai.  Komisija deleguotaisiais 
aktais keičia kainas (ne Parlamentas ir Taryba, naudodamiesi įprasta teisėkūros procedūra, 
nes tai būtų per daug sunku, palyginus su tuo, kokią naudą tai galėtų atnešti). Tačiau 
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Parlamentas ir Taryba gali nustatyti kriterijus, kuriuos keisdama kainas taiko Komisija.

Pakeitimas 635
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija per šešis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo persvarsto 
referencines kainas ir jas atnaujina, ypač, 
jei būtina, atsižvelgiant į gamybos 
tendencijas, sąnaudas ir gamybos 
veiksnius.

Or. de

Pakeitimas 636
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija per šešis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo persvarsto 
referencines pieno ir pieno produktų bei 
jautienos ir veršienos sektorių kainas ir 
referencines žaliavinių ryžių kainas, 
atsižvelgiant į gamybos sąnaudų raidą 
tipiniu laikotarpiu

Or. en

Pakeitimas 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Komisija per šešis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo persvarsto 
referencines pieno ir pieno produktų bei 
jautienos ir veršienos sektorių kainas ir 
referencines žaliavinių ryžių kainas, 
atsižvelgiant į gamybos sąnaudų raidą 
tipiniu laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 638
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Referencinės pieno ir pieno produktų 
sektoriaus kainos, nurodytos 7 straipsnio 
e dalyje, privalo būti nuolat persvarstomos 
ir, jei būtina, jas pakeičia Komisija, 
siekdama užtikrinti, kad kainos pieno 
sektoriuje nustatytų veiksmingą saugos 
tinklo mechanizmą, saugantį šį sektorių 
nuo kraštutinių mažėjančių kainų 
svyravimų.
a) Komisija, atlikdama persvarstymą, 
turėtų ypatingai atsižvelgti į:
- rinkos pokyčius;
- sąnaudų pokyčius;
b) Komisija, atlikdama referencinių kainų 
pokyčius, turi užtikrinti, kad naujos 
referencinės kainos neskatintų didinti 
bendros ES pieno ir jo produktų gamybos.

Or. en
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Pakeitimas 639
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Referencinės pieno ir pieno produktų 
sektoriaus kainos, nurodytos 7 straipsnio 
e dalyje, privalo būti nuolat persvarstomos 
ir, jei būtina, jas pakeičia Komisija, 
siekdama užtikrinti, kad kainos pieno 
sektoriuje nustatytų veiksmingą saugos 
tinklo mechanizmą, saugantį šį sektorių 
nuo kraštutinių mažėjančių kainų 
svyravimų.
a) Komisija, atlikdama persvarstymą, 
turėtų ypatingai atsižvelgti į:
- rinkos pokyčius;
- gamybos sąnaudų pokyčius;
b) Komisija, atlikdama referencinių kainų 
pokyčius, turi užtikrinti, kad naujos 
referencinės kainos neskatintų didinti 
bendros ES pieno ir jo produktų gamybos.

Or. en

Pakeitimas 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Referencinės kainos, nurodytos 7 
straipsnyje, turėtų būti atnaujintos, 
siekiant atsižvelgti į didėjančias gamybos 
sąnaudas; pvz., kaina turėtų būti 130 
EUR už toną grūdų, 283,35 EUR už 100 
kg sviesto ir 195,27 EUR už 100 kg 
nugriebto pieno miltelių. 
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Or. pl

Pagrindimas

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż 
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen. 
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.

Pakeitimas 641
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Pranešimų apie kainas, gamybos 

sąnaudas ir maržas sistemos

Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
informacinę kainų, gamybos sąnaudų ir 
maržų prekių rinkoje sistemą, įskaitant 
kainų lygių, gamybos sąnaudų ir maržos 
rodiklių skelbimo sistemą prekių rinkoje. 
Sistema pagrįsta informacija, kurią 
suteikia ūkio subjektai, dalyvaujantys 
prekių rinkoje. Ši informacija yra 
konfidenciali. Komisija užtikrina, kad 
naudojant paskelbtą informaciją nebūtų 
įmanoma nustatyti atskirų ūkio subjektų.

Or. en

Pakeitimas 642
Rareş-Lucian Niculescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Pranešimų apie kainas, gamybos 

sąnaudas ir maržas sistemos
Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
informacinę kainų, gamybos sąnaudų ir 
maržų prekių rinkoje sistemą, įskaitant 
kainų lygių, gamybos sąnaudų ir maržos 
rodiklių skelbimo sistemą prekių rinkoje. 
Sistema pagrįsta informacija, kurią 
suteikia ūkio subjektai, dalyvaujantys 
prekių rinkoje. Ši informacija yra 
konfidenciali. Komisija užtikrina, kad 
naudojant paskelbtą informaciją nebūtų 
įmanoma nustatyti atskirų ūkio subjektų.

Or. en

Pakeitimas 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Pranešimų apie kainas, gamybos 

sąnaudas ir maržas sistemos
Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
informacinę kainų, gamybos sąnaudų ir 
maržų prekių rinkoje sistemą, įskaitant 
kainų lygių, gamybos sąnaudų ir maržos 
rodiklių skelbimo sistemą prekių rinkoje. 
Sistema pagrįsta informacija, kurią 
suteikia ūkio subjektai, dalyvaujantys 
prekių rinkoje. Ši informacija yra 
konfidenciali. Komisija užtikrina, kad 
naudojant paskelbtą informaciją nebūtų 
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įmanoma nustatyti atskirų ūkio subjektų.

Or. en

Pakeitimas 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Pranešimų apie kainas, gamybos 

sąnaudas ir maržas sistemos
Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
informacinę kainų, gamybos sąnaudų ir 
maržų prekių rinkoje sistemą, įskaitant 
kainų lygių, gamybos sąnaudų ir maržos 
rodiklių skelbimo sistemą prekių rinkoje.
Sistema pagrįsta informacija, kurią 
suteikia ūkio subjektai, dalyvaujantys 
prekių rinkoje. Ši informacija yra 
konfidenciali. Komisija užtikrina, kad 
naudojant paskelbtą informaciją nebūtų 
įmanoma nustatyti atskirų ūkio subjektų.

