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Pakeitimas 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
II DALIES II ANTRAŠTINĖS DALIES III SKYRIAUS 3 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3A SKIRSNIS
SUTARČIŲ SISTEMOS

113a straipsnis
Sutartiniai santykiai

1. Nedarant poveikio 104a ir 105a 
straipsnių nuostatoms dėl pieno ir pieno 
produktų sektoriaus ir 101 straipsnio 
nuostatoms dėl cukraus sektoriaus, jeigu 
valstybė narė nusprendžia, kad jos 
teritorijoje gamintojui tiekiant bet kokius 
šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus žemės ūkio produktus 
perdirbėjui arba prekybininkui turi būti 
sudaroma šalių rašytinė sutartis arba kad 
pirmieji pirkėjai privalo pateikti rašytinį 
sutarties dėl žemės ūkio produktų tiekimo 
iš gamintojų pasiūlymą, tokia sutartis 
arba toks sutarties pasiūlymas turi atitikti 
2 dalyje nustatytas sąlygas.
Jeigu valstybė narė nusprendžia, kad 
atitinkami produktai turi būti gamintojo 
tiekiami supirkėjui pagal rašytinę šalių 
sutartį, jeigu produktai tiekiami per kelis 
tarpininkus, valstybė narė taip pat 
nusprendžia, kokiems tiekimo etapams 
tokia šalių sutartis taikoma.
Valstybė narė užtikrina, kad šio 
sektoriaus sutartys būtų vykdomos, ir 
sukuria tarpininkavimo mechanizmą 
tiems atvejams, kai neįmanoma sudaryti 
sutarties bendru sutarimu, taip 
užtikrindama sąžiningus sutartinius 
santykius. 
2. Sutartis ir sutarties pasiūlymas:
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a) parengiami prieš produktų pristatymą;
b) sudaromi raštu taip pat
c) joje visų pirma nurodoma tokia 
informacija:
i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri:
–yra pastovi ir nurodoma sutartyje arba
– apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali 
apimti rinkos pokyčius atspindinčius 
rinkos rodiklius, pristatytų žemės ūkio 
produktų kiekį, kokybę ar sudėtį;
ii) atitinkamų produktų kokybė ir kiekis, 
kuris gali būti arba turi būti pristatomas, 
taip pat tokio pristatymo grafikas;
iii) sutarties trukmė, kuri gali būti ribota 
arba neribota – tokiu atveju nustatomos 
nutraukimo sąlygos;
iv) su mokėjimo tvarka ir terminais 
susijusios sąlygos;
v) žemės ūkio produktų surinkimo ir 
pristatymo tvarka ir 
vi) nenugalimos jėgos atveju taikytinos 
taisyklės.
3. Nukrypstant nuo 1 dalies, sutartis ir 
(arba) atitinkamas sutarties pasiūlymas 
neprivalomi, jei ūkininkas tiekia 
produktus pirkėjui kooperatyvui, kuriam 
priklauso gamintojas, jei kooperatyvo 
įstatuose arba taisyklėse ir šiuose 
įstatuose esančiuose arba pagal juos 
priimtose taisyklėse ir sprendimuose yra 
nuostatų, panašių į tas, kurios išdėstytos 
2 dalies a, b ir c punktuose.
4. Dėl visų žemės ūkio produktų tiekimo 
sutarčių, kurias sudaro gamintojai, 
surinkėjai, perdirbėjai ar pardavėjai, 
aspektų, įskaitant 2 dalies c punkte 
nurodytus aspektus, šalys derasi laisvai.
Nepaisant primos dalies nuostatų:
i) jei valstybė narė nusprendžia, kad 
privaloma sudaryti rašytines šalių sutartis 
dėl žemės ūkio produktų tiekimo pagal šio 
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straipsnio 1 dalį, ji gali nustatyti 
mažiausią galiojimo trukmę, kuri būtų 
taikoma tik ūkininkų ir pirmųjų žemės 
ūkio produktų pirkėjų sudarytoms 
rašytinėms sutartims. Mažiausia sutarties 
galiojimo trukmė yra šeši mėnesiai, ir ji 
nekenkia tinkamam vidaus rinkos 
veikimui;
ii) jei valstybė narė nusprendžia, kad 
pirmieji žemės ūkio produktų pirkėjai turi 
pateikti jų ūkininkui rašytinį sutarties 
pasiūlymą pagal 1 dalį, ji gali nurodyti, 
kad pasiūlyme nurodoma  mažiausia 
sutarties galiojimo trukmė, nustatyta šiuo 
tikslu taikomuose nacionalinės teisės 
aktuose. Mažiausia sutarties galiojimo 
trukmė yra šeši mėnesiai, ir ji nekenkia 
tinkamam vidaus rinkos veikimui.
Antros pastraipos nuostatos nedaro 
poveikio gamintojo teisei atsisakyti 
mažiausios sutarties trukmės, su sąlyga, 
kad jis šios teisės atsisako raštu. Tokiu 
atveju šalys laisvai derasi dėl visų 
sutarties aspektų, įskaitant 2 dalies c 
punkte nurodytus aspektus.
5. Valstybės narės, kurios pasinaudoja 
šiame straipsnyje numatytomis 
galimybėmis, praneša Komisijai, kaip 
atitinkamos nuostatos taikomos.
6. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais būtų nustatomos būtinos 
vienodo šio straipsnio 2 dalies a ir 
b punktų bei 3 dalies taikymo priemonės 
ir pranešimų, kuriuos pagal šį straipsnį 
turi pateikti valstybės narės, teikimo 
sąlygos.
Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Ori. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tik įtraukiama nauja pastraipa į pranešėjo siūlomo 113a straipsnio 1 dalį 
(Dantino pranešimo 333 pakeitimas).  Reglamento Nr.°261/2012 dėl sutartinių santykių pieno 
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ir pieno produktų sektoriuje priėmimas buvo vertinamas labai palankiai kaip svarbus žingsnis 
į priekį dabartinių maisto tiekimo grandinės subjektų vidaus santykių srityje. Pasirinktinis 
sutarčių sudarymas turi būti taikomas visiems sektoriams.

Pakeitimas 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
113 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

113a straipsnis
Sutartiniai santykiai

1. Jei valstybė narė nusprendžia, kad dėl 
produkto pristatymo, kai ūkininkas jį 
pristato perdirbimo įmonei, turi būti 
sudaroma raštiška šalių sutartis, ši 
sutartis turi atitikti 2 dalyje nustatytas 
sąlygas. Pirmoje pastraipoje aprašytu 
atveju atitinkama valstybė narė taip pat 
nusprendžia, kad tais atvejais, kai 
produktas pristatomas tarpininkaujant 
vienam ar daugiau surinkėjų, ši šalių 
sutartis turi apimti kiekvieną pristatymo 
etapą. Šiuo tikslu surinkėju laikoma 
įmonė, kuri produktą iš ūkininko ar kito 
surinkėjo gabena perdirbimo įmonei ar 
kitam surinkėjui, su sąlyga, kad kiekvienu 
atveju perduodama nuosavybės teisė į 
produktą.
2. Sutartis:
a) sudaroma prieš pristatymą,
b) sudaromi raštu taip pat
c) joje visų pirma nurodoma tokia 
informacija:
i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri:
–yra pastovi ir nurodoma sutartyje, ir 
(arba)
–kinta tik pagal sutartyje nustatytus 
veiksnius, visų pirma dėl padėties rinkoje 
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pokyčių, nustatytų atsižvelgiant į rinkos 
rodiklius, pristatyto produkto kiekio, taip 
pat jo kokybės ar sudėties,
ii) kiekis, kuris gali ir (arba) privalo būti 
pristatomas, taip pat pristatymo grafikas 
ir
iii) sutarties trukmė; trukmė gali būti 
neribota – tokiu atveju nustatomos 
nutraukimo sąlygos.
3. Nepaisant 1 dalies nuostatų, sutartį 
sudaryti neprivaloma, kai perdirbimo 
įmonė, kuriai ūkininkas pristato 
produktą, yra kooperatyvas, kuriam 
ūkininkas priklauso, jei kooperatyvo 
įstatuose yra nuostatos, kurių poveikis 
panašus į 2 dalies a, b ir c punktų 
nuostatų poveikį.
4. Dėl visų produktų tiekimo sutarčių, 
kurias sudaro ūkininkai, surinkėjai ar 
perdirbėjai, aspektų, įskaitant 2 dalies c 
punkte nurodytus aspektus, šalys derasi 
laisvai.
5. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio taikymą, Komisija 
įgyvendinimo aktais gali priimti būtinas 
priemones. Tie įgyvendinimo aktai 
priimamai pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. es

Pakeitimas 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
113 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

113b straipsnis
Derybos dėl sutarčių
1. Pagal šio reglamento 106 straipsnį 
pripažinta vieno iš 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų sektorių gamintojų organizacija 
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gali jai priklausančių gamintojų vardu 
derėtis dėl visų ar dalies jų gaminamų 
žemės ūkio produktų tiekimo pagal 
sutartis tarp gamintojo ir perdirbėjo, 
tarpininko arba pardavėjo.
2. Gamintojų organizacija gali vesti 
derybas:
a) nepaisant to, ar ūkininkai gamintojų 
organizacijai perduoda nuosavybės teisę į 
atitinkamus produktus;
b) nepaisant to, ar tokia pat suderėta 
kaina taikoma visų, ar tik kai kurių 
gamintojų organizacijos narių pagamintai 
produkcijai;
c) su sąlyga, kad atitinkami ūkininkai 
nepriklauso jokiai kitai gamintojų 
organizacijai, kuri irgi jų vardu derasi dėl 
tokių sutarčių; vis dėlto tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės gali 
nukrypti nuo šios sąlygos, jeigu 
gamintojas turi du atskirus gamybos 
padalinius skirtingose geografinėse 
teritorijose;
d) su sąlyga, kad atitinkami produktai 
neįtraukti į ūkininko kaip kooperatyvo 
nario įsipareigojimą juos tiekti laikantis 
kooperatyvo įstatuose nustatytų sąlygų 
arba įstatuose nustatytų ar su jais 
susijusių taisyklių ir sprendimų; taip pat
e) su sąlyga, kad gamintojų organizacija 
praneša valstybės narės ar valstybių 
narių, kuriose ji veikia, kompetentingoms 
institucijoms apie žemės ūkio produktų, 
dėl kurių deramasi, kiekį.
3. Šiame straipsnyje nuorodos į gamintojų 
organizacijas apima ir tokių gamintojų 
organizacijų asociacijas.
4. Valstybės narės, kuriose vyksta derybos, 
informuoja Komisiją apie 2 dalies 
e punkto nuostatų taikymą.
5. Ribos, apibrėžiančios produkcijos, dėl 
kurios gali vykti kolektyvinės derybos, 
apimtys pateikiamos šio reglamento 
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priede.

Or. fr

Pakeitimas 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
113 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

113b straipsnis
Derybos dėl sutarčių

1. Dėl visai bendrai produkcijai ar jos 
daliai taikytinų sutarčių dėl ūkininkų 
vykdomo produkto pristatymo perdirbimo 
įmonei ar surinkėjui, kuris apibrėžtas 
100a straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje, savo ūkininkų narių vardu 
gali derėtis pagal 106 straipsnį pripažinta 
gamintojų organizacija.
2. Gamintojų organizacija gali derėtis:
a) nepaisant to, ar ūkininkai gamintojų 
organizacijai perduoda nuosavybės teisę į 
produktą;
b) nepaisant to, ar visų arba kai kurių 
ūkininkų, priklausančių gamintojų 
organizacijai, pagamintai bendrai 
produkcijai taikoma tokia pat suderėta 
kaina;
c) su sąlyga, kad bendras produkto, dėl 
kurio derasi konkreti gamintojų 
organizacija, kiekis neviršija:
i) 3,5 % viso Sąjungoje pagaminamo 
kiekio ir
ii) 33 % bet kurios valstybės narės, su 
kuria susijusios tokios gamintojų 
organizacijos derybos, bendro 
pagaminamo kiekio, ir
iii) 33 % visų valstybių narių, su kuriomis 



PE492.804v01-00 10/156 AM\907936LT.doc

LT

susijusios tokios gamintojų organizacijos 
derybos, bendro pagaminamo kiekio,
d) su sąlyga, kad atitinkami ūkininkai 
nepriklauso jokiai kitai gamintojų 
organizacijai, kuri irgi jų vardu derasi dėl 
tokių sutarčių;
e) su sąlyga, kad gamintojų organizacija 
apie tai praneša valstybės (-ių) narės (-ių), 
kurioje (-iose) ji veikia, kompetentingoms 
institucijoms.
3. Šiame straipsnyje nuorodos į gamintojų 
organizacijas apima ir tokių gamintojų 
organizacijų asociacijas. Atsižvelgiant į 
poreikį užtikrinti, kad šios asociacijos 
būtų tinkamai stebimos, Komisija 
įgaliojama pagal 160 straipsnyje nurodytą 
procedūrą priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos tokių asociacijų 
pripažinimo sąlygos.
4. Nepaisant 2 dalies c punkto ii ir iii 
papunkčių, net kai 33 % riba neviršijama, 
antroje pastraipoje minima konkurencijos 
institucija kiekvienu atveju atskirai gali 
nuspręsti, kad gamintojų organizacija 
negali rengti derybų, jeigu mano, kad tai 
būtina norint išsaugoti konkurenciją arba 
išvengti didelio neigiamo poveikio jos 
teritorijoje veikiančioms atitinkamą 
produktą perdirbančioms MVĮ.
Kai derybos vyksta dėl daugiau kaip 
vienos valstybės narės produkcijos, šios 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytą 
sprendimą įgyvendinimo aktu priima 
Komisija, laikydamasi Reglamento (EB) 
Nr. 1/2003 14 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros. Kitais atvejais 
tokį sprendimą priima valstybės narės, dėl 
kurios produkcijos vyksta derybos, 
nacionalinė konkurencijos institucija. 
Pirmoje ir antroje šios dalies pastraipose 
nurodyti sprendimai nepradedami taikyti 
anksčiau, nei apie juos pranešama 
atitinkamoms įmonėms.
5. Šiame straipsnyje:
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a) nacionalinė konkurencijos institucija –
Reglamento (EB) Nr. 1/2003 5 straipsnyje 
nurodyta institucija;
b) MVĮ – labai maža, maža ar vidutinė 
įmonė, kaip apibrėžta Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB.

Or. es

Pagrindimas

Vykdant bendrą žemės ūkio politiką turėtų būti skatinama kurti žemės ūkio kooperatyvus ir 
sudaryti gamintojų ir perdirbimo įmonių sutartis ir taip pieno sektoriuje galiojančią tvarką 
perkelti į kitus sektorius.

Pakeitimas 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
113 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

113b straipsnis
Derybos dėl sutarčių su kitais sektoriais

Derybos dėl sutarčių kituose sektoriuose, 
įskaitant vaisių ir daržovių ir jų 
perdirbėjų sektorių
Nedarant poveikio 104 ir 105 straipsnių 
nuostatoms, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 42 straipsnį ir 43 
straipsnio 2 dalį priimamos nuostatos 
kuriomis siekiama, kad pripažintos 
gamintojų organizacijos ir ūkininkų ar 
ūkininkų asociacijų kooperatyvai galėtų 
derėtis dėl galimų sutarčių su supirkėjais 
sąlygų, įskaitant visos jų narių 
produkcijos arba jos dalies kainas.
Siekiant, kad įvairiuose žemės ūkio 
sektoriuose išliktų veiksminga 
konkurencija, šiai derybų sričiai taikomi 
reikiami apribojimai, kuriuos kartu 
nustato Europos Parlamentas ir Taryba, 
kaip tai daroma pieno sektoriuje; šiai 
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apribojimai gali būti išreikšti, pavyzdžiui, 
Sąjungos arba bet kurios valstybės narės 
produkcijos, dėl kurios deramasi, 
procentine dalimi.
Derantis dėl kainų, nustatomų galimose 
pirmoje pastraipoje nurodytų gamintojų ir 
supirkėjų sutartyse, laikantis ankstesnėje 
pastraipoje nurodytų reikalavimų ir 
siekiant teisingiau paskirstyti tiekimo 
grandinėje sukurtą pridėtinę vertę, galima 
atsižvelgti į objektyvius rodiklius, 
susijusius su gamybos sąnaudomis.