Or. en

Pakeitimas 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės intervencija ir parama privačiam 
sandėliavimui

Valstybės intervencija ir parama viešajam 
ir privačiam sandėliavimui

Or. pt
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Pakeitimas 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės intervencija ir parama privačiam 
sandėliavimui

Valstybės intervencija, parama privačiam 
sandėliavimui ir privatus tiekimo 
valdymas

Or. es

Pagrindimas

Būtina pagerinti dabartines rinkos intervencijas ir valdymo schemas. Jas reikia papildyti 
priemonėmis, kuriomis būtų kovojama su rinkos iškraipymais, ir konkrečiomis tiekimo 
valdymo priemonėmis, kurios turėtų sudaryti saugos tinklą, skirtą apsaugoti ūkininkams nuo 
per didelių kainų svyravimų ir sudarantį galimybes siekti pagrindinių strateginių BŽŪP 
tikslų: maisto saugumo ir ūkininkų pajamų išsaugojimo.

Pakeitimas 647
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės intervencija ir parama privačiam 
sandėliavimui

Valstybės intervencija, parama privačiam 
sandėliavimui ir privatus tiekimo 
valdymas

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su kitais pakeitimais, susijusiais su rinkos savireguliacija.

Pakeitimas 648
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikymo sritis Taikymo sritis ir principai

Or. fr

Pakeitimas 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) privačių ūkio subjektų vykdomam 
produktų sandėliavimui teikiama parama.

b) viešųjų ir privačių ūkio subjektų 
vykdomam produktų sandėliavimui 
teikiama parama.

Or. pt

Pakeitimas 650
Esther de Lange

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) keičiami biodegalų maišymo 
reikalavimai, kai valstybės narės dėl 
kainų iškraipymo, kylančio dėl grūdų 
pertekliaus rinkoje, gali padidinti 
biodegalų maišymo reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi turėti galimybes taikyti biodegalų maišymo reikalavimus kaip rinkos 
intervencijos priemonę, nustatydamos keičiamus biodegalų maišymo reikalavimus grūdų 
atžvilgiu. Tai turėtų valstybėms narėms suteikti galimybę padidinti maišymo reikalavimus, jei 
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rinkoje atsirastų grūdų perviršis.

Pakeitimas 651
Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eksporto grąžinamosios išmokos, 
reglamentuojamos šiame skyriuje, 
taikomos tik kartu su šio reglamento 154 
straipsniu.

Or. de

Pakeitimas 652
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės intervencija taikoma toliau 
nurodytiems produktams, jeigu jie atitinka 
šiame skirsnyje nustatytas sąlygas ir kitas 
sąlygas bei reikalavimus, kuriuos pagal 18 
ir 19 straipsnius deleguotaisiais aktais ir 
(arba) įgyvendinimo aktais turi nustatyti 
Komisija:

Valstybės intervencija taikoma toliau 
nurodytiems produktams, laikantis šiame 
skirsnyje nustatytų sąlygų ir galimų kitų 
papildomų sąlygų bei reikalavimų, kuriuos 
pagal 18 ir 19 straipsnius deleguotaisiais 
aktais ir (arba) įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti Komisija:

Or. it

Pakeitimas 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastiesiems kviečiams, miežiams ir
kukurūzams;

a) paprastiesiems kviečiams, kietiesiems 
kviečiams, miežiams, kukurūzams ir 
sorgams;

Or. es

Pagrindimas

Intervencijos dėl kietųjų kviečių ir sorgo nėra labai tikėtinos, tačiau nepriimtina šiuos du 
sektorius atskirti nuo saugumo tinklo, kurį gali suteikti intervencijos. Be to, dėl šios nuostatos 
nesusidaro jokių papildomų išlaidų.

Pakeitimas 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastiesiems kviečiams, miežiams ir 
kukurūzams;

a) paprastiesiems kviečiams, kietiesiems 
kviečiams, miežiams, kukurūzams ir 
sorgams;

Or. es

Pagrindimas

Nepriimtina šiuos produktus atskirti nuo saugumo tinklo mechanizmo.

Pakeitimas 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastiesiems kviečiams, miežiams ir a) Paprastiesiems ir kietiesiems kviečiams, 
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kukurūzams; miežiams ir kukurūzams;

Or. it

Pakeitimas 656
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastiesiems kviečiams, miežiams ir 
kukurūzams;

a) paprastiesiems kviečiams, kietiesiems 
kviečiams, miežiams ir kukurūzams;

Or. it

Pakeitimas 657
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastiesiems kviečiams, miežiams ir 
kukurūzams;

a) paprastiesiems kviečiams, kietiesiems 
kviečiams, miežiams ir kukurūzams;

Or. it

Pakeitimas 658
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastiesiems kviečiams, miežiams ir 
kukurūzams;

a) paprastiesiems kviečiams, kietiesiems 
kviečiams, miežiams ir kukurūzams;

Or. it
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Pakeitimas 659
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) vaisiams ir daržovėms;

Or. es

Pakeitimas 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) šviežiai arba atšaldytai galvijų mėsai, 
kurios KN kodai yra 0201 10 00 ir nuo 
0201 20 20 iki 0201 20 50;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) šviežios arba atšaldytos kiaulienos, 
avienos ir ožkienos sektorius

Or. en
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Pakeitimas 662
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) šviežios arba atšaldytos avienos ir 
ožkienos sektorius

Or. en

Pakeitimas 663
Liam Aylward

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) šviežia arba atšaldyta aviena ir 
ožkiena;

Or. en

Pakeitimas 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kiauliena;

Or. fr

Pakeitimas 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
ca) kiauliena;

Or. pl

Pagrindimas

Kiaulienos gamyba apibūdinama cikliškumu ir sezoniškumu. Tai reiškia, kad kiaulienos rinka 
nėra atspari kainų svyravimams ir ją dažnai ištinka krizė. Naujausias tokios krizės pavyzdys 
galėtų būti 2010 m. pabaigos ir 2011 m. pradžios krizė. Tuomet labai stipriai nukrito 
kiaulienos kaina, o sudėtingą gamintojų padėtį dar pablogino didelės grūdų kainos. Valstybės
intervencijos priemonės krizės metu turėtų sudaryti dalį saugumo tinklo ir turėtų būti 
veiksmingai naudojamos.

Pakeitimas 666
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) šviežia arba atšaldyta triušiena 

Or. es

Pakeitimas 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sviestui, pagamintam tiesiogiai ir tik iš 
pasterizuotos grietinėlės, kuri gauta 
tiesiogiai ir tik iš karvės pieno, 
patvirtintoje Sąjungos įmonėje; pieno 
riebalų kiekis svieste ne mažesnis kaip 

Išbraukta.
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82 % masės, o vandens kiekis – ne 
didesnis kaip 16 % masės;

Or. en

Pakeitimas 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) aukščiausios kokybės nugriebto pieno 
milteliams, kurie patvirtintoje Sąjungos 
įmonėje pagaminti iš karvės pieno 
purškimo būdu ir kurių baltymų kiekis ne 
mažesnis kaip 34,0 % neriebalinės 
sausosios medžiagos masės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Strateginiai ištekliai

Siekiant išvengti didelio rinkos disbalanso 
ir užtikrinti tęstinumą gyvulininkystės 
sektoriuose, numatomi strateginiai 
žaliavų, skirtų gyvulių pašarams, ištekliai.
Komisija pagal 160 straipsnį priimdama 
deleguotuosius aktus imasi visų būtinų 
priemonių, skirtų užtikrinti, kad ši sistema 
būtų įgyvendinta.

Or. es
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Pagrindimas

Dabartinis rinkų kintamumo lygis kelia rimtą grėsmę Europos gyvulininkystės sektoriaus 
gyvybingumui, o tai daro įtaką aprūpinimo maistu saugumui Europos Sąjungoje. Todėl turi 
būti sukurta sistema, kuria nustatomi žaliavų, skirtų gyvulių pašarui, strateginiai ištekliai.

Pakeitimas 670
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės intervencija taikoma: Valstybės intervencija visus metus taikoma 
produktams, išvardytiems10 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Krizė gali ištikti bet kada. Todėl valstybės intervencijos turi būti prieinamos bet kuriuo metų 
laikotarpiu.

Pakeitimas 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora



PE492.801v01-00 132/162 AM\907930LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Nepriimtina šiuos produktus atskirti nuo saugumo tinklo mechanizmo.

Pakeitimas 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) galvijienai – visus prekybos metus; c) Galvijienai ir kiaulienai – nuo sausio 
1 d. iki gruodžio 31 d.;

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimo dėl 10 straipsnio pasekmė.

Pakeitimas 674
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sviestui ir nugriebto pieno milteliams –
nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

d) sviestui ir nugriebto pieno milteliams –
visus metus.



AM\907930LT.doc 133/162 PE492.801v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 675
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sviestui ir nugriebto pieno milteliams –
nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

d) sviestui ir nugriebto pieno milteliams –
visus metus.

Or. en

Pakeitimas 676
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sviestui ir nugriebto pieno milteliams –
nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

d) sviestui ir nugriebto pieno milteliams –
visus metus.

Or. en

Pakeitimas 677
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sviestui ir nugriebto pieno milteliams –
nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

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

Or. en
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Pakeitimas 678
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sviestui ir nugriebto pieno milteliams –
nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

d) sviestui ir nugriebto pieno milteliams –
nuo kovo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Or. de

Pakeitimas 679
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 11 straipsnyje nurodytais laikotarpiais
valstybės intervencija:

1. 11 straipsnyje nurodytu laikotarpiu 
valstybės intervencija:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra loginė pasiūlytų 11 straipsnio pakeitimų (tas pats intervencijos laikotarpis 
taikomas visiems reikalavimus dėl valstybės intervencijos atitinkantiems sektoriams) seka.

Pakeitimas 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įgyvendinimo aktais Komisijos gali būti 
pradėta taikyti miežiams, kukurūzams ir 
žaliaviniams ryžiams (įskaitant konkrečių 
veislių arba rūšių žaliavinius ryžius), jei to 

b) įgyvendinimo aktais Komisijos yra
pradedama taikyti miežiams, kukurūzams, 
kietiesiems kviečiams, sorgams ir 
žaliaviniams ryžiams (įskaitant konkrečių 
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reikia atsižvelgiant į padėtį rinkoje. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą;

veislių arba rūšių žaliavinius ryžius), jei to 
reikia atsižvelgiant į padėtį rinkoje. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą;

Or. es

Pakeitimas 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įgyvendinimo aktais Komisijos gali būti 
pradėta taikyti miežiams, kukurūzams ir 
žaliaviniams ryžiams (įskaitant konkrečių 
veislių arba rūšių žaliavinius ryžius), jei to 
reikia atsižvelgiant į padėtį rinkoje. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą;

b) įgyvendinimo aktais Komisijos gali būti 
pradėta taikyti miežiams, kukurūzams ir 
žaliaviniams ryžiams (įskaitant konkrečių 
veislių arba rūšių žaliavinius ryžius), jei tik 
tai būtina dėl nepalankios situacijos 
rinkoje. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nurodyta, kad intervencijos turi būti naudojamos tik esant nepalankiai rinkos 
situacijai.

Pakeitimas 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įgyvendinimo aktais Komisijos gali būti 
pradėta taikyti miežiams, kukurūzams ir 
žaliaviniams ryžiams (įskaitant konkrečių 
veislių arba rūšių žaliavinius ryžius), jei to 

b) įgyvendinimo aktais Komisijos gali būti 
pradėta taikyti miežiams, kukurūzams, 
kietiesiems kviečiams, sorgams ir 
žaliaviniams ryžiams (įskaitant konkrečių 
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reikia atsižvelgiant į padėtį rinkoje. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą;

veislių arba rūšių žaliavinius ryžius), jei to 
reikia atsižvelgiant į padėtį rinkoje. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą;

Or. es

Pakeitimas 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kitais įgyvendinimo aktais Komisijos
gali būti pradėta taikyti galvijienos 
sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a 
punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu 
valstybėje narėje arba jos regione vidutinė 
galvijienos rinkos kaina, užregistruota 
remiantis pagal 18 straipsnio 8 dalį 
nustatyta Sąjungos suaugusių galvijų 
skerdenų klasifikavimo skale, yra mažesnė 
nei 1 560 EUR už toną.

c) kitais įgyvendinimo aktais Komisija
pradeda taikyti galvijienos sektoriuje, jeigu
pagal 19 straipsnio a punktą nustatytu 
tipiniu laikotarpiu valstybėje narėje arba 
jos regione vidutinė galvijienos rinkos 
kaina, užregistruota remiantis pagal 18 
straipsnio 8 dalį nustatyta Sąjungos 
suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo 
skale, yra mažesnė nei 1 560 EUR už toną.