Or. es

Pagrindimas

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio.El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas.De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

Pakeitimas 1854
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
113 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

113c straipsnis
Sutartys apynių sektoriuje

1. Visas gamintojo ar gamintojų 
organizacijos ir pirkėjo sudarytas 
Sąjungoje išaugintų apynių tiekimo 
sutartis registruoja tuo tikslu kiekvienos 
atitinkamos gamintojo valstybės narės 
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paskirta įstaiga.
2. Sutartys, susijusios su konkrečių kiekių 
tiekimu sutartomis kainomis bei 
apimančios vieno ar kelių derlių 
laikotarpį ir sudarytos iki atitinkamų 
pirmojo derliaus metų rugpjūčio 1 d., 
vadinamos iš anksto sudarytomis 
sutartimis. Jos registruojamos atskirai.
3. Duomenys, kurie yra registracijos 
objektas, gali būti naudojami tik šio 
reglamento tikslais.
4. Komisija nustato išsamias apynių 
tiekimo sutarčių registravimo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio pirmos dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad 
gamintojų organizacijų ir ūkio subjektų 
organizacijų, veikiančių alyvuogių aliejaus 
ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje, ir 
tarpšakinių organizacijų tikslai ir 
atsakomybė būtų aiškiai apibrėžti, taip 
užtikrinant tokių organizacijų veiksmų 
veiksmingumą, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti su gamintojų 
organizacijomis, gamintojų organizacijų 
asociacijomis, tarpšakinėmis 
organizacijomis ir ūkio subjektų 
organizacijomis susijusius deleguotuosius 
aktus dėl:

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad 
gamintojų organizacijų ir ūkio subjektų 
organizacijų, veikiančių alyvuogių aliejaus 
ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje, ir 
tarpšakinių organizacijų tikslai ir 
atsakomybė būtų aiškiai apibrėžti, taip 
užtikrinant tokių organizacijų veiksmų 
veiksmingumą, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį kiekvienam 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytam sektoriui atskirai priimti 
su gamintojų organizacijomis, gamintojų 
organizacijų asociacijomis, tarpšakinėmis 
organizacijomis ir ūkio subjektų 
organizacijomis susijusius deleguotuosius 
aktus dėl:

Or. en
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Pakeitimas 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio pirmos dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) konkrečių tikslų, kurių gali, turi arba 
neturi siekti tokios organizacijos ir 
asociacijos (įskaitant 106–109 
straipsniuose išvardytų tikslų išimtis),

a) konkrečių tikslų, kurių gali, turi arba 
neturi siekti tokios vaisių ir daržovių, 
alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių 
ir vyno sektorių organizacijos ir 
asociacijos (įskaitant 106–109 
straipsniuose išvardytų tikslų išimtis),

Or. es

Pagrindimas

Konkretūs tikslai jau apibrėžti pagrindinio teisės aktos 106 ir 108 straipsniuose. Deleguotieji 
aktai turėtų būti priimami tik minėtųjų sektorių atveju.

Pakeitimas 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio pirmos dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) horizontaliųjų rekomendacijų dėl 
tarpšakinių susitarimų, kuriuos 
organizacijos sudaro pagal Tarpšakinių 
susitarimų sudarymo gairių 108 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 1858
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio pirmos dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) horizontaliųjų rekomendacijų dėl 
tarpšakinių susitarimų, kuriuos 
organizacijos sudaro pagal 108 
straipsnyje nustatytas tarpšakinių 
susitarimų sudarymo gaires;

Or. fr

Pakeitimas 1859
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio pirmos dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tokių organizacijų ir asociacijų įstatų, 
pripažinimo, struktūros, teisinio statuso, 
narystės, dydžio, atskaitomybės ir veiklos; 
106 straipsnio d punkte nurodyto 
gamintojų organizacijos pripažinimo 
reikalavimo, kad gamintojų organizacija 
neturėtų dominuojančios padėties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
tai būtina siekiant Sutarties 39 straipsnyje 
nustatytų tikslų; pripažinimo poveikio, 
pripažinimo panaikinimo ir susijungimo;

b) tokių organizacijų ir asociacijų įstatų, 
pripažinimo, struktūros, teisinio statuso, 
narystės, dydžio, atskaitomybės ir veiklos; 
pripažinimo poveikio, pripažinimo 
panaikinimo ir susijungimo;

Or. en

Pakeitimas 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio pirmos dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tokių organizacijų ir asociacijų įstatų, 
pripažinimo, struktūros, teisinio statuso, 
narystės, dydžio, atskaitomybės ir veiklos; 

b) tokių organizacijų ir asociacijų įstatų, 
pripažinimo, struktūros, teisinio statuso, 
narystės, dydžio, atskaitomybės ir veiklos; 
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106 straipsnio d punkte nurodyto 
gamintojų organizacijos pripažinimo 
reikalavimo, kad gamintojų organizacija 
neturėtų dominuojančios padėties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
tai būtina siekiant Sutarties 39 straipsnyje 
nustatytų tikslų; pripažinimo poveikio, 
pripažinimo panaikinimo ir susijungimo; 

pripažinimo poveikio, pripažinimo 
panaikinimo ir susijungimo;

Or. es

Pagrindimas

106 straipsnio d dalis išbraukta.

Pakeitimas 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio pirmos dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tokių organizacijų ir asociacijų įstatų, 
pripažinimo, struktūros, teisinio statuso, 
narystės, dydžio, atskaitomybės ir veiklos; 
106 straipsnio d punkte nurodyto 
gamintojų organizacijos pripažinimo 
reikalavimo, kad gamintojų organizacija 
neturėtų dominuojančios padėties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
tai būtina siekiant Sutarties 39 straipsnyje 
nustatytų tikslų; pripažinimo poveikio, 
pripažinimo panaikinimo ir susijungimo;

b) tokių organizacijų ir asociacijų įstatų, 
struktūros, teisinio statuso, narystės, 
dydžio, atskaitomybės ir veiklos; 106 
straipsnio d punkte nurodyto gamintojų 
organizacijos pripažinimo reikalavimo, kad 
gamintojų organizacija neturėtų 
dominuojančios padėties atitinkamoje 
rinkoje, išskyrus atvejus, kai tai būtina 
siekiant Sutarties 39 straipsnyje nustatytų 
tikslų; jo poveikio ir susijungimo;

Or. en

Pagrindimas

Pagal 114 straipsnio nuostatas Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos išsamios taisyklės, susijusios su gamintojų organizacijomis. Į jas turėtų 
įeiti taisyklės dėl pripažinimo ir aiškios taisyklės, susijusios su atvejais, kada pripažinimas 
gali būti sustabdytas arba panaikintas ir kada gali būti reikalauja imtis taisomųjų priemonių.
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Pakeitimas 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio pirmos dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pripažinimo, pripažinimo atšaukimo ir 
sustabdymo taisyklių ir reikalavimų, kad 
pripažinimo kriterijų nesilaikymo atveju 
tokios organizacijos ir asociacijos imtųsi 
taisomųjų priemonių;

Or. en

Pagrindimas

Pagal 114 straipsnio nuostatas Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos išsamios taisyklės, susijusios su gamintojų organizacijomis. Į jas turėtų 
įeiti taisyklės dėl pripažinimo ir aiškios taisyklės, susijusios su atvejais, kada pripažinimas 
gali būti sustabdytas arba panaikintas ir kada gali būti reikalauja imtis taisomųjų priemonių.

Pakeitimas 1863
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio pirmos dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) 110 straipsnyje numatyto organizacijų 
tam tikrų taisyklių taikymo išplėtimo ne jų 
nariams ir 111 straipsnyje nurodyto ne 
narių mokamo privalomo narystės 
mokesčio, įskaitant griežtesnių gamybos 
taisyklių, kurių taikymas gali būti išplėstas 
pagal 110 straipsnio 4 dalies pirmos 
pastraipos b punktą, sąrašą; papildomų 
reikalavimų dėl atstovaujamumo, susijusių 
ekonominių zonų (įskaitant Komisijos 
atliekamą jų apibrėžimo tikrinimą), 
trumpiausių laikotarpių, kuriuos taisyklės 
turėtų galioti prieš jų taikymo išplėtimą, 
asmenų ar organizacijų, kuriems taisyklės 
gali būti taikomos arba iš kurių 

f) 110 straipsnyje numatyto organizacijų 
tam tikrų taisyklių taikymo išplėtimo ne jų 
nariams atsižvelgiant į tikslus, kurių 
kiekviena iš šių organizacijų gali siekti 
pagal 106, 107 ir 108 straipsnius, ir 111 
straipsnyje nurodyto ne narių mokamo 
privalomo narystės mokesčio, įskaitant 
griežtesnių gamybos taisyklių, kurių 
taikymas gali būti išplėstas pagal 110 
straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b 
punktą, sąrašą; papildomų reikalavimų dėl 
atstovaujamumo, susijusių ekonominių 
zonų (įskaitant Komisijos atliekamą jų 
apibrėžimo tikrinimą), trumpiausių 
laikotarpių, kuriuos taisyklės turėtų galioti 
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reikalaujama mokėti įnašus, ir aplinkybių, 
kuriomis Komisija gali reikalauti, kad būtų 
atsisakyta leisti išplėsti taisyklių taikymą 
arba mokėti privalomus įnašus arba 
panaikinti tokį taisyklių taikymo išplėtimą 
arba privalomus įnašus.

prieš jų taikymo išplėtimą, asmenų ar 
organizacijų, kuriems taisyklės gali būti 
taikomos arba iš kurių reikalaujama mokėti 
įnašus, ir aplinkybių, kuriomis Komisija 
gali reikalauti, kad būtų atsisakyta leisti 
išplėsti taisyklių taikymą arba mokėti 
privalomus įnašus arba panaikinti tokį 
taisyklių taikymo išplėtimą arba 
privalomus įnašus.

Or. en

Pakeitimas 1864
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio pirmos dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tausaus gamtos išteklių valdymo 
leidžiant pripažintoms gamintojų 
organizacijoms, įskaitant kooperatyvus, 
susitarti su konkurentais ir maisto 
grandinės partneriais į kolektyvinius 
horizontaliuosius ir vertikaliuosius 
susitarimus į kainas įtraukti investicijų į 
tvarią gamybą sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 1865
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 
su šiuo skyriumi susijusias būtinas 
priemones, visų pirma priemones, 
susijusias su 110 ir 112 straipsniuose 
nurodytų priemonių įgyvendinimo 

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 
su šiuo skyriumi susijusias būtinas 
priemones, visų pirma priemones, 
susijusias su 110 ir 112 straipsniuose 
nurodytų priemonių įgyvendinimo 
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procedūromis ir techninėmis sąlygomis. 
Šie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

procedūromis ir techninėmis sąlygomis. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Komisija 
įgyvendinimo aktais nustato būtinas 
priemones, susijusias su 110 straipsnio 
2 dalyje nurodytos ekonominės zonos 
sąvokos įgyvendinimu.

Or. en

Pakeitimas 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
II DALIES II ANTRAŠTINĖS DALIES III SKYRIAUS 4 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4A SKIRSNIS
GALIMYBĖ VALSTYBEI NAREI 

VYKDYTI VALDYMĄ
116a straipsnis

Valdymo galimybė
Atsižvelgiant į konkrečią padėtį atskirose 
valstybėse narėse ir gamintojų bei ūkio 
subjektų organizacijų išsivystymo lygį, tais 
atvejais, kai gamintojų organizavimo lygis 
yra ypač žemas, pagal šį reglamentą 
gamintojų organizacijoms nustatytas 
užduotis gali vykdyti valstybės narės 
nacionalinės valdžios institucijos. 

Or. pt

Pakeitimas 1867
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
II DALIES II ANTRAŠTINĖS DALIES III SKYRIAUS 4 a skirsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4A SKIRSNIS
Skaidrumas ir su rinka bei koregavimu

susijusi informacija
116a straipsnis

Europos maisto produktų kainų stebėjimo 
priemonė

1. Siekdama informuoti ūkio subjektus ir 
visas valdžios institucijas apie kainodarą 
visoje maisto produktų tiekimo grandinėje 
ir palengvinti rinkos pokyčių nustatymą 
bei registravimą, Komisija reguliariai 
pateikia Tarybai ir Parlamentui Europos 
maisto produktų kainų stebėjimo 
priemonės veiklos ir tyrimų rezultatų 
ataskaitą bei užtikrina, kad šie rezultatai 
būtų paskelbti viešai.
2. 1 dalies nuostatų taikymo tikslais ir 
palaikant ryšį su nacionalinių statistikos 
institutų ir nacionalinių kainų stebėjimo 
centrų veikla, taikant Priemonę renkami 
būtent statistiniai duomenys ir 
informacija, reikalinga atlikti analizei bei 
tyrimams, susijusiems su:
a) gamyba ir tiekimu;
b) kainodaros priemonėmis ir, kiek 
galima, pelno maržomis visoje Sąjungos ir 
valstybių narių maisto tiekimo 
grandinėje;
c) kainų kitimo tendencijomis ir, kiek 
galima, pelno maržomis visuose Sąjungos 
ir valstybių narių maisto tiekimo 
grandinės lygmenyse bei visuose žemės 
ūkio ir žemės ūkio ir maisto sektoriuose, 
ypač vaisių ir daržovių, pieno ir pieno 
produktų bei mėsos produktų sektoriuje;
d) trumpalaikių ir vidutinio laikotarpio 
rinkos pokyčių prognozėmis.
Šioje dalyje nustatytais tikslais taikant 
priemonę bus ypač daug tiriamas 
eksportas ir importas, ūkininkams 
mokamos produktų kainos, vartotojų 
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mokamos kainos, pelno maržos ir 
gamybos, perdirbimo ir prekybos 
sąnaudos visais Sąjungos ir valstybių 
narių maisto tiekimo grandinės etapais;
e) nuorodinės kainos ribų skaičiavimas. 
Remiantis statistiniais duomenimis 
Europos maisto produktų kainų stebėjimo 
priemone bus skaičiuojamos nuorodinės 
kainos ribos. Tai bus daroma atsižvelgiant 
į gamybos sąnaudas. Jei kaina neįeina į 
nuorodinės kainos ribas, pasitelkiant 
Europos maisto produktų kainų stebėjimo 
priemonę bus raginama pakoreguoti 
kiekius taikant keletą priemonių, įskaitant 
156 straipsnio a dalyje nustatytas 
priemones, siekiant, kad pasiūla atitiktų 
paklausą ir kad kainos įeitų į pradžioje 
apskaičiuotos nuorodinės kainos ribas;
f) tiekimo sektoriaus įmonių, siekiančių, 
kad nuolat didėtų tiekimo sąnaudos, 
koncentracija grandies pradžioje. Šios 
sąnaudos yra viena pagrindinių prasto 
veikimo tiekimo grandinėje priežasčių, dėl 
kurios labai sunku teisingai tiekimo 
grandinėje paskirstyti pridėtinę vertę.