Or. en

Pakeitimas 684
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kitais įgyvendinimo aktais Komisijos
gali būti pradėta taikyti galvijienos 
sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a 
punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu 
valstybėje narėje arba jos regione vidutinė 
galvijienos rinkos kaina, užregistruota 
remiantis pagal 18 straipsnio 8 dalį 

c) kitais įgyvendinimo aktais Komisija 
pradeda taikyti galvijienos sektoriuje, kol 
pagal 19 straipsnio a punktą nustatytu 
tipiniu laikotarpiu valstybėje narėje arba 
jos regione vidutinė galvijienos rinkos 
kaina, užregistruota remiantis pagal 18 
straipsnio 8 dalį nustatyta Sąjungos 
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nustatyta Sąjungos suaugusių galvijų 
skerdenų klasifikavimo skale, yra mažesnė 
nei 1 560 EUR už toną.

suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo 
skale, pasiekia 1 560 EUR už toną. Per 
šešis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija persvarsto 
galvijienos intervencinę kainą, 
atsižvelgdama į gamybos sąnaudų raidą 
tipiniu laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 685
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kitais įgyvendinimo aktais Komisijos
gali būti pradėta taikyti galvijienos 
sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a 
punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu 
valstybėje narėje arba jos regione vidutinė 
galvijienos rinkos kaina, užregistruota 
remiantis pagal 18 straipsnio 8 dalį 
nustatyta Sąjungos suaugusių galvijų 
skerdenų klasifikavimo skale, yra mažesnė 
nei 1 560 EUR už toną.

c) kitais įgyvendinimo aktais Komisija 
privalo pradėti taikyti galvijienos 
sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a 
punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu 
valstybėje narėje arba jos regione vidutinė 
galvijienos rinkos kaina, užregistruota 
remiantis pagal 18 straipsnio 8 dalį 
nustatyta Sąjungos suaugusių galvijų 
skerdenų klasifikavimo skale, yra mažesnė 
nei 1 560 EUR už toną.

Or. fr

Pakeitimas 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kitais įgyvendinimo aktais Komisijos 
gali būti pradėta taikyti galvijienos 
sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a 
punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu 

c) kitais įgyvendinimo aktais Komisijos 
gali būti pradėta taikyti galvijienos 
sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a 
punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu 
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valstybėje narėje arba jos regione vidutinė 
galvijienos rinkos kaina, užregistruota 
remiantis pagal 18 straipsnio 8 dalį 
nustatyta Sąjungos suaugusių galvijų 
skerdenų klasifikavimo skale, yra mažesnė 
nei 1 560 EUR už toną.

valstybėje narėje arba jos regione vidutinė 
galvijienos rinkos kaina, užregistruota 
remiantis pagal 18 straipsnio 8 dalį 
nustatyta Sąjungos suaugusių galvijų 
skerdenų klasifikavimo skale, yra mažesnė 
nei 70 % referencinės kainos, nurodytos 7 
straipsnio 1 dalies d punkte.

Or. en

Pakeitimas 687
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kitais įgyvendinimo aktais Komisijos 
gali būti pradėta taikyti galvijienos 
sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a 
punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu 
valstybėje narėje arba jos regione vidutinė 
galvijienos rinkos kaina, užregistruota 
remiantis pagal 18 straipsnio 8 dalį 
nustatyta Sąjungos suaugusių galvijų 
skerdenų klasifikavimo skale, yra mažesnė 
nei 1 560 EUR už toną.

c) kitais įgyvendinimo aktais Komisijos 
gali būti pradėta taikyti galvijienos 
sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a 
punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu 
valstybėje narėje arba jos regione vidutinė 
galvijienos rinkos kaina, užregistruota 
remiantis pagal 18 straipsnio 8 dalį 
nustatyta Sąjungos suaugusių galvijų 
skerdenų klasifikavimo skale, yra mažesnė 
nei 1 560 EUR už toną. Tie įgyvendinimo 
aktai priimamai pagal 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 688
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įgyvendinimo aktais Komisija gali 
pradėti taikyti avienos ir ožkienos 
sektoriui, jei to reikia atsižvelgiant į padėtį 
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rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įgyvendinimo aktais Komisija gali 
pradėti taikyti avienos ir ožkienos 
sektoriui, jei to reikia atsižvelgiant į padėtį 
rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Įgyvendinimo aktais Komisijos gali 
būti pradėta taikyti valstybės intervencija 
kiaulienos sektoriuje, kai vidutinė ES 
rinkos kiaulių skerdenų kaina, kaip 
nustatyta pagal kainas, užregistruotas 
visų valstybių narių tipinėse rinkose ir 
apskaičiuotas pagal koeficientus, 
atspindinčius santykinį kiaulių bandos 
dydį kiekvienoje valstybėje narėje, sudaro 
mažiau kaip 103 % bazinės kainos, 
atsižvelgus į rinkos kainos ir gamybos 
sąnaudų koeficientą.

Or. pl
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Pagrindimas

Pakeitimo dėl 10 straipsnio pasekmė. Jame atsižvelgiama į privataus sandėliavimo paramą, 
numatytą Reglamente Nr. 1234/2007, ir į gamybos sąnaudas. 2010 m. ir 2011 m. krizės 
parodė, kad kiaulienos gamyba gali būti nepelninga ne tik dėl kiaulių kainos nuosmukio, bet 
ir dėl to, kad žymiai išaugo grūdų ir pašarų kainos. 

Pakeitimas 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais baigti 
valstybės intervencijos taikymą galvijienos 
sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a 
punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu 
nebetenkinamos 1 dalies c punkte 
numatytos sąlygos.

2. Komisija įgyvendinimo aktais baigia
valstybės intervencijos taikymą galvijienos 
sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a 
punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu 
nebetenkinamos 1 dalies c punkte 
numatytos sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 692
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais baigti 
valstybės intervencijos taikymą galvijienos 
sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a 
punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu 
nebetenkinamos 1 dalies c punkte 
numatytos sąlygos.

2. Komisija įgyvendinimo aktais baigia
valstybės intervencijos taikymą galvijienos 
sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a 
punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu 
nebetenkinamos 1 dalies c punkte 
numatytos sąlygos.

Or. en
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Pakeitimas 693
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiame straipsnyje Europos 
Parlamentas ir Taryba pagal Sutarties 43 
straipsnio 2 dalį patvirtina išsamų 
kriterijų, kurie būtini, kad rinkos padėčiai 
būtų taikoma valstybės intervencija, 
sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad valstybės intervencija pradedama taikyti objektyviau ir yra 
ūkininkams geriau nuspėjama. Tačiau jame nėra nustatoma automatinė sistema.

Pakeitimas 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Supirkimas nustatyta kaina arba 
konkurso būdu

Konkurso tvarka

Or. en

Pagrindimas

Visi pirkimai turi būti vykdomi konkurso tvarka. Taip būtų užtikrinta, kad bus laikomasi geros 
kainos principo ir bus labiau orientuojamasi į rinką. Be to, taip būtų galima pasiekti 
supaprastinimo tikslą, taip pat užtikrinti, kad tas pats procesas būtų taikomas visoms 
intervencijoms. 

Pakeitimas 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Supirkimas nustatyta kaina arba konkurso 
būdu

Supirkimas konkurso būdu

Or. en

Pagrindimas

Visi supirkimai turi būti vykdomi konkurso tvarka, siekiant, kad būtų laikomasi geros kainos 
principo ir labiau orientuojamasi į rinką

Pakeitimas 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai valstybės intervencija pradedama 
taikyti pagal 12 straipsnio 1 dalies a 
punktą, produktai superkami nustatyta 
kaina, neviršijant šių kiekvienam 11 
straipsnyje nurodytam laikotarpiui 
nustatytų ribų:

Išbraukta.

a) paprastieji kviečiai – 3 mln. tonų;
b) sviesto – 30 000 tonų;
c) nugriebto pieno miltelių – 109 000 
tonų.

Or. en

Pagrindimas

Visi pirkimai turi būti vykdomi konkurso tvarka. Taip būtų užtikrinta, kad bus laikomasi geros 
kainos principo ir labiau orientuojamasi į rinką. Taip pat būtų galima pasiekti 
supaprastinamo tikslą, taip pat užtikrinti, kad tas pats procesas būtų taikomas visoms 
intervencijoms. 
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Pakeitimas 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai valstybės intervencija pradedama 
taikyti pagal 12 straipsnio 1 dalies a 
punktą, produktai superkami nustatyta 
kaina, neviršijant šių kiekvienam 11 
straipsnyje nurodytam laikotarpiui 
nustatytų ribų:

Išbraukta.

a) paprastieji kviečiai – 3 mln. tonų;
b) sviesto – 30 000 tonų;
c) nugriebto pieno miltelių – 109 000 
tonų.

Or. en

Pakeitimas 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastieji kviečiai – 3 mln. tonų; a) paprastieji kviečiai – 2,5 mln. tonų;

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų sumažinti kviečių kiekį, kurį intervencijos atsargomis galėtų padidinti Komisija.

Pakeitimas 699
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sviesto – 30 000 tonų; b) sviesto – 250 000 tonų;

Or. de

Pakeitimas 700
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sviesto – 30 000 tonų; b) sviesto – 70 000 tonų;

Or. en

Pakeitimas 701
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sviesto – 30 000 tonų; b) sviesto – 70 000 tonų;

Or. pt

Pakeitimas 702
Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nugriebto pieno miltelių – 109 000 tonų. c) nugriebto pieno miltelių – 100 000 tonų.

Or. en



AM\907930LT.doc 145/162 PE492.801v01-00

LT

Pakeitimas 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai valstybės intervencija pradedama 
taikyti pagal 12 straipsnio 1 dalį, produktai 
superkami konkurso būdu nustatant 
didžiausią supirkimo kainą:

Kai valstybės intervencija pradedama 
taikyti pagal 12 straipsnio 1 dalį, produktai 
superkami konkurso būdu nustatant 
didžiausią supirkimo kainą.

Or. en

Pagrindimas

Visi pirkimai turi būti vykdomi konkurso tvarka. Taip būtų užtikrinta, kad bus laikomasi geros 
kainos principo ir labiau orientuojamasi į rinką. Taip pat būtų galima pasiekti 
supaprastinamo tikslą, taip pat užtikrinti, kad tas pats procesas būtų taikomas visoms 
intervencijoms. 

Pakeitimas 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastųjų kviečių, sviesto ir nugriebto 
pieno miltelių, kai viršijamos 1 dalyje 
nurodytos ribos,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visi pirkimai turi būti vykdomi konkurso tvarka. Taip būtų užtikrinta, kad bus laikomasi geros 
kainos principo ir labiau orientuojamasi į rinką. Taip pat būtų galima pasiekti 
supaprastinamo tikslą, taip pat užtikrinti, kad tas pats procesas būtų taikomas visoms 
intervencijoms. 
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Pakeitimas 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastųjų kviečių, sviesto ir nugriebto 
pieno miltelių, kai viršijamos 1 dalyje 
nurodytos ribos,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) miežių, kukurūzų, žaliavinių ryžių ir 
galvijienos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visi pirkimai turi būti vykdomi konkurso tvarka. Taip būtų užtikrinta, kad bus laikomasi geros 
kainos principo ir bus labiau orientuojamas į rinką. Taip pat būtų galima pasiekti 
supaprastinamo tikslą, taip pat užtikrinti, kad tas pats procesas būtų taikomas visoms 
intervencijoms. 

Pakeitimas 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) miežių, kukurūzų, žaliavinių ryžių ir 
galvijienos.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Supirkimas turi būti vykdomas konkurso tvarka, siekiant, kad būtų laikomasi geros kainos 
principo ir labiau orientuojamasi į rinką

Pakeitimas 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) miežių, kukurūzų, žaliavinių ryžių ir 
galvijienos.

b) miežių, kietųjų kviečių, kukurūzų, 
sorgų, žaliavinių ryžių ir galvijienos.

Or. es

Pakeitimas 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) miežių, kukurūzų, žaliavinių ryžių ir 
galvijienos.

b) miežių, kietųjų kviečių, kukurūzų, 
sorgų, žaliavinių ryžių ir galvijienos.

Or. es

Pakeitimas 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingomis ir tinkamai pagrįstomis Ypatingomis ir tinkamai pagrįstomis 
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aplinkybėmis Komisija įgyvendinimo 
aktais gali apriboti konkursą, kad jis būtų 
taikomas tik vienai valstybei narei ar jos 
regionui arba, atsižvelgdama į 14 
straipsnio 2 dalį, nustatyti taikant 
valstybės intervenciją vykdomo supirkimo 
kainas kiekvienai valstybei narei arba jos 
regionui pagal užregistruotas vidutines 
rinkos kainas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimamai pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

aplinkybėmis Komisija įgyvendinimo 
aktais gali apriboti konkursą, kad jis būtų 
taikomas tik vienai valstybei narei ar jos 
regionui. Tie įgyvendinimo aktai 
priimamai pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Visi pirkimai turi būti vykdomi konkurso tvarka. Taip būtų užtikrinta, kad bus laikomasi geros 
kainos principo ir bus labiau orientuojamas į rinką. Taip pat būtų galima pasiekti 
supaprastinamo tikslo, taip pat užtikrinti, kad tas pats procesas būtų taikomas visoms 
intervencijoms. 