Or. fr

Pagrindimas

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles. 
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.
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Pakeitimas 1868
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II DALIES II ANTRAŠTINĖS DALIES III SKYRIAUS 4 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a SKIRSNIS (naujas)
SKAIDRUMAS, SU RINKA SUSIJUSI 
INFORMACIJA IR KOREGAVIMAS

116 a straipsnis
Europos maisto produktų kainų stebėjimo 
priemonė
1. Siekdama informuoti ūkio subjektus ir 
visas valdžios institucijas apie kainodarą 
visoje maisto produktų tiekimo grandinėje 
ir palengvinti rinkos pokyčių nustatymą 
bei registravimą, Komisija reguliariai 
pateikia Tarybai ir Parlamentui Europos 
maisto produktų kainų stebėjimo 
priemonės veiklos ir tyrimų rezultatų 
ataskaitą bei užtikrina, kad šie rezultatai 
būtų paskelbti viešai.
2. 1 dalies nuostatų taikymo tikslais ir 
palaikant ryšį su nacionalinių statistikos 
institutų ir nacionalinių kainų stebėjimo 
centrų veikla, taikant Priemonę renkami 
būtent statistiniai duomenys ir 
informacija, reikalinga atlikti analizei bei 
tyrimams, susijusiems su:
b) kainodaros priemonėmis ir, kiek 
galima, pelno maržomis visoje Sąjungos ir 
valstybių narių maisto tiekimo 
grandinėje;
c) kainų kitimo tendencijomis ir, kiek 
galima, pelno maržomis visuose Sąjungos 
ir valstybių narių maisto tiekimo 
grandinės lygmenyse bei visuose žemės 
ūkio ir žemės ūkio ir maisto sektoriuose, 
ypač vaisių ir daržovių, pieno ir pieno 
produktų bei mėsos produktų sektoriuje;
d) trumpalaikių ir vidutinio laikotarpio 
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rinkos pokyčių prognozėmis.
Šioje dalyje nustatytais tikslais taikant 
priemonę bus ypač daug tiriamas 
eksportas ir importas, ūkininkams 
mokamos produktų kainos, vartotojų 
mokamos kainos, pelno maržos, gamybos, 
perdirbimo ir prekybos sąnaudos visais 
Sąjungos ir valstybių narių maisto tiekimo 
grandinės etapais.
e) Nuorodinių pieno kainų intervalas 
skaičiuojamas pagal surinktus statistinius 
duomenis naudojantis Europos maisto 
produktų kainų stebėjimo priemone. 
Nuorodinių kainų intervalas grindžiamas 
pieno produkcijos gamybos sąnaudomis. 
Jei kainos neatitinka nuorodinių kainų 
intervalo, taikant Europos maisto 
produktų kainų stebėjimo priemonę 
rekomenduojama koreguoti apimtis 
naudojant keletą priemonių, įskaitant 156 
straipsnyje nustatytas priemones, siekiant, 
kad pasiūla atitiktų paklausą ir kad būtų 
išvengta, kad kainos neatitiktų 
apskaičiuoto nuorodinių kainų intervalo.;

Or. fr

Pagrindimas

Labai svarbu įgyvendinti Europos kainų stebėjimo priemonę siekiant surinkti konkrečius 
duomenis apie rinkos padėtį, ypač pieno kainas, pieno produkcijos sąnaudų pokyčius, taip pat 
apie paklausą, pasiūlą ir visų maisto tiekimo grandinės dalyvių maržas. Tačiau svarbu stebėti 
ne tik rinką. Europos maisto produktų kainų stebėjimo priemonei reikia suteikti atsako į 
konkrečias rinkos situacijas priemones siekiant pasiūlos apimtis pakoreguoti pagal paklausą 
pasitelkiant jos žinias apie rinką.

Pakeitimas 1869
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
116 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

116 a straipsnis
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Europos maisto produktų kainų stebėjimo 
priemonė

Tam, kad gamintojų ir tarpšakinėms 
organizacijoms būtų lengviau registruoti 
rinkos pokyčius, Europos maisto produktų 
kainų stebėjimo priemonė, 
koordinuodama su Eurostatu, 
nacionaliniais statistikos institutais ir 
nacionalinėmis kainų stebėjimo 
tarnybomis nuolat rengia pagrindinių 
žemės ūkio sektorių kainų tendencijų 
apklausas, taip pat trumpalaikes ir 
ilgalaike prognozes.

Or. en

Pakeitimas 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
III DALIES 1- SKYRIUS

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 skyrius
Bendrosios nuostatos

116a straipsnis
Bendrieji principai

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente 
arba pagal jį priimtose nuostatose 
numatyta kitaip, prekiaujant su 
trečiosiomis šalimis draudžiama:
a) nustatyti bet kokias rinkliavas, 
lygiavertes muitui;
b) taikyti bet kokį kiekybinį apribojimą ar 
lygiaverčio poveikio priemonę.

Or. es

Pagrindimas

Šis skyrius ir įžanginis straipsnis turi likti reglamente. Įžanginiame straipsnyje nustatytas 
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pagrindinis bendras principas, kurio turi būti laikomasi prekiaujant su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 1871
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant atvejų, kai importo ar 
eksporto licencijų reikalaujama pagal šį 
reglamentą, importuojant vieną ar kelis 
žemės ūkio produktus, išleistinus į laisvą 
apyvartą, arba eksportuojant vieną ar kelis 
tokius produktus į Sąjungą arba iš jos, gali 
būti reikalaujama pateikti licenciją, 
atsižvelgiant į tai, kad licencijų reikia 
siekiant valdyti atitinkamas rinkas ir visų 
pirma siekiant vykdyti prekybos 
atitinkamais produktais stebėseną.

1. Nepažeidžiant atvejų, kai importo ar 
eksporto licencijų reikalaujama pagal šį 
reglamentą, importuojant vieną ar kelis 
žemės ūkio produktus, išleistinus į laisvą 
apyvartą, arba eksportuojant vieną ar kelis 
tokius produktus į Sąjungą arba iš jos, gali 
būti reikalaujama pateikti licenciją,
atsižvelgiant į tai, kad licencijų reikia 
siekiant valdyti atitinkamas rinkas.

Or. de

Pagrindimas

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.

Pakeitimas 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant atvejų, kai importo ar 
eksporto licencijų reikalaujama pagal šį 
reglamentą, importuojant vieną ar kelis 
žemės ūkio produktus, išleistinus į laisvą 
apyvartą, arba eksportuojant vieną ar kelis 
tokius produktus į Sąjungą arba iš jos, gali 
būti reikalaujama pateikti licenciją, 
atsižvelgiant į tai, kad licencijų reikia 
siekiant valdyti atitinkamas rinkas ir visų 
pirma siekiant vykdyti prekybos 
atitinkamais produktais stebėseną.

1. Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.

Or. es

Pakeitimas 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant atvejų, kai importo ar 
eksporto licencijų reikalaujama pagal šį 
reglamentą, importuojant vieną ar kelis 
žemės ūkio produktus, išleistinus į laisvą 
apyvartą, arba eksportuojant vieną ar kelis 
tokius produktus į Sąjungą arba iš jos, gali 
būti reikalaujama pateikti licenciją, 
atsižvelgiant į tai, kad licencijų reikia 
siekiant valdyti atitinkamas rinkas ir visų 
pirma siekiant vykdyti prekybos 
atitinkamais produktais stebėseną.

1. Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.

Or. es

Pakeitimas 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Konkrečiai, gali būti reikalaujama 
pateikti importo licenciją importuojant šių 
sektorių produktus:
a) grūdų;
b) ryžių;
c) cukraus;
d) sėklų;
e) alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 
alyvuogių, kai importuojami produktai, 
kurių KN kodai yra 1509, 1510 00, 
0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 
1522 00 31 ir 1522 00 39;
f) linų ir kanapių, tiek, kiek tai yra susiję 
su kanapėmis;
g) vaisių ir daržovių;
h) perdirbtų vaisių ir daržovių;
i) bananų;
j) vyno;
k) gyvų augalų;
l) galvijienos;
m) pieno ir pieno produktų;
n) kiaulienos;
o) avienos ir ožkienos;
p) kiaušinių;
q) paukštienos;
r) žemės ūkio kilmės etilo alkoholio.
Gali būti reikalaujama pateikti eksporto 
licenciją eksportuojant šių sektorių 
produktus:
a) grūdų;
b) ryžių;
c) cukraus;
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d) alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 
alyvuogių, kai eksportuojamas I priedo 
VII dalies a punkte nurodytas alyvuogių 
aliejus;
e) vaisių ir daržovių;
f) perdirbtų vaisių ir daržovių;
g) vyno;
h) galvijienos;
i) pieno ir pieno produktų;
j) kiaulienos;
k) avienos ir ožkienos;
l) kiaušinių;
m) paukštienos;
n) žemės ūkio kilmės etilo alkoholio.

Or. es

Pagrindimas

Žemės ūkio produktų, kuriuos importuojant ar eksportuojant gali būti reikalaujama pateikti 
licenciją, sąrašas turėtų būti įtrauktas į šį reglamentą laikantis dabartinio reglamento (Nr. 
1234/2007) 130 ir 161 straipsnių nuostatų. Tačiau dėl šio sąrašo nereikia priimti deleguotųjų 
aktų, kaip numatyta 118 straipsnyje.

Pakeitimas 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Sąjungos importuojami produktai 
atitinka tokius pat gamybos ir prekybos 
reikalavimus, kurie taikomi Sąjungoje 
pagamintiems produktams, o atitinkamos 
importo licencijos jiems suteikiamos tik 
tuomet, jei jie šias sąlygas tenkina.

Or. es
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Pakeitimas 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) Jei rinkos kainos Sąjungoje 
nepadengia Bendrijos gamybos sąnaudų, 
Sąjunga turėtų sustabdyti importo 
licenciją iki tol, kol išsprendžiama su šiais 
produktais susijusi padėtis.

Or. es

Pakeitimas 1877
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Sąjungos produktams taikomos 
prekybos nuostatos, įskaitant nuostatas, 
priimtas veterinarijos, fitosanitarijos ir 
maisto sektoriuose, siekiant užtikrinti, kad 
produktai atitiktų higienos, žmonių ir 
augalų sveikatos ir gyvūnų gerovės 
standartus ir aplinkos apsaugos taisykles, 
taip pat taikomos importuojamiems 
produktams. Importo licencijos gali būti 
neišduodamos į Sąjungą 
importuojamiems produktams, kurie 
neatitinka šių nuostatų.

Or. pt

Pakeitimas 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
118 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgiant į prekybos raidą ir 
padėties rinkoje pokyčius, atitinkamų 
rinkų poreikius ir siekiant vykdyti 
atitinkamų produktų importo ir eksporto 
stebėseną, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatoma:

1. Atsižvelgiant į poreikį stebėti produktų 
importą, patikimai valdyti rinką ir mažinti 
administracinę naštą, Komisija įgaliojama 
pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus, kuriais nustatoma:

Or. pl

Pagrindimas

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Pakeitimas 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
118 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žemės ūkio produktų, kurių importo ar 
eksporto licenciją reikia pateikti, sąrašas;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1880
Britta Reimers
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Pasiūlymas dėl reglamento
118 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žemės ūkio produktų, kurių importo ar 
eksporto licenciją reikia pateikti, sąrašas;

a) kad išimtiniais atvejais ir kai būtina 
siekiant veiksmingai valdyti atitinkamas 
rinkas, turi būti pareikiama tam tikrų
žemės ūkio produktų importo ar eksporto
licencija;

Or. de

Pakeitimas 1881
Elisabeth Jeggle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) būtiniausi importui taikomi socialiniai 
ir aplinkos standartai, siekiant užtikrinti, 
kad trečiųjų šalių produktai patektų į 
rinką laikantis taisyklių.

Or. de

Pagrindimas

Importas iš trečiųjų šalių neturi iškeipti konkurencijos vidaus rinkoje. Todėl turi būti nustatyti 
ir dermai taikomi būtiniausi (socialiniai, aplinkos ir kt.) standartai.

Pakeitimas 1882
Hans-Peter Mayer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) paraiškų teikimą ir licencijų išdavimą 
bei naudojimą;
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Or. de

Pakeitimas 1883
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio pirmos dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paraiškų teikimą ir licencijų išdavimą 
bei naudojimą;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
120 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

120a straipsnis
Importo muitai

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente 
numatyta kitaip, 1 straipsnyje 
nurodytiems produktams taikomi 
Bendrajame muitų tarife nustatyti 
importo muitai.

Or. es

Pagrindimas

Tai esminis principas, kurį reikia įtraukti į reglamentą.

Pakeitimas 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
120 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

120a straipsnis
Importo muitai

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente 
numatyta kitaip, 1 straipsnyje 
nurodytiems produktams taikomi 
Bendrajame muitų tarife nustatyti 
importo muitai.

Or. es

Pagrindimas

Tai esminis principas, kurį reikia įtraukti į šio skyriaus įžanginį straipsnį, laikantis 
galiojančio reglamento nuostatų.

Pakeitimas 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Eva Ortiz Vilella

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinių susitarimų įgyvendinimas Tarptautinių ir kitų susitarimų 
įgyvendinimas

Or. es

Pagrindimas

Siūloma šio straipsnio antraštė yra netinkama, nes straipsnyje minimi ne tik įgaliojimai 
nustatyti importo muitus pagal tarptautinius susitarimus, sudarytus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnį.

Pakeitimas 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais priima su 
žemės ūkio produktams taikomų importo 
muitų apskaičiavimu susijusias priemones, 
kuriomis įgyvendinami pagal Sutarties 218 
straipsnį priimti tarptautiniai susitarimai, 
arba bet kuris kitas teisės aktas, priimtas 
pagal Sutarties 43 straipsnio 2 dalį arba
Bendrąjį muitų tarifą. Šie įgyvendinimo 
aktai priimamai pagal 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Komisija įgyvendinimo aktais priima su 
žemės ūkio produktams taikomų importo 
muitų apskaičiavimo metodu susijusias 
priemones, kuriomis įgyvendinami pagal 
Sutarties 218 straipsnį priimti tarptautiniai 
susitarimai, arba Bendrąjį muitų tarifą. Tie
įgyvendinimo aktai priimamai pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pagerinti straipsnio formuluotę, kad jis būtų lengviau suprantamas.

Pakeitimas 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
121 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

121a straipsnis
Grūdų importo muitų apskaičiavimas

1. Nepaisant 121 straipsnio, produktams, 
klasifikuojamiems 1001 10 00, 
1001 90 91, ex 1001 90 99 (aukštos 
kokybės paprastieji kviečiai), 1002 00 00, 
1005 10 90, 1055 90 00 ir 1007 00 90 KN 
subpozicijose, išskyrus sėjai skirtus 
hibridus, nustatomas importo muitas yra 
lygus šių produktų importo metu taikomai 
intervencinei kainai, kuri padidinama 
55 % ir iš kurios atimama konkrečiai 
siuntai taikoma CIF importo kaina. 
Tačiau tas muitas negali viršyti 
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konvencinės muito normos, nustatytos 
remiantis kombinuotąja nomenklatūra.
2. Pirmoje dalyje nurodytą importo muitą 
apskaičiuoja Komisija priimdama 
įgyvendinimo aktus remdamasi tipinėmis 
1 dalyje nurodytų produktų CIF importo 
kainomis, kurios nustatomos periodiškai. 
3. Komisija deleguotaisiais aktais nustato 
būtiniausius reikalavimus, taikomus 
aukštos kokybės paprastiesiems 
kviečiams.
4. Komisija įgyvendinimo aktais nustato:
i) rinkos kainas, į kurias būtina 
atsižvelgti,
ii) galimybę prireikus konkrečiais atvejais 
informuoti ūkio subjektus apie taikomą 
muitą iki konkrečios siuntos pristatymo.

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl vieno BRO reglamento nenurodomas grūdų ir ryžių importo muito skaičiavimo 
metodas. Šis metodas apibrėžtas dabartinio vieno BRO reglamento (Nr. 1234/2007) 136 ir 
149 straipsniuose, jis taip pat įtrauktas į reglamento projektą, derinamą su Lisabonos 
sutartimi. Pagrindiniame akte iš anksto aiškiai pateiktus skaičiavimo procedūrą, kaip tai 
daroma šiuo metu, būtų padidintas skaidrumas.

Pakeitimas 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
121 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

121b straipsnis
Lukštentų ryžių importo muitų 

apskaičiavimas
1. Nepaisant 121 straipsnio, lukštentų 
ryžių, klasifikuojamų 1006 20 KN 
subpozicijoje, importo muitą Komisija 
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įgyvendinimo aktais nustato per dešimt 
dienų po kiekvieno atitinkamo 
referencinio laikotarpio pabaigos pagal 
VIIA priedo a dalį.
Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
naują taikytiną tarifą, jei remiantis pagal 
priedą atliktais skaičiavimais jis turi būti 
pakeistas. Iki tol, kol bus nustatytas 
naujas tarifas, taikomas anksčiau 
nustatytas tarifas.
2. Apskaičiuojant VII priedo 1 dalyje 
nurodytą importą, atsižvelgiama į 
lukštentų ryžių, klasifikuojamų 1006 20 
KN pozicijoje, kiekį, dėl kurio buvo 
išduotos importo licencijos per atitinkamą 
referencinį laikotarpį, išskyrus 121 
straipsnio c punkte nurodytas Basmati 
ryžių importo licencijas.
3. Metinis referencinis kiekis yra 449678 
tonos. Dalinis referencinis kiekis 
kiekvieniems prekybos metams sudaro 
pusę metinio referencinio kiekio.

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl vieno BRO reglamento nenurodomas grūdų ir ryžių importo muito skaičiavimo 
metodas. Šis metodas apibrėžtas dabartinio vieno BRO reglamento (Nr. 1234/2007) 136 ir 
149 straipsniuose, jis taip pat įtrauktas į reglamento projektą, derinamą su Lisabonos 
sutartimi. Pagrindiniame akte iš anksto aiškiai pateiktus skaičiavimo procedūrą, kaip tai 
daroma šiuo metu, būtų padidintas skaidrumas.

Pakeitimas 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
121 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

121c straipsnis
Lukštentų Basmati ryžių importo muitų 
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apskaičiavimas
Nepaisant 121 straipsnio, Komisijos
įgyvendinimo aktais nustatytomis 
sąlygomis lukštentų Basmati ryžių 
veislėms, klasifikuojamoms 1006 20 17 ir 
1006 20 98 KN subpozicijose, nurodytose 
VIIb priede, yra taikomas nulinis importo 
muitas.

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl vieno BRO reglamento nenurodomas grūdų ir ryžių importo muito skaičiavimo 
metodas. Šis metodas apibrėžtas dabartinio vieno BRO reglamento (Nr. 1234/2007) 136 ir 
149 straipsniuose, jis taip pat įtrauktas į reglamento projektą, derinamą su Lisabonos 
sutartimi. Pagrindiniame akte iš anksto aiškiai pateiktus skaičiavimo procedūrą, kaip tai 
daroma šiuo metu, būtų padidintas skaidrumas.

Pakeitimas 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
121 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

121d straipsnis
Nelukštentų ryžių importo muitų 

apskaičiavimas
1. Nepaisant 121 straipsnio, iš dalies arba 
visiškai nulukštentų ryžių, klasifikuojamų 
1006 30 KN subpozicijoje, importo muitą 
Komisija įgyvendinimo aktais nustato per 
dešimt dienų po kiekvieno atitinkamo 
referencinio laikotarpio pabaigos pagal 
XVIIa priedo 2 dalį.
Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
naują taikytiną tarifą, jei remiantis pagal 
priedą atliktais skaičiavimais jis turi būti 
pakeistas. Iki tol, kol bus nustatytas 
naujas tarifas, taikomas anksčiau 
nustatytas tarifas.
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2. Apskaičiuojant VIIa priedo 2 dalyje 
nurodytą importą, atsižvelgiama į iš dalies 
arba visiškai nulukštentų ryžių, 
klasifikuojamų 1006 30 KN subpozicijoje, 
kiekį, dėl kurio buvo išduotos importo 
licencijos per atitinkamą referencinį 
laikotarpį.

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl vieno BRO reglamento nenurodomas grūdų ir ryžių importo muito skaičiavimo 
metodas. Šis metodas apibrėžtas dabartinio vieno BRO reglamento (Nr. 1234/2007) 136 ir 
149 straipsniuose, jis taip pat įtrauktas į reglamento projektą, derinamą su Lisabonos 
sutartimi. Pagrindiniame akte iš anksto aiškiai pateiktus skaičiavimo procedūrą, kaip tai 
daroma šiuo metu, būtų padidintas skaidrumas.

Pakeitimas 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
121 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

121e straipsnis
Skaldytų ryžių importo muitų 

apskaičiavimas
Nepaisant 121 straipsnio, skaldytiems 
ryžiams, klasifikuojamiems 1006 40 00 
KN pozicijoje, nustatomas 65 EUR už 
toną importo muitas.

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl vieno BRO reglamento nenurodomas grūdų ir ryžių importo muito skaičiavimo 
metodas. Šis metodas apibrėžtas dabartinio vieno BRO reglamento (Nr. 1234/2007) 136 ir 
149 straipsniuose, jis taip pat įtrauktas į reglamento projektą, derinamą su Lisabonos 
sutartimi. Pagrindiniame akte iš anksto aiškiai pateiktus skaičiavimo procedūrą, kaip tai 
daroma šiuo metu, būtų padidintas skaidrumas.
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Pakeitimas 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei atitinkamos prekių siuntos 
deklaruota įvežimo kaina yra didesnė nei 
vienodo dydžio importo vertė, pridėjus 
Komisijos nustatytą maržą, kuri negali 
daugiau kaip 10 % viršyti vienodo dydžio 
importo vertės, reikalaujama pateikti 
garantiją, lygią importo muitui, 
nustatytam remiantis vienodo dydžio 
importo verte. Kiekvieną darbo dieną 
pagal kiekvieną kilmės vietą, kiekvienam 
produktui ir laikotarpiai Komisija 
apskaičiuoja šią vertę, lygią šių produktų 
tipinių kainų valstybių narių 
reprezentatyviose importo rinkose arba, 
kur tinka, kitose rinkose svertiniam 
vidurkiui atėmus 5 EUR už 100 kg ir ad 
valorem muitų mokesčius.
Suinteresuotoji šalis taip pat pateikia 
informaciją apie produkto prekybos ir 
vežimo sąlygas – ji pateikia dokumentų, 
patvirtinančių pristatymą tarp veiklos 
vykdytojų ir nuo produkto importavimo iki 
jo pardavimo patirtas išlaidas, kopijas. Be 
kuriuo atveju dokumentuose nurodoma 
produkto veislė ar prekinis tipas laikantis 
ženklinimą ir pateikimą 
reglamentuojančių nuostatų, nurodytų 
taikytinose Bendrijos prekybos taisyklėse, 
produktų prekinė kategorija ir svoris.

Or. es

Pakeitimas 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei atitinkamos prekių siuntos 
deklaruota įvežimo kaina yra didesnė nei 
vienodo dydžio importo vertė, pridėjus 
Komisijos nustatytą maržą, kuri negali 
daugiau kaip 10 % viršyti vienodo dydžio 
importo vertės, reikalaujama pateikti 
garantiją, lygią importo muitui, 
nustatytam remiantis vienodo dydžio 
importo verte. Kiekvieną darbo dieną 
pagal kiekvieną kilmės vietą, kiekvienam 
produktui ir laikotarpiai Komisija 
apskaičiuoja šią vertę, lygią šių produktų 
tipinių kainų valstybių narių 
reprezentatyviose importo rinkose arba, 
kur tinka, kitose rinkose svertiniam 
vidurkiui atėmus 5 EUR už 100 kg ir ad 
valorem muitų mokesčius.
Suinteresuotoji šalis taip pat pateikia 
informaciją apie produkto prekybos ir 
vežimo sąlygas – ji pateikia dokumentų, 
patvirtinančių pristatymą tarp veiklos 
vykdytojų ir nuo produkto importavimo iki 
jo pardavimo patirtas išlaidas, kopijas. Be 
kuriuo atveju dokumentuose nurodoma 
produkto veislė ar prekinis tipas laikantis 
ženklinimą ir pateikimą 
reglamentuojančių nuostatų, nurodytų 
taikytinose Bendrijos prekybos taisyklėse, 
produktų prekinė kategorija ir svoris.

Or. es

Pagrindimas

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.
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Pakeitimas 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Importuotų greitai gendančių prekių, 
mokesčio už kurias pagal bendrąjį muitų 
tarifą taikymas priklauso nuo pagal 
konsignacijos sutartis importuotų 
produktų partijos įvežimo kainos, muitinė 
vertė gali būti nustatoma tiesiogiai pagal 
Muitinės kodekso 30 straipsnio 2 dalies c 
punktą ir ji yra lygi vienodo dydžio 
importo vertei.

Or. es

Pakeitimas 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Importuotų greitai gendančių prekių, 
mokesčio už kurias pagal bendrąjį muitų 
tarifą taikymas priklauso nuo pagal 
konsignacijos sutartis importuotų 
produktų partijos įvežimo kainos, muitinė 
vertė gali būti nustatoma tiesiogiai pagal 
Muitinės kodekso 30 straipsnio 2 dalies c 
punktą ir ji yra lygi vienodo dydžio 
importo vertei.

Or. es
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad pagal konsignacijos sutartis  importuotų greitai 
gendančių prekių vieneto vertė turėtų atitikti jų vienodo dydžio importo vertę.

Pakeitimas 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant CCIP 248 straipsnį, muitinės 
įstaigos, tikrindamos, ar turėtų būti 
pateiktas užstatas, taip pat tikrina, ar 
muitinė vertė atitinka atitinkamų 
produktų vieneto vertę, kaip nurodyta 
Muitinės kodekso 30 straipsnio 2 dalies c 
punkte.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant CCIP 248 straipsnį, muitinės 
įstaigos, tikrindamos, ar turėtų būti 
pateiktas užstatas, taip pat tikrina, ar 
muitinė vertė atitinka atitinkamų 
produktų vieneto vertę, kaip nurodyta 
Muitinės kodekso 30 straipsnio 2 dalies c 
punkte.

Išbraukta.

Or. es



AM\907936LT.doc 43/156 PE492.804v01-00

LT

Pakeitimas 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
sistemos veiksmingumą, Komisija 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose 
numatoma, kad tuomet, kai muitinės 
įstaigos atlieka šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytas patikras, be muitinės vertės 
atitikties vieneto vertei papildomai arba 
kaip alternatyva tokiai patikrai tikrinama, 
ar muitinė vertė atitinka kitokią vertę.

Išbraukta.

Komisija įgyvendinimo aktais priima kitos 
vertės, nurodytos šios dalies pirmoje 
pastraipoje, apskaičiavimo taisykles. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. es

Pakeitimas 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
sistemos veiksmingumą, Komisija 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose 
numatoma, kad tuomet, kai muitinės 
įstaigos atlieka šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytas patikras, be muitinės vertės 
atitikties vieneto vertei papildomai arba 
kaip alternatyva tokiai patikrai tikrinama, 

Išbraukta.
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ar muitinė vertė atitinka kitokią vertę.
Komisija įgyvendinimo aktais priima kitos 
vertės, nurodytos šios dalies pirmoje 
pastraipoje, apskaičiavimo taisykles. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. es

Pakeitimas 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti sistemos 
veiksmingumą, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose numatoma, kad tuomet, kai 
muitinės įstaigos atlieka šio straipsnio 2 
dalyje nurodytas patikras, be muitinės 
vertės atitikties vieneto vertei papildomai 
arba kaip alternatyva tokiai patikrai 
tikrinama, ar muitinė vertė atitinka kitokią 
vertę.

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti sistemos 
veiksmingumą, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose numatoma, kad tuomet, kai 
muitinės įstaigos atlieka šio straipsnio 2 
dalyje nurodytas patikras, be muitinės 
vertės atitikties vieneto vertei papildomai 
arba kaip alternatyva tokiai patikrai 
tikrinama, ar muitinė vertė atitinka kitokią
vertę. Jokiais atvejais naudojantis šiomis 
galiomis nesukuriamas dedukcinis 
metodas, kuriuo sumažinamas papildomo 
muito taikymas ar užkertamas kelias jį 
taikyti.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią aprūpinimo maistu problemoms, turėtų būti reikalaujama taikyti 
abipusiškumo principą importui iš trečiųjų šalių. Todėl svarbu užtikrinti, kad šie produktai 
būtų gaminami visiškai laikantis sveikatos ir augalų sveikatos priemonių ir aplinkos apsaugos 
reikalavimų (siekiant kovoti su klimato kaita). Šios priemonės ir reikalavimai turėtų veikti 
kaip atnaujinta Bendrijos preferencinė tvarka, taikoma globalizuotoje prekybos aplinkoje.
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Pakeitimas 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti sistemos 
veiksmingumą, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose numatoma, kad tuomet, kai 
muitinės įstaigos atlieka šio straipsnio 2 
dalyje nurodytas patikras, be muitinės 
vertės atitikties vieneto vertei papildomai 
arba kaip alternatyva tokiai patikrai 
tikrinama, ar muitinė vertė atitinka kitokią 
vertę.

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti sistemos 
veiksmingumą, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose numatoma, kad tuomet, kai 
muitinės įstaigos atlieka šio straipsnio 2 
dalyje nurodytas patikras, be muitinės 
vertės atitikties vieneto vertei papildomai 
arba kaip alternatyva tokiai patikrai 
tikrinama, ar muitinė vertė atitinka kitokią 
vertę. Bet kokiu atveju naudojantis šiomis 
galiomis niekada nesukuriamas 
dedukcinis metodas, kuriuo leidžiama iki 
minimumo sumažinti šios papildomos 
teisės įgyvendinimą ar išvengti jos 
įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais priima kitos 
vertės, nurodytos šios dalies pirmoje 
pastraipoje, apskaičiavimo taisykles. Tie 
įgyvendinimo aktai priimamai pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Komisija įgyvendinimo aktais priima kitos 
vertės, nurodytos šios dalies pirmoje 
pastraipoje, apskaičiavimo taisykles ir 
užtiktina kiekvieno importuojamo
produkto įvežimo atsekamumą. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. es
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Pakeitimas 1904
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisijai pagal 160 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus siekiant užtikrinti, 
kad importuojami produktai atitinka 
mažiausius kokybės ir aplinkos apsaugos 
Sąjungos standartus;

Or. en

Pakeitimas 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija leidžia pradėti naudotis į laisvą 
apyvartą Sąjungoje išleistinų žemės ūkio 
produktų importo tarifinėmis kvotomis
(arba jų dalimi) arba Sąjungos žemės ūkio 
produktų importo į trečiąsias valstybes 
tarifinėmis kvotomis, kurių dalį arba visas 
turi administruoti Sąjunga ir kurios 
nustatytos pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytais susitarimais arba kitais teisės 
aktais, priimtais pagal Sutarties 43 
straipsnio 2 dalį, ir (arba) jas administruoja 
deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais 
pagal 126–128 straipsnius.

1. Komisija leidžia pradėti naudotis į laisvą 
apyvartą Sąjungoje išleistinų žemės ūkio 
produktų importo tarifinėmis kvotomis 
arba Sąjungos žemės ūkio produktų 
importo į trečiąsias valstybes tarifinėmis 
kvotomis, kurių dalį arba visas turi 
administruoti Sąjunga ir kurios nustatytos 
pagal Sutarties 218 straipsnį sudarytais 
susitarimais arba kitais teisės aktais, 
priimtais pagal Sutarties 43 straipsnio 2 
dalį, ir (arba) jas administruoja 
deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais 
pagal 126–128 straipsnius.