Pakeitimas 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingomis ir tinkamai pagrįstomis 
aplinkybėmis Komisija įgyvendinimo 
aktais gali apriboti konkursą, kad jis būtų 
taikomas tik vienai valstybei narei ar jos 
regionui arba, atsižvelgdama į 14 
straipsnio 2 dalį, nustatyti taikant 
valstybės intervenciją vykdomo supirkimo 
kainas kiekvienai valstybei narei arba jos 
regionui pagal užregistruotas vidutines 
rinkos kainas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimamai pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Ypatingomis ir tinkamai pagrįstomis 
aplinkybėmis Komisija įgyvendinimo 
aktais gali apriboti konkursą, kad jis būtų 
taikomas tik vienai valstybei narei ar jos 
regionui. Tie įgyvendinimo aktai 
priimamai pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en
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Pakeitimas 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės intervencine kaina laikoma: 1. Valstybės intervencine kaina laikoma 
didžiausia kaina, kuria produktai, 
atitinkantys valstybinės intervencijos 
reikalavimus, superkami konkurso būdu.

Or. en

Pagrindimas

Visi pirkimai turi būti vykdomi konkurso tvarka. Taip būtų užtikrinta, kad bus laikomasi geros 
kainos principo ir bus labiau orientuojamas į rinką. Taip pat būtų galima pasiekti 
supaprastinamo tikslo, taip pat užtikrinti, kad tas pats procesas būtų taikomas visoms 
intervencijoms. 

Pakeitimas 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kaina, kuria taikant valstybės 
intervenciją superkami produktai (kai 
superkama nustatyta kaina), arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visi pirkimai turi būti vykdomi konkurso tvarka. Taip būtų užtikrinta, kad bus laikomasi geros 
kainos principo ir bus labiau orientuojamas į rinką. Taip pat būtų galima pasiekti 
supaprastinamo tikslo, taip pat užtikrinti, kad tas pats procesas būtų taikomas visoms 
intervencijoms. 

Pakeitimas 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kaina, kuria taikant valstybės 
intervenciją superkami produktai (kai 
superkama nustatyta kaina), arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visi pirkimai turi būti vykdomi konkurso tvarka. Taip būtų užtikrinta, kad bus laikomasi geros 
kainos principo ir bus labiau orientuojamas į rinką.

Pakeitimas 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) didžiausia kaina, kuria galima supirkti 
valstybės intervencijos reikalavimus 
atitinkančius produktus (kai superkama 
konkurso būdu).

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visi pirkimai turi būti vykdomi konkurso tvarka. Taip būtų užtikrinta, kad bus laikomasi geros 
kainos principo ir bus labiau orientuojamas į rinką. Taip pat būtų galima pasiekti 
supaprastinamo tikslo, taip pat užtikrinti, kad tas pats procesas būtų taikomas visoms 
intervencijoms. 

Pakeitimas 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) didžiausia kaina, kuria galima supirkti
valstybės intervencijos reikalavimus 
atitinkančius produktus (kai superkama
konkurso būdu).

b) didžiausia kaina, kuria galima supirkti 
valstybės intervencijos reikalavimus 
atitinkančius produktus konkurso būdu.

Or. en

Pakeitimas 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastųjų kviečių, miežių, kukurūzų, 
žaliavinių ryžių ir nugriebto pieno miltelių 
kaina turi atitikti 7 straipsnyje nustatytas 
atitinkamas referencines kainas, jei 
produktai superkami nustatyta kaina, ir 
neturi viršyti atitinkamų referencinių kainų, 
jei produktai superkami konkurso būdu;

a) paprastųjų kviečių, miežių, kukurūzų, 
žaliavinių ryžių ir nugriebto pieno miltelių 
kaina neviršija atitinkamų referencinių 
kainų;

Or. en

Pagrindimas

Visi pirkimai turi būti vykdomi konkurso tvarka. Taip būtų užtikrinta, kad bus laikomasi geros 
kainos principo ir bus labiau orientuojamas į rinką. Taip pat būtų galima pasiekti 
supaprastinamo tikslo, taip pat užtikrinti, kad tas pats procesas būtų taikomas visoms 
intervencijoms. 

Pakeitimas 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastųjų kviečių, miežių, kukurūzų, a) paprastųjų kviečių, miežių, kukurūzų, 



PE492.801v01-00 152/162 AM\907930LT.doc

LT

žaliavinių ryžių ir nugriebto pieno miltelių 
kaina turi atitikti 7 straipsnyje nustatytas 
atitinkamas referencines kainas, jei 
produktai superkami nustatyta kaina, ir 
neturi viršyti atitinkamų referencinių 
kainų, jei produktai superkami konkurso 
būdu;

žaliavinių ryžių ir nugriebto pieno miltelių 
kaina neviršija atitinkamų referencinių 
kainų;

Or. en

Pakeitimas 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastųjų kviečių, miežių, kukurūzų, 
žaliavinių ryžių ir nugriebto pieno miltelių 
kaina turi atitikti 7 straipsnyje nustatytas 
atitinkamas referencines kainas, jei 
produktai superkami nustatyta kaina, ir 
neturi viršyti atitinkamų referencinių kainų, 
jei produktai superkami konkurso būdu;

a) paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių,
miežių, kukurūzų, sorgų, žaliavinių ryžių ir 
nugriebto pieno miltelių kaina turi atitikti 7 
straipsnyje nustatytas atitinkamas 
referencines kainas, jei produktai 
superkami nustatyta kaina, ir neturi viršyti 
atitinkamų referencinių kainų, jei produktai 
superkami konkurso būdu;

Or. es

Pakeitimas 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastųjų kviečių, miežių, kukurūzų, 
žaliavinių ryžių ir nugriebto pieno miltelių 
kaina turi atitikti 7 straipsnyje nustatytas 
atitinkamas referencines kainas, jei 
produktai superkami nustatyta kaina, ir 
neturi viršyti atitinkamų referencinių kainų, 

a) paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių,
miežių, kukurūzų, sorgų, žaliavinių ryžių ir 
nugriebto pieno miltelių kaina turi atitikti 7 
straipsnyje nustatytas atitinkamas 
referencines kainas, jei produktai 
superkami nustatyta kaina, ir neturi viršyti 
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jei produktai superkami konkurso būdu; atitinkamų referencinių kainų, jei produktai 
superkami konkurso būdu;

Or. es

Pakeitimas 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastųjų kviečių, miežių, kukurūzų, 
žaliavinių ryžių ir nugriebto pieno miltelių 
kaina turi atitikti 7 straipsnyje nustatytas 
atitinkamas referencines kainas, jei 
produktai superkami nustatyta kaina, ir 
neturi viršyti atitinkamų referencinių kainų, 
jei produktai superkami konkurso būdu;

a) paprastųjų ir kietųjų kviečių, miežių, 
kukurūzų, žaliavinių ryžių, sorgų ir 
nugriebto pieno miltelių kaina turi atitikti 7 
straipsnyje nustatytas atitinkamas 
referencines kainas, jei produktai 
superkami nustatyta kaina, ir neturi viršyti 
atitinkamų referencinių kainų, jei produktai 
superkami konkurso būdu;

Or. it

Pakeitimas 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sviesto kaina yra lygi 90 % pagal 7 
straipsnį nustatytos referencinės kainos, jei 
produktai superkami nustatyta kaina, ir 
neturi viršyti 90 % referencinės kainos, jei 
produktai superkami konkurso būdu;

b) sviesto kaina neviršija 90 %
referencinės kainos;

Or. en
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Pagrindimas

Visi pirkimai turi būti vykdomi konkurso tvarka. Taip būtų užtikrinta, kad bus laikomasi geros 
kainos principo ir bus labiau orientuojamas į rinką. Taip pat būtų galima pasiekti 
supaprastinamo tikslo, taip pat užtikrinti, kad tas pats procesas būtų taikomas visoms 
intervencijoms. 