Or. es
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Pagrindimas

Pagal tarptautinius įsipareigojimus į reglamento tekstą ir toliau turėtų būti įtraukta konkreti 
nuoroda į kukurūzų ir sorgų kvotą, taikomą Ispanijai, bei kukurūzų kvotą, taikomą 
Portugalijai, laikantis galiojančio vieno BRO reglamento 146 straipsnio 2 dalies.

Pakeitimas 1906
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija leidžia pradėti naudotis į laisvą 
apyvartą Sąjungoje išleistinų žemės ūkio 
produktų importo tarifinėmis kvotomis 
(arba jų dalimi) arba Sąjungos žemės ūkio 
produktų importo į trečiąsias valstybes 
tarifinėmis kvotomis, kurių dalį arba visas 
turi administruoti Sąjunga ir kurios 
nustatytos pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytais susitarimais arba kitais teisės 
aktais, priimtais pagal Sutarties 43 
straipsnio 2 dalį, ir (arba) jas administruoja 
deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais 
pagal 126–128 straipsnius.

1. Komisija leidžia pradėti naudotis į laisvą 
apyvartą Sąjungoje išleistinų žemės ūkio 
produktų importo tarifinėmis kvotomis 
(arba jų dalimi) arba Sąjungos žemės ūkio 
produktų importo į trečiąsias valstybes 
tarifinėmis kvotomis, kurių dalį arba visas 
turi administruoti Sąjunga ir kurios 
nustatytos pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytais susitarimais arba kitais teisės
aktais, priimtais pagal Sutarties 43 
straipsnio 2 dalį, ir (arba) jas administruoja 
deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais 
pagal 126–128 straipsnius, nepažeidžiant 
kvotų, nustatytų pagal tradicinius 
prekybos srautus.

Or. pt

Pakeitimas 1907
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) importo tarifinių kvotų atveju deramai 
atsižvelgiama į Sąjungos rinkos 
aprūpinimo poreikius ir būtinybę išsaugoti 
tos rinkos pusiausvyrą arba

a) importo tarifinių kvotų, išskyrus 
cukraus sektoriaus kvotas, atveju deramai 
atsižvelgiama į Sąjungos rinkos 
aprūpinimo neapdorotais ir pagamintais 
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produktais poreikius ir būtinybę išsaugoti 
tos rinkos pusiausvyrą arba

Or. fr

Pakeitimas 1908
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 3 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) importo tarifinių kvotų atveju deramai 
atsižvelgiama į Sąjungos rinkos 
aprūpinimo poreikius ir būtinybę išsaugoti 
tos rinkos pusiausvyrą arba

a) importo tarifinių kvotų atveju deramai 
atsižvelgiama į Sąjungos rinkos 
aprūpinimo poreikius ir būtinybę išsaugoti 
tos rinkos pusiausvyrą ir sukurti pramonės 
produktų gamybos naujas vartotojų 
grandies rinkas, užtikrinant tikrumą ir 
tiekimo tęstinumą konkurencingomis 
pasaulinėmis kainomis, arba

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu įmonės, gaminančios „pramonines“ chemines medžiagas iš žemės ūkio žaliavų, 
gali pasinaudoti 400 000 tonų cukraus, kurį galima importuoti nemokant muito, tarifine 
kvota.  Tačiau ši kvota neužkirto kelio Europos gebėjimo gaminti biologinius produktus 
mažėjimui, kadangi kvotos skyrimo taisyklėse nenumatytas nuolatinis tiekimas ir jo 
tęstinumas.  Kadangi nėra tokio nuolatinio aspekto, investicijos (kurios labai priklauso nuo 
žaliavų kainos) toliau bus nukreipiamos į trečiąsias šalis.

Pakeitimas 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) importo tarifinių kvotų atveju deramai 
atsižvelgiama į Sąjungos rinkos 
aprūpinimo poreikius ir būtinybę išsaugoti 

a) importo tarifinių kvotų atveju deramai 
atsižvelgiama į Sąjungos rinkos 
aprūpinimo poreikius, būtinybę išsaugoti 
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tos rinkos pusiausvyrą arba tos rinkos pusiausvyrą ir nustatytą jau 
esamą atitinkamų produktų ypatingą 
poreikį valstybėse narėse arba

Or. pt

Pakeitimas 1910
George Lyon, Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl reglamento
125 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

125a straipsnis
Importo muitų taikymo sustabdymas 

cukraus sektoriuje
1) Kasmet iki lapkričio 30 d. Komisija 
parengia numatomo cukranendrių 
cukraus importo į ES kiekio prognozę tais 
prekybos metais.
2) Pagal pirmą dalį rengiama prognozė 
grindžiama eksporto pagal ES ir 
cukranendrių cukrų eksportuojančių 
šalių prekybos susitarimus sąmata.
3) Tuo atveju, kai Komisijos prognozėje 
numatomas importo kiekis yra mažesnis 
negu 3,5 mln. tonų, Komisija pagal 
160 straipsnį priima deleguotąjį aktą, 
kuriuo nustatomas importo muitų taikymo 
sustabdymas cukranendrių cukraus 
importui, kuris sudaro 50 proc. papildomo 
importo, kurio reikia, kad bendras 
importo kiekis sudarytų 3,5 mln. tonų.
4) Iki birželio 30 d. Komisija persvarsto 
savo pagal 1 dalį parengtą prognozę 
siekdama į ją įtraukti naujausią 
informaciją apie importą pagal prekybos 
susitarimus su cukranendrių cukrų 
eksportuojančiomis šalimis ir apie 3 
dalyje nurodomą importą. Tuo atveju, kai 
Komisijos prognozėje numatomas importo 
kiekis yra mažesnis negu 3,5 mln. tonų, 
Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriuo 
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nustatomas importo muitų taikymo 
sustabdymas cukranendrių cukraus 
importui, kurio reikia, kad bendras 
numatomas importo kiekis sudarytų 
3,5 mln. tonų.

Or. en

Pagrindimas

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Pakeitimas 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
125 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

125a straipsnis
Importo muitų taikymo sustabdymas 

cukraus sektoriuje
1) Kasmet iki lapkričio 30 d. Komisija 
parengia numatomo cukranendrių 
cukraus importo į ES kiekio prognozę tais 
prekybos metais.
2) Pagal pirmą dalį rengiama prognozė 
grindžiama eksporto pagal ES ir 
cukranendrių cukrų eksportuojančių 
šalių prekybos susitarimus sąmata.
3) Tuo atveju, kai Komisijos prognozėje 
numatomas importo kiekis yra mažesnis 
negu 3,5 mln. tonų, Komisija pagal 
160 straipsnį priima deleguotąjį aktą, 
kuriuo nustatomas importo muitų taikymo 
sustabdymas cukranendrių cukraus 
importui, kuris sudaro 50 proc. papildomo 
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importo, kurio reikia, kad bendras 
importo kiekis sudarytų 3,5 mln. tonų.
4) Iki birželio 30 d. Komisija persvarsto 
savo pagal 1 dalį parengtą prognozę 
siekdama į ją įtraukti naujausią 
informaciją apie importą pagal prekybos 
susitarimus su cukranendrių cukrų 
eksportuojančiomis šalimis ir apie 3 
dalyje nurodomą importą. Tuo atveju, kai 
Komisijos prognozėje numatomas importo 
kiekis yra mažesnis negu 3,5 mln. tonų, 
Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriuo 
nustatomas importo muitų taikymo 
sustabdymas cukranendrių cukraus 
importui, kurio reikia, kad bendras 
numatomas importo kiekis sudarytų 
3,5 mln. tonų.

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. Nuo to laiko žymiai 
išaugo cukranendrių rafinavimo pajėgumai. Tačiau iš lengvatas gaunančių partnerių buvo 
importuota mažiau negu tikėtasi, todėl rafinuotojams 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 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
125 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

125a straipsnis
Konkrečios nuostatos

2 000 000 tonų kukurūzų ir 300 000 tonų 
sorgų importo į Ispaniją bei 500 000 tonų 
kukurūzų importo į Portugaliją tarifinių 
kvotų atveju Komisija gali priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
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nuostatos, kurių reikia importui pagal 
tarifines kvotas vykdyti, ir, atitinkamais 
atvejais, nuostatas dėl atitinkamų 
valstybių narių mokėjimo agentūrų 
importuotų kiekių viešojo saugojimo bei 
jų realizavimo tų valstybių narių rinkose.

Or. es

Pakeitimas 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
125 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

125a straipsnis
Konkrečios nuostatos

2 000 000 tonų kukurūzų ir 300 000 tonų 
sorgų importo į Ispaniją bei 500 000 tonų 
kukurūzų importo į Portugaliją tarifinių 
kvotų atveju Komisija gali priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
nuostatos, kurių reikia importui pagal 
tarifines kvotas vykdyti, ir, atitinkamais 
atvejais, nuostatas dėl atitinkamų 
valstybių narių mokėjimo agentūrų 
importuotų kiekių viešojo saugojimo bei 
jų realizavimo tų valstybių narių rinkose.

Or. es

Pagrindimas

Pagal tarptautinius įsipareigojimus į reglamento tekstą ir toliau turėtų būti įtraukta konkreti
nuoroda į kukurūzų ir sorgų kvotą, taikomą Ispanijai, bei kukurūzų kvotą, taikomą 
Portugalijai, laikantis galiojančio vieno BRO reglamento 146 straipsnio 2 dalies.

Pakeitimas 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatomos sąlygos ir atitikties 
reikalavimai, kurių turi laikytis ūkio 
subjektas, teikdamas paraišką pagal 
importo tarifinę kvotą; atitinkamomis 
nuostatomis gali būti nustatytas 
reikalavimas turėti bent minimalios 
prekybos su trečiosiomis valstybėmis ir 
prijungtomis teritorijomis patirties arba 
perdirbimo veiklos patirties, kuri 
išreiškiama minimaliu kiekiu ir 
laikotarpiu tam tikrame rinkos sektoriuje; 
šiomis nuostatomis gali būti nustatytos 
specialiosios taisyklės, kurios padėtų 
patenkinti tam tikro sektoriaus poreikius 
ir atsižvelgti į jame taikomus veiklos 
metodus, taip pat patenkinti perdirbimo 
pramonės poreikius ir atsižvelgti į 
produktų naudojimo būdus;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šis punktas labiau atitinka ne deleguotojo akto, o įgyvendinimo akto apibrėžtį, t. y. tokio akto, 
pagal kurį visoje Sąjungoje nustatomas vienodas taisyklių, nustatytų pagrindiniuose teisės 
aktuose, taikymas.

Pakeitimas 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) nustatyti sąlygas ir atitikties 
reikalavimus, kurių turi laikytis ūkio 
subjektas, teikdamas paraišką pagal 
importo tarifinę kvotą; atitinkamomis 
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nuostatomis gali būti nustatytas 
reikalavimas turėti bent minimalios 
prekybos su trečiosiomis valstybėmis ir 
prijungtomis teritorijomis patirties arba 
perdirbimo veiklos patirties, kuri 
išreiškiama minimaliu kiekiu ir 
laikotarpiu tam tikrame rinkos sektoriuje; 
šiomis nuostatomis gali būti nustatytos 
specialiosios taisyklės, kurios padėtų 
patenkinti tam tikro sektoriaus poreikius 
ir atsižvelgti į jame taikomus veiklos 
metodus, taip pat patenkinti perdirbimo 
pramonės poreikius ir atsižvelgti į 
produktų naudojimo būdus;

Or. es

Pakeitimas 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
129 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

129a straipsnis
Apynių importas

1. Apynių sektoriaus produktus iš trečiųjų 
šalių galima importuoti tik tuomet, jeigu 
jų kokybės standartai yra bent lygiaverčiai 
standartams, taikomiems panašiems 
Bendrijoje išaugintiems produktams arba 
iš jų pagamintiems produktams.
2. Produktai laikomi atitinkančiais 
1 dalyje nurodytus kokybės standartus, jei 
kilmės šalies valdžios institucijos yra 
išdavusios atestavimo dokumentą, 
pripažintą lygiaverčiu 59a straipsnyje 
nurodytam sertifikatui.
Apynių miltelių, didesnį lupulino kiekį 
turinčių apynių miltelių, apynių ekstrakto 
ir sumaišytų apynių produktų atveju 
atestavimo dokumentas pripažįstamas 
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lygiaverčiu sertifikatui tik tuomet, jeigu 
šių produktų sudėtyje esančios alfa
rūgšties kiekis nėra mažesnis negu 
apyniuose, iš kurių jie paruošti.
Tokių atestavimo dokumentų 
lygiavertiškumas tikrinamas remiantis 
išsamiomis Komisijos priimtomis 
taisyklėmis.

Or. de

Pakeitimas 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
129 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

129a straipsnis
Apynių importas

1. Apynių sektoriaus produktus iš trečiųjų 
šalių galima importuoti tik tuomet, jeigu 
jų kokybės standartai yra bent lygiaverčiai 
standartams, taikomiems panašiems 
Bendrijoje išaugintiems produktams arba 
iš jų pagamintiems produktams.
2. Produktai laikomi atitinkančiais 
1 dalyje nurodytą standartą, jei kilmės 
šalies valdžios institucijos yra išdavusios 
atestavimo dokumentą, pripažintą 
lygiaverčiu 64 straipsnio a dalyje 
nurodytam sertifikatui.
Apynių miltelių, didesnį lupulino kiekį 
turinčių apynių miltelių, apynių ekstrakto 
ir sumaišytų apynių produktų atveju 
atestavimo dokumentas gali būti 
pripažintas lygiaverčiu sertifikatui tik 
tuomet, jeigu šių produktų sudėtyje 
esančios alfa rūgšties kiekis nėra 
mažesnis negu apyniuose, iš kurių jie 
paruošti.
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3. Siekdama kuo labiau sumažinti 
administracinę naštą Komisija gali 
deleguotaisiais aktais nustatyti sąlygas, 
pagal kurias netaikomos prievolės, 
susijusios su atestavimo dokumentų 
lygiavertiškumu ir pakuotės ženklinimu.
4. Komisija gali, priimdama įgyvendinimo 
aktus, patvirtinti taisykles, susijusias su 
šiuo straipsniu, įskaitant atestavimo 
dokumentų lygiavertiškumo pripažinimo 
ir apynių importo tikrinimo taisykles.

Or. es

Pagrindimas

Į šį pasiūlymą dėl reglamento turėtų būti įtrauktos konkrečios nuostatos, susijusios su apynių 
importu, nustatytos dabartinio vieno BRO reglamento 158 straipsnyje, pagal kurias 
reikalaujama, jog importuojamų produktų kokybės sertifikatas būtų lygiavertis Sąjungos 
produktams išduodamam sertifikatui. Šis kokybės reikalavimas yra būtinas, ypač kai 
reikalaujame didesnio abipusiškumo prekyboje su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 1918
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei baltojo cukraus kaina pasaulio rinkoje 
taptų didesnė nei ES orientacinė kaina 
šiam cukrui, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai sustabdyti visų arba kai kurių 
įprastų muitų taikymą visų rūšių cukrui 
laikotarpiui, kurį Komisija nustatys, kad 
galėtų užtikrinti, jog Europos rinka būtų 
pakankamai aprūpinta cukrumi.

Or. de

Pagrindimas

Laikotarpiais, kai rinkos kainos aukštos, dabartinis rinkos organizavimas ir tvarka, kuri 
taikoma importui, nėra tinkami, kad būtų užtikrinta, jog Europos rinkos būtų tinkamai 
aprūpintos maisto produktais ir gėrimais.
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Pakeitimas 1919
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
130 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

130a straipsnis
Importo muitų taikymo sustabdymas 

cukraus sektoriuje
Jei baltojo cukraus kaina pasaulio rinkoje 
taptų didesnė nei ES orientacinė kaina 
šiam cukrui, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai sustabdyti visų arba kai kurių 
įprastų muitų taikymą visų rūšių cukrui 
laikotarpiui, kurį Komisija nustatys, kad 
galėtų užtikrinti, jog Europos rinka būtų 
pakankamai aprūpinta cukrumi.

Or. de

Pagrindimas

Laikotarpiais, kai rinkos kainos aukštos, dabartinis rinkos organizavimas ir tvarka, kuri 
taikoma importui, nėra tinkami, kad būtų užtikrinta, jog Europos rinkos būtų tinkamai 
aprūpintos maisto produktais ir gėrimais.

Pakeitimas 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
130 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

130a straipsnis
Importuotiems produktams taikomos 

nukrypti leidžiančios nuostatos ir cukraus 
sektoriui taikomas specialus užstatas

Atsižvelgiant į specialius cukraus 
sektoriaus ypatumus, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
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pagal 160 straipsnį, susijusius su 
žaliavinio cukraus importo licencijomis ir 
apimančius šiuos aspektus:
a) kiekvienu prekybos laikotarpiu 
išduodamų licencijų skaičių, siekiant 
įvykdyti žaliavinio cukraus tiekimo 
nuolatinėms rafinavimo gamykloms 
poreikius. Licencijos gali būti išduodamos 
bet kuriuo prekybos metų laiku ir galioja 
tik tais metais;
b) kiekvienų prekybos metų pradžioje 
Komisija parengia žaliavinio cukraus, 
skirto rafinuoti, importo prognozę, 
remdamasi preferencine kilme. Jei 
importo prognozė yra žemesnė nei 
nuolatinių rafinavimo gamyklų tiekimo 
poreikiai, siekiant kompensuoti trūkumus 
gali būti išduodamos importo licencijos 
importuoti bet kokios kilmės cukrų be 
muitų. Papildomos šios rūšies importo 
licencijos gali būti išduodamos išdėstant 
tarpsniais per prekybos metus.

Or. pt

Pakeitimas 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
130 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

130a straipsnis
Specialiosios rafinuoti skirtų 

cukranendrių importo nuostatos 
1. Nuolatinių rafinavimo gamyklų visas 
tiekimo poreikis nustatomas 
3 500 000 tonų cukranendrių per 
prekybos metus (nuo spalio iki 
rugsėjo mėn.), kuris paskirstomas 
valstybėms narėms taip:
a) [ ] tonų Bulgarijai,
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b) [ ] tonų Prancūzijai,
c) [ ] tonų Italijai,
d) [ ] tonų Portugalijai,
e) [ ] tonų Ispanijai,
f) [ ] tonų Rumunijai
g) [ ] tonų Suomijai,
h) [ ] tonų Jungtinei Karalystei.
2. Rafinuoti skirtų cukranendrių importo 
licencijos išduodamos nuolatinėms 
rafinavimo įmonėms iki ribos, nurodytos 
1 dalyje. Prašymai dėl šių licencijų gali 
būti teikiami bet kuriuo prekybos metų 
laiku ir suteiktos licencijos galioja iki 
atitinkamų metų pabaigos.
3. Kiekvienų prekybos metų pradžioje 
Komisija parengia cukranendrių importo 
prognozę, remdamasi preferencine kilme. 
Jei minėta prognozė yra žemesnė nei 
nuolatinių rafinavimo įmonių poreikiai, 
kaip nurodyta 1 dalyje, Komisija, jei 
reikia parūpinti žaliavų siekiant 
patenkinti nuolatinių rafinavimo gamyklų 
tiekimo poreikius, nustoja taikyti muitų 
tarifus importuojamoms cukranendrėms.

Or. pt

Pakeitimas 1922
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
130 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

130a straipsnis
Tradiciniai cukraus rafinavimo sektoriaus 

poreikiai
1. Iki 2019–2020 prekybos metų pabaigos 
nustatyti tradiciniai cukraus rafinavimo 
sektoriaus poreikiai Sąjungoje, išreiškus 
baltojo cukraus kiekiu, yra 3 500 000 tonų 
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per prekybos metus.
2. Nuolatine rafinavimo įmone laikoma 
vienintelė 2005 m. Portugalijoje veikusi 
cukrinių runkelių perdirbimo įmonė.
3. Rafinuoti skirto cukraus importo 
licencijos išduodamos tik nuolatinėms 
rafinavimo įmonėms, jeigu atitinkami 
kiekiai neviršija kiekių, kuriuos galima 
importuoti atsižvelgiant į 1 dalyje 
nurodytą tradicinį tiekimo poreikį. Vienos 
nuolatinės rafinavimo įmonės licencijos 
gali būti perleidžiamos tik kitai nuolatinei 
rafinavimo įmonei, o licencijų galiojimo 
laikotarpis baigiasi prekybos metų, 
kuriems jos buvo išduotos, pabaigoje.
Ši dalis taikoma pirmuosius šešis 
kiekvienų prekybos metų mėnesius.
4. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad 
importuotas rafinuoti skirtas cukrus 
rafinuojamas pagal šio poskirsnio 
nuostatas, Komisija gali deleguotaisiais 
aktais pagal 160 straipsnį nustatyti:
a) su 1 straipsnyje nurodytos importo 
tvarkos taikymu susijusias apibrėžtis;
b) sąlygas ir atitikties reikalavimus, kurių 
turi laikytis ūkio subjektas, kad galėtų 
teikti importo licencijos paraišką, 
įskaitant užstato pateikimą;
c) administracinių nuobaudų skyrimo 
taisykles.
5. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus, kaip nustatyta pagal 162 straipsnio 
2 dalį, gali priimti reikalingas taisykles, 
susijusias su pagrindžiamaisiais 
dokumentais ir dokumentais, pateiktinais 
vykdant reikalavimus ir prievoles, importo 
srityje taikomus ūkio subjektams, 
įskaitant nuolatines rafinavimo įmones.

Or. pt
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Pakeitimas 1923
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
130 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

130a straipsnis
Tradiciniai cukraus rafinavimo sektoriaus 

poreikiai 
1. Iki 2019–2020 prekybos metų pabaigos 
nustatytas tradicinis rafinuoti skirto 
cukraus poreikis Sąjungoje, išreiškus 
baltojo cukraus kiekiu, yra 3 500 000 tonų 
per prekybos metus.
2. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus pagal 160 straipsnį, gali sumažinti 
tradicinio tiekimo poreikio mastą, 
nurodytą 1 dalyje, aktuose nustatydama, 
kad atitinkamais prekybos metais visas 
cukraus ir izogliukozės importas labai 
viršys žaliavinio cukraus poreikį. Tokiu 
atveju kiekio sumažinimas, palyginti su 
tradiciniais tiekimo poreikiais, visada 
atliekamas kartu mažinant ir cukrinių 
runkelių bei izogliukozės kvotas; 
siekdama sumažinti didžiausią leidžiamą 
importo kiekį, Komisija nustato visų trijų 
produktų bendrą mažinimo koeficientą.
3. Nuolatine rafinavimo įmone laikoma 
vienintelė 2005 m. Portugalijoje veikusi 
cukrinių runkelių perdirbimo įmonė.
4. Rafinuoti skirto cukraus importo 
licencijos išduodamos tik nuolatinėms 
rafinavimo įmonėms, jeigu atitinkami 
kiekiai neviršija kiekių, kuriuos galima 
importuoti atsižvelgiant į 1 dalyje 
nurodytą tradicinį tiekimo poreikį. Vienos 
nuolatinės rafinavimo įmonės licencijos 
gali būti perleidžiamos tik kitai nuolatinei 
rafinavimo įmonei, o licencijų galiojimo 
laikotarpis baigiasi prekybos metų, 
kuriems jos buvo išduotos, pabaigoje. Ši 
dalis taikoma pirmuosius tris kiekvienų 
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prekybos metų mėnesius.
5. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad 
importuotas rafinuoti skirtas cukrus 
rafinuojamas pagal šio poskirsnio 
nuostatas, Komisija gali deleguotaisiais 
aktais pagal 160 straipsnį nustatyti:
а) tam tikras su 1 straipsnyje nurodytos 
importo tvarkos taikymu susijusias 
apibrėžtis;
b) sąlygas ir atitikties reikalavimus, kurių 
turi laikytis ūkio subjektas, teikdamas 
importo licencijos paraišką, įskaitant 
užstato pateikimą;
c) administracinių nuobaudų skyrimo 
taisykles.
6. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus, kaip nurodyta 162 straipsnio 
2 dalyje, gali priimti reikalingas taisykles, 
susijusias su pagrindžiamaisiais 
dokumentais ir dokumentais, pateiktinais 
vykdant reikalavimus ir prievoles, importo 
srityje taikomus ūkio subjektams, ypač 
nuolatinėms rafinavimo įmonėms.

Or. bg

Pagrindimas

Iš dalies pagal šį pakeitimą laikomasi COM(2010) 0799 pateikto pasiūlymo dėl reglamento 
250–262 straipsnių. Pagrindinis pakeitimas siūlomas siekiant pakoreguoti dabartinę importo 
kvotą, kad iš 2 489 735 tonų ji taptų 3 500 000 tonų. Šio padidinimo reikia, nes dabartinis 
tiekiamo žaliavinio cukraus kiekis neatitinka rinkos poreikių ir todėl rafinavimo įmonės 
nedirba visu pajėgumu ir atitinkamai dėl to padidėja galutinio produkto kaina.

Pakeitimas 1924
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
130 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

130a straipsnis
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Specialiosios rafinuoti skirtų 
cukranendrių importo nuostatos

Prekybos metams nustatytas Europos 
rafinuoti skirtų cukranendrių tiekimo 
poreikis Bendrijai yra 3 500 000 tonų per 
prekybos metus.
1. Papildomai prie 117 straipsnio 
nuostatų, susijusių su rafinuoti skirtomis 
cukranendrėmis, rafinuoti skirto 
cukranendrių cukraus importo licencijos 
išduodamos tik nuolatinėms rafinavimo 
įmonėms, jeigu atitinkami kiekiai 
neviršija Europos tiekimo poreikių, 
nurodytų 1 dalyje.
2. Šios pagal 2 dalies nuostatas suteiktos 
vienos nuolatinės rafinavimo įmonės 
importo licencijos gali būti perleidžiamos 
tik kitai nuolatinei rafinavimo įmonei, o 
licencijų galiojimo laikotarpis baigiasi 
prekybos metų, kuriems jos buvo išduotos, 
pabaigoje.
3. Komisija sustabdo importo muitų 
taikymą rafinavimui skirtų cukranendrių, 
kurių KN kodas yra 1701 14 10, 
papildomam kiekiui, kuris reikalingas 
siekiant sudaryti reikiamo tiekimo 
nuolatinėms rafinavimo įmonėms 
galimybes, kiekvieniems prekybos 
metams.
4. Šį papildomą kiekį nustato Komisija , 
remdamasi neatitikimu tarp Europos 
tiekimo poreikio, nurodyto 1 dalyje, ir 
atitinkamų prekybos metų rafinavimui 
skirto cukranendrių cukraus tiekimo 
prognozės. Komisija parengia minėtą 
prognozę kiekvienų prekybos metų 
pradžioje. Ši prognozė atnaujinama 
remiantis rafinuoti skirto cukranendrių 
cukraus kiekiu, kuris, kaip tikimasi, bus 
pristatytas per atitinkamus prekybos 
metus, įskaitant bet kurį papildomą kiekį, 
kurį jau leista pristatyti tais prekybos 
metais.
5. Prognozė atnaujinama prieš skiriant 
papildomą kiekį ir prieš išduodant 
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atitinkamas importo licencijas. Didelis 
importo licencijų papildomam kiekiui, iki 
70 proc., skaičius išduodamas ne vėliau 
kaip iki kiekvienų prekybos metų lapkričio 
mėnesio pabaigos. Importo licencijos 
pusei likusio papildomo kiekio 
išduodamos ne vėliau kaip iki vasario 
mėnesio vidurio, o likusios importo 
licencijos išduodamos ne vėliau kaip iki 
gegužės mėnesio pabaigos.
6. Importo licencijos bet kokiam likusiam 
papildomam kiekiui paskiriamos iki 
kiekvienų prekybos metų rugsėjo 30 d. 
Importo licencijos šiam papildomam 
kiekiui, suteiktos pagal šią dalį, galioja 
pirmuosius tris kitų prekybos metų 
mėnesius.
7. Europos tiekimo poreikį, nurodytą 
1 dalyje, bet kuriais prekybos metais 
Komisija gali būti sumažintas kartu ir
lygiagrečiai su cukrinių runkelių ir 
izogliukozės kvotomis, jei Komisija 
prognozuoja, kad visa cukraus ir 
izogliukozės pasiūla labai viršys paklausą. 
Mažinimas atliekamas nustačius bendrą 
procentinį mažinimo koeficientą, taikomą 
Europos tiekimo poreikiui bei cukrinių 
runkelių ir izogliukozės kvotoms.

Or. en

Pakeitimas 1925
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
130 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

130a straipsnis
Nuolatinės rafinavimo įmonės. Trejų 

mėnesių trukmės išskirtinė teisė 
importuoti žaliavinį cukrų 

1. Nuo 2015/2016 m. prekybos cukrumi 
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metų pradžios, kurie prasideda 2015 m. 
spalio 1 d. ir iki 2019/2020 m. prekybos 
metų pabaigos, kurie baigiasi 2020 m. 
rugsėjo 30 d., pirmuosius trejus kiekvienų 
metų mėnesius (nuo spalio 1  d. iki 
gruodžio 31 d.), nuolatinėms rafinavimo 
įmonėms, apibrėžtoms II priedo, I a dalies 
C1 skirsnyje suteikiama išskirtinė teisė 
importuoti žaliavinį cukrų, kurio limitas 
yra 2 489 735 tonos importo sertifikatų 
baltam cukrui.
2. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad 
importuotas rafinuoti skirtas cukrus 
rafinuojamas pagal šio poskirsnio 
nuostatas, Komisija gali deleguotaisiais 
aktais pagal 160 straipsnį nustatyti:
a) tam tikras su 1 straipsnyje nurodytos 
importo tvarkos taikymu susijusias 
apibrėžtis;
b) sąlygas ir atitikties reikalavimus, kurių 
turi laikytis ūkio subjektas, teikdamas 
importo licencijos paraišką, įskaitant 
užstato pateikimą;
c) administracinių nuobaudų skyrimo 
taisykles.
3. Komisija gali pagal 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priimti reikalingas taisykles, susijusias su 
pagrindžiamaisiais dokumentais ir 
dokumentais, pateiktinais vykdant 
reikalavimus ir prievoles, importo srityje 
taikomus ūkio subjektams, ypač 
nuolatinėms rafinavimo įmonėms. [C1] 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
III priedo 424 M. Dantin'o pakeitimas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palaikyti pusiausvyrą tarp šalyje pagaminamo ir importuojamo cukraus, keičiamas 
Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1234/2007 ir 361/2008 153 straipsnis, kuo siekiama išlaikyti 
dabartinę padėtį, kai nuolatinėms rafinavimo įmonėms suteikiama trejų mėnesių trukmės 
privilegija, o performuluojant suteikiama daugiau teisinio apibrėžtumo. 2 489 735 tonų kiekis 
yra pateikiamas Tarybos reglamente (EB) Nr. 361/2008 ir tai yra limitas, o ne tikslas.
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Pakeitimas 1926
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
130 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

130a straipsnis
Nuolatinės rafinavimo įmonės. Trejų 

mėnesių trukmės išskirtinė teisė 
importuoti žaliavinį cukranendrių cukrų 

1. Nuo 2015/2016 m. prekybos cukrumi 
metų pradžios, kurie prasideda 2015 m. 
spalio 1 d. ir iki 2019/2020 m. prekybos 
metų pabaigos, kurie baigiasi 2020 m. 
rugsėjo 30 d., pirmuosius trejus kiekvienų 
metų mėnesius (nuo spalio 1  d. iki 
gruodžio 31 d.), nuolatinėms rafinavimo 
įmonėms, apibrėžtoms II priedo, I a dalyje 
suteikiama išskirtinė teisė importuoti 
žaliavinį cukranendrių cukrų, kurio 
limitas yra 2 489 735 tonos importo 
sertifikatų baltam cukrui.
2. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad 
importuotas rafinuoti skirtas cukrus 
rafinuojamas pagal šio poskirsnio 
nuostatas, Komisija gali deleguotaisiais 
aktais pagal 160 straipsnį nustatyti:
a) tam tikras su 1 straipsnyje nurodytos 
importo tvarkos taikymu susijusias 
apibrėžtis;
b) sąlygas ir atitikties reikalavimus, kurių 
turi laikytis ūkio subjektas, teikdamas 
importo licencijos paraišką, įskaitant 
užstato pateikimą;
c) administracinių nuobaudų skyrimo 
taisykles.
3. Komisija gali pagal 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priimti reikalingas taisykles, susijusias su 
pagrindžiamaisiais dokumentais ir 
dokumentais, pateiktinais vykdant 
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reikalavimus ir prievoles, importo srityje 
taikomus ūkio subjektams, ypač 
nuolatinėms rafinavimo įmonėms.