Pakeitimas 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sviesto kaina yra lygi 90 % pagal 7 
straipsnį nustatytos referencinės kainos, jei 
produktai superkami nustatyta kaina, ir 
neturi viršyti 90 % referencinės kainos, jei 
produktai superkami konkurso būdu;

b) sviesto kaina neviršija 90 % referencinės 
kainos

Or. en

Pakeitimas 724
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) galvijienos kaina neturi viršyti 12 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
kainos.

c) galvijienos kaina neturi viršyti 90 % 
referencinės kainos, nustatytos 7 
straipsnio 1 dalies d punkte.

Or. pt

Pakeitimas 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytomis valstybės 
intervencinėmis kainomis netrukdoma 
didinti arba mažinti paprastųjų kviečių, 
miežių, kukurūzų ir žaliavinių ryžių kainų 
dėl jų kokybės. Be to, atsižvelgiant į 
poreikį užtikrinti, kad gamyba būtų 
orientuojama į tam tikrų veislių žaliavinius 
ryžius, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais padidinama arba sumažinama 
valstybės intervencinė kaina.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytomis valstybės 
intervencinėmis kainomis netrukdoma 
didinti arba mažinti paprastųjų kviečių, 
miežių, kukurūzų ir žaliavinių ryžių kainų 
dėl jų kokybės. Be to, siekiant:

a) užtikrinti, kad gamyba būtų 
orientuojama į tam tikrų veislių žaliavinius 
ryžius, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais padidinama arba sumažinama 
valstybės intervencinė kaina;

b) skatinti sudaryti ilgalaikes gamintojų ir 
subjektų, perkančių grūdus, auginimo 
sutartis, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais padidinama valstybinių 
intervencijų kaina.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sukurti atsargines priemones, skirtas skatinti žemės ūkio gamintojus, 
perdirbėjus ir prekybininkus sudaryti ne mažiau kaip metų trukmės auginimo sutartis. Tai 
galima įgyvendinti nustatant padidintas valstybės intervencines prekių, dėl kurių sudarytos 
auginimo sutartys, kainas. BŽŪP pagrindinis tikslas turėtų būti apsaugoti nuo rinkos 
iškraipymo, mažinant esminių intervencijų taikymo sritį.

Pakeitimas 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytomis valstybės 
intervencinėmis kainomis netrukdoma 
didinti arba mažinti paprastųjų kviečių, 
miežių, kukurūzų ir žaliavinių ryžių kainų 
dėl jų kokybės. Be to, atsižvelgiant į 
poreikį užtikrinti, kad gamyba būtų 
orientuojama į tam tikrų veislių žaliavinius 
ryžius, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais padidinama arba sumažinama 
valstybės intervencinė kaina.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytomis valstybės 
intervencinėmis kainomis netrukdoma 
didinti arba mažinti paprastųjų kviečių, 
kietųjų kviečių, miežių, kukurūzų, sorgų ir 
žaliavinių ryžių kainų dėl jų kokybės. Be 
to, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad 
gamyba būtų orientuojama į tam tikrų 
veislių žaliavinius ryžius, Komisija 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais padidinama 
arba sumažinama valstybės intervencinė 
kaina.

Or. es

Pakeitimas 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytomis valstybės 
intervencinėmis kainomis netrukdoma 
didinti arba mažinti paprastųjų kviečių, 
miežių, kukurūzų ir žaliavinių ryžių kainų 
dėl jų kokybės. Be to, atsižvelgiant į 
poreikį užtikrinti, kad gamyba būtų 
orientuojama į tam tikrų veislių žaliavinius 
ryžius, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais padidinama arba sumažinama 
valstybės intervencinė kaina.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytomis valstybės 
intervencinėmis kainomis netrukdoma 
didinti arba mažinti paprastųjų kviečių, 
kietųjų kviečių, miežių, kukurūzų, sorgų ir 
žaliavinių ryžių kainų dėl jų kokybės. Be 
to, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad 
gamyba būtų orientuojama į tam tikrų 
veislių žaliavinius ryžius, Komisija 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais padidinama 
arba sumažinama valstybės intervencinė 
kaina.

Or. es

Pakeitimas 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytomis valstybės 
intervencinėmis kainomis netrukdoma 
didinti arba mažinti paprastųjų kviečių, 
miežių, kukurūzų ir žaliavinių ryžių kainų 
dėl jų kokybės. Be to, atsižvelgiant į 
poreikį užtikrinti, kad gamyba būtų 
orientuojama į tam tikrų veislių žaliavinius 
ryžius, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais padidinama arba sumažinama 
valstybės intervencinė kaina.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytomis valstybės 
intervencinėmis kainomis netrukdoma 
didinti arba mažinti paprastųjų ir kietųjų 
kviečių, miežių, kukurūzų, sorgų ir 
žaliavinių ryžių kainų dėl jų kokybės. Be 
to, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad 
gamyba būtų orientuojama į tam tikrų 
veislių žaliavinius ryžius, Komisija 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais padidinama 
arba sumažinama valstybės intervencinė 
kaina.