Or. pl

Pakeitimas 1927
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
130 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

130a straipsnis
Nuolatinės rafinavimo įmonės. Trejų 

mėnesių trukmės išskirtinė teisė 
importuoti žaliavinį cukrų skirtą rafinuoti 
1. Nuo 2015/2016 m. prekybos cukrumi 
metų pradžios, kurie prasideda 2015 m. 
spalio 1 d. ir iki 2019/2020 m. prekybos 
metų pabaigos, kurie baigiasi 2020 m. 
rugsėjo 30 d., pirmuosius trejus kiekvienų 
metų mėnesius (nuo spalio 1  d. iki 
gruodžio 31 d.), nuolatinėms rafinavimo 
įmonėms, apibrėžtoms II priedo, I a dalyje 
(nauja) suteikiama išskirtinė teisė 
importuoti žaliavinį  cukrų skirtą 
rafinuoti kurio limitas yra 2 489 735 tonos 
importo sertifikatų baltam cukrui.
2. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad 
importuotas rafinuoti skirtas cukrus 
rafinuojamas pagal šio poskirsnio 
nuostatas, Komisija gali deleguotaisiais 
aktais pagal 160 straipsnį nustatyti:
a) tam tikras su 1 straipsnyje nurodytos 
importo tvarkos taikymu susijusias 
apibrėžtis;
b) sąlygas ir atitikties reikalavimus, kurių 
turi laikytis ūkio subjektas, teikdamas 
importo licencijos paraišką, įskaitant 
užstato pateikimą;
c) administracinių nuobaudų skyrimo 
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taisykles.
3. Komisija gali pagal 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priimti reikalingas taisykles, susijusias su 
pagrindžiamaisiais dokumentais ir 
dokumentais, pateiktinais vykdant 
reikalavimus ir prievoles, importo srityje 
taikomus ūkio subjektams, ypač 
nuolatinėms rafinavimo įmonėms.

Or. fr

Pakeitimas 1928
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
130 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

130a straipsnis
Nuolatinės rafinavimo įmonės. Trejų 

mėnesių trukmės išskirtinė teisė 
importuoti žaliavinį cukrų skirtą rafinuoti 
1. Iki 2020 m. rugsėjo 30 d., pirmuosius 
trejus kiekvienų metų mėnesius (nuo 
spalio 1  d. iki gruodžio 31 d.), 
nuolatinėms rafinavimo įmonėms, 
apibrėžtoms II priedo, I a dalyje 
suteikiama išskirtinė teisė importuoti 
žaliavinį cukrų skirtą rafinuoti kurio 
limitas yra 2 489 735 tonos importo 
sertifikatų baltam cukrui.
2. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad 
importuotas rafinuoti skirtas cukrus 
rafinuojamas pagal šio poskirsnio 
nuostatas, Komisija gali deleguotaisiais 
aktais pagal 160 straipsnį nustatyti:
a) tam tikras su 1 straipsnyje nurodytos 
importo tvarkos taikymu susijusias 
apibrėžtis; b) sąlygas ir atitikties 
reikalavimus, kurių turi laikytis ūkio 
subjektas, teikdamas importo licencijos 
paraišką, įskaitant užstato pateikimą; c) 
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administracinių nuobaudų skyrimo 
taisykles.
3. Komisija gali pagal 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priimti reikalingas taisykles, susijusias su 
pagrindžiamaisiais dokumentais ir 
dokumentais, pateiktinais vykdant 
reikalavimus ir prievoles, importo srityje 
taikomus ūkio subjektams, ypač 
nuolatinėms rafinavimo įmonėms.

Or. fr

Pagrindimas

Dera su dabartine padėtimi, kai nuolatinėms rafinavimo įmonėms suteikiama trejų mėnesių 
trukmės privilegija, kuo netradicinėms rafinavimo įmonėms tai pat buvo suteikta teisė veikti, 
atsižvelgiant į papildomą prieigą prie žaliavinio cukraus, suteiktą įgyvendinant naujausius 
laisvos prekybos dvišalius susitarimus, kurie įsigalios 2013 m.  Be to, ypatingą dėmesį reikia 
atkreipti į derėjimą su 2 489 735 tonų limitu, siekiant palaikyti pusiausvyrą tarp cukrinių 
runkelių cukraus ir importuoto žaliavinio cukraus.

Pakeitimas 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
130 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

130a straipsnis
Importo muitų taikymo sustabdymas 

cukraus sektoriuje
1. Iki kvotų režimo pabaigos Komisija gali 
įgyvendinimo aktais visiškai arba iš dalies 
sustabdyti importo muitų taikymą tam 
tikriems toliau išvardytų produktų 
kiekiams, siekdama užtikrinti 101 m 
straipsnio 2 dalyje nurodytiems 
produktams pagaminti reikalingo kiekio 
tiekimą:
a) cukraus, kurio KN kodas yra 1701;
b) izogliukozės, kurios KN kodas yra 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 ir 
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1702 90 30.
2. 1  dalyje minimi importo muitai 
panaikinami savaime, kai  ES kaina už 
baltą cukrų pasiekia 150 proc. 
orientacinės  kainos. Įprastinis muitas 
atkuriamas kai ES kainą už baltą cukrų 
nukrenta iki mažiau nei 150 proc. 
orientacinės kainos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti pernelyg didelio kintamumo, būtina įvesti 150 proc. nuo ES orientacinės 
kainos saugiklį arba 606,6 eurų už toną (orientacinė kaina yra 404,4 eurai už toną). 
Papildomas importas esant tiekimo trūkumams padės atsigauti rinkai ir turės teigiamo 
poveikio ES tiekimo pagrindų konkurencingumui, kuris šiuo metu yra pernelyg koncentruotas.

Pakeitimas 1930
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
130 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

130a straipsnis
Importo muitų taikymo sustabdymas 
cukraus sektoriuje
1. Iki kvotų režimo pabaigos Komisija gali 
įgyvendinimo aktais visiškai arba iš dalies 
sustabdyti importo muitų taikymą tam 
tikriems toliau išvardytų produktų 
kiekiams, siekdama užtikrinti 101 m 
straipsnio 2 dalyje nurodytiems 
produktams pagaminti reikalingo kiekio 
tiekimą:
a) cukraus, kurio KN kodas yra 1701;
b )izogliukozės, kurios KN kodas yra 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 ir 
1702 90 30.
2. 1  dalyje minimi importo muitai 
panaikinami savaime, kai  ES kaina už 
baltą cukrų pasiekia 150 proc. 
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orientacinės  kainos. Įprastinis muitas 
atkuriamas kai ES kainą už baltą cukrų 
nukrenta iki mažiau nei 150 proc. 
orientacinės kainos.

Or. en

Pakeitimas 1931
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
130 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

130b straipsnis
Importo muitų papildomiems kiekiams 
taikymo sustabdymas  cukranendrių 

cukrui, skirtam rafinuoti  
1. Importo muitai rafinuoti skirtam 
cukranendrių cukrui sustabdomi 
papildomiems kiekiams , kurie yra  
reikalingi užtikrinti tiekimą nuolatinėms 
rafinavimo gamykloms atitinkamais 
prekybos metais.
2. Komisija įgyvendinimo aktų pagalba 
nustato papildomus kiekius, minimus 1 
dalyje, kurie yra lygūs skirtumui tarp 
įprastinių tiekimo poreikių, nurodytų 130 
a straipsnyje ir atitinkamais prekybos 
metais numatomo rafinavimui skirto 
cukranendrių cukraus poreikio.
3. Kiekvienų prekybos metų pradžioje 
Komisija parengia rafinuoti skirto 
cukranendrių cukraus tiekimo įvertinimą, 
kuris yra atnaujinamas atsižvelgiant į 
cukranendrių cukraus kiekį, kuris bus 
importuotas atitinkamais prekybos metais. 
Atnaujinimas atliekamas prieš paskiriant 
papildomus kiekius ir išduodant leidimą 
šių kiekių importui. 
4. Ne vėliau kaip atitinkamų prekybos 
metų lapkričio mėnesio, Komisija išduoda 
importo leidimus 70 proc. cukraus  
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kiekiui, kuris sudaro dalį papildomo 
kiekio. Importo leidimai pirmajai pusei 
papildomo kiekio išduodami iki 
atitinkamų prekybos metų vasario 
pabaigos,  o antrai pusei – iki atitinkamų 
prekybos metų gegužės pabaigos. 
5. Jeigu įvertinus buvo padidinti 
papildomi kiekiai, skirtumas tarp 
padidinto kiekio ir pradinio kiekio 
patvirtinamas išduodant leidimus 
atitinkamų prekybos metų pabaigoje, o  
jos galioja pirmuosius trejus sekančių 
prekybos metų mėnesius.

Or. bg

Pagrindimas

Siekiant importuoti visą įprastinio tiekimo kiekį nesukeliant staigaus žaliavinio cukraus 
kainos padidėjimo dėl aukštesnio muito papildomiems kiekiams, šiam kiekiui muitas neturėtų 
būti taikomas, kaip ir nėra taikomas importui iš šalių,  kurioms suteiktos lengvatos. Tuo 
nuolatinėms rafinavimo gamykloms bus suteikta prieiga prie žaliavinio cukraus ir sąlygos, 
palankios laisvai konkurencijai bei galutinio produkto kainos sumažinimui.

Pakeitimas 1936
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III DALIES VI SKYRIAUS ANTRAŠTINĖ DALIS 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Eksporto grąžinamosios išmokos Su eksportu susijusios taisyklės

Or. fr

Pakeitimas 1937
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1940
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 1941
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1942
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1943
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiek būtina siekiant sudaryti sąlygas 
eksportuoti produktus pagal pasaulinės 
rinkos įkainius ar kainas ir laikantis pagal 
Sutarties 218 straipsnį sudarytais 
susitarimais nustatytų ribų, tokių produktų 
pasaulinės rinkos įkainių ar kainų ir kainų 
Sąjungoje skirtumas gali būti padengiamas 
eksporto grąžinamosiomis išmokomis:

1. Kiek būtina siekiant sudaryti sąlygas 
eksportuoti produktus pagal pasaulinės 
rinkos įkainius ar kainas ir iki tol, kol 
eksporto grąžinamosios išmokos bus 
palaipsniui panaikintos, tokių produktų 
pasaulinės rinkos įkainių ar kainų ir kainų 
Sąjungoje skirtumas gali būti padengiamas 
eksporto grąžinamosiomis išmokomis:

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu pabrėžti ir atkreipti dėmesį į tai, kad eksporto grąžinamosios išmokos kaip priemonė 
turi būti panaikinta. Tai ilgai buvo sudėtinė ES veikimo PPO dalis, ir grąžinamosios išmokos 
turėtų būti panaikintos neatsižvelgiant į PPO diskusijas.

Pakeitimas 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiek būtina siekiant sudaryti sąlygas 
eksportuoti produktus pagal pasaulinės 
rinkos įkainius ar kainas ir laikantis pagal 
Sutarties 218 straipsnį sudarytais 
susitarimais nustatytų ribų, tokių produktų 
pasaulinės rinkos įkainių ar kainų ir kainų 
Sąjungoje skirtumas gali būti padengiamas 
eksporto grąžinamosiomis išmokomis:

1. Kiek būtina siekiant sudaryti sąlygas 
eksportuoti produktus pagal pasaulinės 
rinkos įkainius ar kainas ir laikantis pagal 
Sutarties 218 straipsnį sudarytais 
susitarimais nustatytų ribų, kai tam tikro 
produkto padėtis rinkoje itin sunki, tokių 
produktų pasaulinės rinkos įkainių ar kainų 
ir kainų Sąjungoje skirtumas gali būti 
padengiamas eksporto grąžinamosiomis 
išmokomis:

Or. pl

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad eksporto grąžinamosios išmokos apskritai nyksta, reikėtų pasistengti 
teikti jas tik susiklosčius ypač sudėtingoms situacijoms arba jei esama krizės produktų, kurie 
priklauso nuo tokių išmokų, rinkose.

Pakeitimas 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiek būtina siekiant sudaryti sąlygas 
eksportuoti produktus pagal pasaulinės 
rinkos įkainius ar kainas ir laikantis pagal 
Sutarties 218 straipsnį sudarytais 

1. Kiek būtina siekiant sudaryti sąlygas 
eksportuoti produktus pagal pasaulinės 
rinkos įkainius ar kainas ir laikantis pagal 
Sutarties 218 straipsnį sudarytais 
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susitarimais nustatytų ribų, tokių produktų 
pasaulinės rinkos įkainių ar kainų ir kainų 
Sąjungoje skirtumas gali būti padengiamas 
eksporto grąžinamosiomis išmokomis:

susitarimais nustatytų ribų, taip pat paisant 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 
dalyje nustatytų principų, tokių produktų 
pasaulinės rinkos įkainių ar kainų ir kainų 
Sąjungoje skirtumas gali būti padengiamas 
eksporto grąžinamosiomis išmokomis:

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad eksporto subsidijos netrukdytų vystyti besivystančių šalių žemės ūkio 
sektorių dėl to, kad numušamos vietinės produkcijos kainos.