Or. it

Pakeitimas 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų išvengta bet kokio rinkos 
sutrikimo,

a) (sustiprinti valstybines rinkos 
reguliavimo priemones,

Or. pt

Pakeitimas 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktai gali būti realizuojami 
suteikiant galimybes juos naudoti pagal 
Reglamente (ES) Nr. [...] nustatytą maisto 
paskirstymo labiausiai nepasiturintiems 
Sąjungos asmenims programą, jei pagal 
tą programą numatyta tokia galimybė. 
Tokiu atveju tų produktų apskaitinė vertė 
atitinka 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
atitinkamos nustatytos valstybės 
intervencinės kainos lygį.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 731
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktai gali būti realizuojami 
suteikiant galimybes juos naudoti pagal 
Reglamente (ES) Nr. [...] nustatytą maisto 
paskirstymo labiausiai nepasiturintiems 
Sąjungos asmenims programą, jei pagal 
tą programą numatyta tokia galimybė. 
Tokiu atveju tų produktų apskaitinė vertė 
atitinka 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
atitinkamos nustatytos valstybės 
intervencinės kainos lygį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Norime išbraukti nuostatas, kad intervencinės atsargos suteikiamos tiems, kuriems jų 
labiausiai reikia. Tai nevyksta ne dėl to, kad trūksta socialinės atsakomybės, bet norima 
užtikrinti, kad BŽŪP yra skirta žemės ūkiui, bet ne socialinei politikai vykdyti.
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Pakeitimas 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktai gali būti realizuojami 
suteikiant galimybes juos naudoti pagal 
Reglamente (ES) Nr. [...] nustatytą maisto 
paskirstymo labiausiai nepasiturintiems 
Sąjungos asmenims programą, jei pagal 
tą programą numatyta tokia galimybė. 
Tokiu atveju tų produktų apskaitinė vertė 
atitinka 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
atitinkamos nustatytos valstybės 
intervencinės kainos lygį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktai gali būti realizuojami suteikiant 
galimybes juos naudoti pagal Reglamente 
(ES) Nr. [...] nustatytą maisto paskirstymo 
labiausiai nepasiturintiems Sąjungos 
asmenims programą, jei pagal tą programą 
numatyta tokia galimybė. Tokiu atveju tų 
produktų apskaitinė vertė atitinka 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos 
nustatytos valstybės intervencinės kainos 
lygį.

Produktai gali būti realizuojami suteikiant 
galimybes juos naudoti pagal Reglamente 
(ES) Nr. [...] nustatytą maisto paskirstymo 
labiausiai nepasiturintiems Sąjungos 
asmenims programą. Tokiu atveju tų 
produktų apskaitinė vertė atitinka 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos 
nustatytos valstybės intervencinės kainos 
lygį.

Or. en
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Pakeitimas 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktai gali būti realizuojami suteikiant 
galimybes juos naudoti pagal Reglamente 
(ES) Nr. [...] nustatytą maisto paskirstymo 
labiausiai nepasiturintiems Sąjungos 
asmenims programą, jei pagal tą programą 
numatyta tokia galimybė. Tokiu atveju tų 
produktų apskaitinė vertė atitinka 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos 
nustatytos valstybės intervencinės kainos 
lygį.

Produktai gali būti realizuojami suteikiant 
galimybes juos visų pirma naudoti pagal 
Reglamente (ES) Nr. [...] nustatytą maisto 
paskirstymo labiausiai nepasiturintiems 
Sąjungos asmenims programą, jei pagal tą 
programą numatyta tokia galimybė. Tokiu 
atveju tų produktų apskaitinė vertė atitinka 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
atitinkamos nustatytos valstybės 
intervencinės kainos lygį.

Or. es

Pagrindimas

Nepriklausomai nuo teisinės šios programos bazės, valstybės intervencijos produktų 
realizavimas turėtų būti vykdomas taip, kad jie būtų prieinami tiems, kuriems jų labiausiai 
reikia.

Pakeitimas 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktai gali būti realizuojami suteikiant 
galimybes juos naudoti pagal Reglamente 
(ES) Nr. [...] nustatytą maisto paskirstymo 
labiausiai nepasiturintiems Sąjungos 
asmenims programą, jei pagal tą programą 
numatyta tokia galimybė. Tokiu atveju tų 
produktų apskaitinė vertė atitinka 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos 
nustatytos valstybės intervencinės kainos 
lygį.

Produktai gali būti realizuojami suteikiant 
galimybes juos visų pirma naudoti pagal 
Reglamente (ES) Nr. [...] nustatytą maisto 
paskirstymo labiausiai nepasiturintiems 
Sąjungos asmenims programą, jei pagal tą 
programą numatyta tokia galimybė. Tokiu 
atveju tų produktų apskaitinė vertė atitinka 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
atitinkamos nustatytos valstybės 
intervencinės kainos lygį.
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Or. es

Pagrindimas

Šią nuorodą būtina išlaikyti vieno BRO reglamente. Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad tai 
turėtų būti pirmenybinis valstybės intervencijos produktų panaudojimas, nes per 25 metus šis 
realizavimo metodas buvo ypač sėkmingas ir jis taip pat pasitarnavo išvengiant rinkos 
iškraipymų, kylančių dėl labai didelio valstybės intervencijos prekių kiekio patekimo į rinką.

Pakeitimas 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Privaloma parama

1. Parama privačiam sandėliavimui 
skiriama už iš grietinėlės, pagamintos 
tiesiogiai ir tik iš karvės pieno, pagamintą 
sviestą.
2. Šio poskirsnio sąlygas ir reikalavimus 
bei privalomos paramos dydį, skirtą 
privačiam sviesto saugojimui, Komisija 
tvirtina, pagal 160 straipsnį priimdama 
deleguotuosius aktus ir pagal nagrinėjimo 
procedūrą, išdėstytą 162 straipsnio 2 
dalyje, priimdama įgyvendinimo aktus.

Or. es

Pagrindimas

Kadangi kvotų galiojimas baigiasi, todėl būtinos atsarginės priemonės; kitus dvejus metus 
būtina išlaikyti privalomąją paramą. Po to Komisija turėtų nuspręsti, atsižvelgdama į padėtį 
rinkoje, ar tokia parama turėtų tapti pasirenkamąja.

Pakeitimas 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Privaloma parama

1. Parama privačiam sandėliavimui 
skiriama už iš grietinėlės, pagamintos 
tiesiogiai ir tik iš karvės pieno, pagamintą 
sviestą.
2. Šio poskirsnio sąlygas ir reikalavimus 
Komisija tvirtina, pagal 160 straipsnį 
priimdama deleguotuosius aktus ir pagal 
nagrinėjimo procedūrą, išdėstytą 162 
straipsnio 2 dalyje, priimdama 
įgyvendinimo aktus.
3. Taryba pagal Sutarties 43 straipsnio 3 
dalį tvirtina priemones, kuriomis 
nustatoma Sąjungos parama, skiriama už 
privatų sviesto sandėliavimą.

Or. es

Pagrindimas

Kadangi kvotų galiojimas baigiasi, turime būti labai atsargūs ir užtikrinti atsargines 
priemones. Todėl kitus dvejus metus būtina išlaikyti privalomąją paramą. Po to Komisija 
turėtų nuspręsti, atsižvelgdama į padėtį rinkoje, ar tokia parama turėtų tapti pasirenkamąja.