Pakeitimas 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiek būtina siekiant sudaryti sąlygas 
eksportuoti produktus pagal pasaulinės 
rinkos įkainius ar kainas ir laikantis pagal 
Sutarties 218 straipsnį sudarytais 
susitarimais nustatytų ribų, tokių produktų 
pasaulinės rinkos įkainių ar kainų ir kainų 
Sąjungoje skirtumas gali būti padengiamas 
eksporto grąžinamosiomis išmokomis:

1. Eksporto grąžinamosios išmokos, 
reglamentuojamos šiame skyriuje, 
taikomos tik kartu su šio reglamento 154 
straipsniu. Kiek būtina siekiant sudaryti 
sąlygas eksportuoti produktus pagal 
pasaulinės rinkos įkainius ar kainas ir 
laikantis pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytais susitarimais nustatytų ribų, tokių
produktų pasaulinės rinkos įkainių ar kainų 
ir kainų Sąjungoje skirtumas gali būti 
padengiamas eksporto grąžinamosiomis 
išmokomis:

Or. de

Pakeitimas 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

b) už šios dalies a punkto i–iii, v ir vii 
papunkčiuose išvardytus produktus, kurie 
turi būti eksportuojami kaip perdirbtos 
prekės pagal 2009 m. lapkričio 30 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1216/2009, 
nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam 
tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų 
pagamintoms prekėms46 , ir kaip I priedo X 
dalies b punkte išvardyti produktai, 
kuriuose yra cukraus.

b) už šios dalies a punkto i–iii, v ir vii 
papunkčiuose išvardytus produktus, kurie 
turi būti eksportuojami kaip perdirbtos 
prekės pagal 2009 m. lapkričio 30 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1216/2009, 
nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam 
tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų 
pagamintoms prekėms46, įskaitant 
produktus, eksportuojamus kaip prekės, 
kurioms netaikomas Sutarties I priedas 
pagal 2010 m. birželio 29 d. Komisijos 
reglamentą (ES) Nr. 578/2010, ir kaip I 
priedo X dalies b punkte išvardyti 
produktai, kuriuose yra cukraus.

Or. es

Pagrindimas

Tam tikros prekės, tarp jų kai kurie didelės komercinės vertės produktai, eksportuojamos kaip 
produktai, nenurodyti Sutarties I priede, ir joms taikomas 2010 m. birželio 29 d. Komisijos 
reglamentas Nr. 578/2010, o ne Reglamentas (EB) Nr. 1216/2009. Tiesioginė nuoroda į 
Reglamentą (EB) Nr. 1216/2009 galėtų supainioti ūkio subjektus, kurie galėtų pamanyti, kad 
šiems produktams netaikoma eksporto grąžinamųjų išmokų tvarka.

Pakeitimas 1948
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Didžiausia grąžinamųjų išmokų suma 
už 1 dalyje nurodytus produktus yra 0 
EUR.

Or. de

Pagrindimas

Per pastaruosius kelerius metus eksporto grąžinamųjų išmokų suma už daugumą produktų 
buvo sumažinta arba nustatyta 0 EUR. Eksporto grąžinamosios išmokos yra nepopuliarios, 
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nes iškraipoma konkurencija, ir todėl jas reikėtų naudoti tik kaip krizių ir pagalbos priemonę 
ir nustatyti, kad jų dydis būtų 0 EUR.

Pakeitimas 1949
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

134 straipsnis Išbraukta.
Eksporto grąžinamųjų išmokų 

paskirstymas
Kiekiai, už kurių eksportą gali būti 

skiriama eksporto grąžinamoji išmoka, 
paskirstomi taikant metodą, kuris:

a) geriausiai tinka atsižvelgiant į produkto 
pobūdį ir padėtį atitinkamoje rinkoje ir 
kurį taikant galima veiksmingiausiai 
panaudoti turimus išteklius, atsižvelgiant į 
Sąjungos eksporto veiksmingumą ir 
struktūrą bei jo poveikį rinkos 
pusiausvyrai, taip pat nediskriminuojant 
suinteresuotųjų ūkio subjektų, visų pirma 
stambių ir smulkių ūkio subjektų;
b) dėl savo administravimo reikalavimų 
ūkio subjektams yra mažiausiai 
sudėtingas administruoti.

Or. fr

Pakeitimas 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

134 straipsnis Išbraukta.
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Eksporto grąžinamųjų išmokų 
paskirstymas

Kiekiai, už kurių eksportą gali būti 
skiriama eksporto grąžinamoji išmoka, 

paskirstomi taikant metodą, kuris:
(a) geriausiai tinka atsižvelgiant į 
produkto pobūdį ir padėtį atitinkamoje 
rinkoje ir kurį taikant galima 
veiksmingiausiai panaudoti turimus 
išteklius, atsižvelgiant į Sąjungos eksporto 
veiksmingumą ir struktūrą bei jo poveikį 
rinkos pusiausvyrai, taip pat 
nediskriminuojant suinteresuotųjų ūkio 
subjektų, visų pirma stambių ir smulkių 
ūkio subjektų;
(b) dėl savo administravimo reikalavimų 
ūkio subjektams yra mažiausiai 
sudėtingas administruoti.

Or. en

Pakeitimas 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

134 straipsnis Išbraukta.
Eksporto grąžinamųjų išmokų 

paskirstymas
Kiekiai, už kurių eksportą gali būti 

skiriama eksporto grąžinamoji išmoka, 
paskirstomi taikant metodą, kuris:

(a) geriausiai tinka atsižvelgiant į 
produkto pobūdį ir padėtį atitinkamoje 
rinkoje ir kurį taikant galima 
veiksmingiausiai panaudoti turimus 
išteklius, atsižvelgiant į Sąjungos eksporto 
veiksmingumą ir struktūrą bei jo poveikį 
rinkos pusiausvyrai, taip pat 
nediskriminuojant suinteresuotųjų ūkio 
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subjektų, visų pirma stambių ir smulkių 
ūkio subjektų;
(b) dėl savo administravimo reikalavimų 
ūkio subjektams yra mažiausiai 
sudėtingas administruoti.

Or. en

Pakeitimas 1952
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

134 straipsnis Išbraukta.
Eksporto grąžinamųjų išmokų 

paskirstymas
Kiekiai, už kurių eksportą gali būti 

skiriama eksporto grąžinamoji išmoka, 
paskirstomi taikant metodą, kuris:

a) geriausiai tinka atsižvelgiant į produkto 
pobūdį ir padėtį atitinkamoje rinkoje ir 
kurį taikant galima veiksmingiausiai 
panaudoti turimus išteklius, atsižvelgiant į 
Sąjungos eksporto veiksmingumą ir 
struktūrą bei jo poveikį rinkos 
pusiausvyrai, taip pat nediskriminuojant 
suinteresuotųjų ūkio subjektų, visų pirma 
stambių ir smulkių ūkio subjektų;
b) dėl savo administravimo reikalavimų 
ūkio subjektams yra mažiausiai 
sudėtingas administruoti.

Or. fr

Pakeitimas 1953
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

134 straipsnis Išbraukta.
Eksporto grąžinamųjų išmokų 

paskirstymas
Kiekiai, už kurių eksportą gali būti 

skiriama eksporto grąžinamoji išmoka, 
paskirstomi taikant metodą, kuris:

(a) geriausiai tinka atsižvelgiant į 
produkto pobūdį ir padėtį atitinkamoje 
rinkoje ir kurį taikant galima 
veiksmingiausiai panaudoti turimus 
išteklius, atsižvelgiant į Sąjungos eksporto 
veiksmingumą ir struktūrą bei jo poveikį 
rinkos pusiausvyrai, taip pat 
nediskriminuojant suinteresuotųjų ūkio 
subjektų, visų pirma stambių ir smulkių 
ūkio subjektų;
(b) dėl savo administravimo reikalavimų 
ūkio subjektams yra mažiausiai 
sudėtingas administruoti.

Or. en

Pakeitimas 1954
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

135 straipsnis Išbraukta.
Eksporto grąžinamųjų išmokų nustatymas
1. Tokios pačios eksporto grąžinamosios 
išmokos taikomos tokiems patiems 
produktams visoje Sąjungoje. Jos gali 
skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, 
ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje 
susidariusios padėties, tam tikrų rinkų 
konkrečių poreikių arba dėl susitarimais, 
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sudarytais pagal Sutarties 218 straipsnį, 
nustatytų įpareigojimų.
2. Grąžinamųjų išmokų nustatymo 
priemones priima Taryba pagal Sutarties 
43 straipsnio 3 dalį.

Or. fr

Pakeitimas 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

135 straipsnis Išbraukta.
Eksporto grąžinamųjų išmokų nustatymas
1. Tokios pačios eksporto grąžinamosios 
išmokos taikomos tokiems patiems 
produktams visoje Sąjungoje. Jos gali 
skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, 
ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje
susidariusios padėties, tam tikrų rinkų 
konkrečių poreikių arba dėl susitarimais, 
sudarytais pagal Sutarties 218 straipsnį, 
nustatytų įpareigojimų.
2. Grąžinamųjų išmokų nustatymo 
priemones priima Taryba pagal Sutarties 
43 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

135 straipsnis Išbraukta.
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Eksporto grąžinamųjų išmokų nustatymas
1. Tokios pačios eksporto grąžinamosios 
išmokos taikomos tokiems patiems 
produktams visoje Sąjungoje. Jos gali 
skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, 
ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje 
susidariusios padėties, tam tikrų rinkų 
konkrečių poreikių arba dėl susitarimais, 
sudarytais pagal Sutarties 218 straipsnį, 
nustatytų įpareigojimų.
2. Grąžinamųjų išmokų nustatymo 
priemones priima Taryba pagal Sutarties 
43 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1957
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

135 straipsnis Išbraukta.
Eksporto grąžinamųjų išmokų nustatymas
1. Tokios pačios eksporto grąžinamosios 
išmokos taikomos tokiems patiems 
produktams visoje Sąjungoje. Jos gali 
skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, 
ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje 
susidariusios padėties, tam tikrų rinkų 
konkrečių poreikių arba dėl susitarimais, 
sudarytais pagal Sutarties 218 straipsnį, 
nustatytų įpareigojimų.
2. Grąžinamųjų išmokų nustatymo 
priemones priima Taryba pagal Sutarties 
43 straipsnio 3 dalį.

Or. fr
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Pakeitimas 1958
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

135 straipsnis Išbraukta.
Eksporto grąžinamųjų išmokų nustatymas
1. Tokios pačios eksporto grąžinamosios 
išmokos taikomos tokiems patiems 
produktams visoje Sąjungoje. Jos gali 
skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, 
ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje 
susidariusios padėties, tam tikrų rinkų 
konkrečių poreikių arba dėl susitarimais, 
sudarytais pagal Sutarties 218 straipsnį, 
nustatytų įpareigojimų.
2. Grąžinamųjų išmokų nustatymo 
priemones priima Taryba pagal Sutarties 
43 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1959
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Grąžinamųjų išmokų nustatymo 
priemones priima Taryba pagal Sutarties 
43 straipsnio 3 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

43 straipsnio 3 dalis yra išimtis taikant įprastą teisėkūros procedūrą, kai Taryba tvirtina 
priemones, kuriomis nustatomas paramos dydis, kainos, kiekis ir kt. Nenorime, kad Taryba 
tvirtintų priemones dėl eksporto grąžinamųjų išmokų nustatymo, todėl šiuo pakeitimu 
išbraukiama 135 straipsnio 2 dalis.
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Pakeitimas 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais 
atvejais, susijusiais su grūdais, Komisija 
įgyvendinimo aktais, priimamais pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą, gali valstybėms 
narėms nustatyti skirtingą eksporto 
grąžinamųjų išmokų dydį 

Or. pl

Pagrindimas

Reikėtų numatyti galimybę atitinkamuose regionuose taikyti eksporto grąžinamųjų išmokų 
priemonę kartu su valstybės intervencijos priemonėmis grūdų rinkoje.

Pakeitimas 1961
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1963
Marit Paulsen, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1964
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1965
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

137 straipsnis Išbraukta.
Eksporto grąžinamosios išmokos už gyvus 

galvijus galvijienos sektoriuje
1. Galvijienos sektoriaus produktų atveju 
grąžinamoji išmoka už gyvų galvijų 
eksportą skiriama ir išmokama tik jei 
laikomasi Sąjungos teisės aktais nustatytų 
gyvūnų gerovės reikalavimų ir, visų 
pirma, vežamų gyvūnų apsaugos 
reikalavimų.
2. Atsižvelgiant į poreikį 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 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, susijusius su 
gyvūnų gerovės reikalavimų laikymusi už 
Sąjungos muitų teritorijos ribų, įskaitant 
galimybę kreiptis į nepriklausomas 
trečiąsias šalis.
3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
priimti šiam straipsniui taikyti būtinas 
priemones. Tie įgyvendinimo aktai 
priimamai pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1967
Peter Jahr, Britta Reimers
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Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

137 straipsnis Išbraukta.
Eksporto grąžinamosios išmokos už gyvus 

galvijus galvijienos sektoriuje
1. Galvijienos sektoriaus produktų atveju 
grąžinamoji išmoka už gyvų galvijų 
eksportą skiriama ir išmokama tik jei 
laikomasi Sąjungos teisės aktais nustatytų 
gyvūnų gerovės reikalavimų ir, visų 
pirma, vežamų gyvūnų apsaugos 
reikalavimų.
2. Atsižvelgiant į poreikį 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 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, susijusius su 
gyvūnų gerovės reikalavimų laikymusi už 
Sąjungos muitų teritorijos ribų, įskaitant 
galimybę kreiptis į nepriklausomas 
trečiąsias šalis.
3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
priimti šiam straipsniui taikyti būtinas 
priemones. Tas įgyvendinimo aktas 
priimamas pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. de

Pakeitimas 1968
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

137 straipsnis Išbraukta.
Eksporto grąžinamosios išmokos už gyvus 

galvijus galvijienos sektoriuje
1. Galvijienos sektoriaus produktų atveju 
grąžinamoji išmoka už gyvų galvijų 
eksportą skiriama ir išmokama tik jei 
laikomasi Sąjungos teisės aktais nustatytų 
gyvūnų gerovės reikalavimų ir, visų 
pirma, vežamų gyvūnų apsaugos 
reikalavimų.
2. Atsižvelgiant į poreikį 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 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, susijusius su 
gyvūnų gerovės reikalavimų laikymusi už 
Sąjungos muitų teritorijos ribų, įskaitant 
galimybę kreiptis į nepriklausomas 
trečiąsias šalis.
3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
priimti šiam straipsniui taikyti būtinas 
priemones. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą;

Or. fr

Pakeitimas 1969
Britta Reimers, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

137 straipsnis Išbraukta.
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Eksporto grąžinamosios išmokos už gyvus 
galvijus galvijienos sektoriuje

1. Galvijienos sektoriaus produktų atveju 
grąžinamoji išmoka už gyvų galvijų 
eksportą skiriama ir išmokama tik jei 
laikomasi Sąjungos teisės aktais nustatytų 
gyvūnų gerovės reikalavimų ir, visų 
pirma, vežamų gyvūnų apsaugos 
reikalavimų.
2. Atsižvelgiant į poreikį 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 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, susijusius su 
gyvūnų gerovės reikalavimų laikymusi už 
Sąjungos muitų teritorijos ribų, įskaitant 
galimybę kreiptis į nepriklausomas 
trečiąsias šalis.
3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
priimti šiam straipsniui taikyti būtinas 
priemones. Tie įgyvendinimo aktai 
priimamai pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1970
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

137 straipsnis Išbraukta.
Eksporto grąžinamosios išmokos už gyvus 

galvijus galvijienos sektoriuje
1. Galvijienos sektoriaus produktų atveju 
grąžinamoji išmoka už gyvų galvijų 
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eksportą skiriama ir išmokama tik jei 
laikomasi Sąjungos teisės aktais nustatytų 
gyvūnų gerovės reikalavimų ir, visų 
pirma, vežamų gyvūnų apsaugos 
reikalavimų.
2. Atsižvelgiant į poreikį 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 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, susijusius su 
gyvūnų gerovės reikalavimų laikymusi už 
Sąjungos muitų teritorijos ribų, įskaitant 
galimybę kreiptis į nepriklausomas 
trečiąsias šalis.
3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
priimti šiam straipsniui taikyti būtinas 
priemones. Tie įgyvendinimo aktai 
priimamai pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1971
Marit Paulsen, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Eksporto grąžinamosios išmokos už gyvus 
galvijus galvijienos sektoriuje

Gyvų galvijų eksportas

Or. en

Pakeitimas 1972
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Eksporto grąžinamosios išmokos už gyvus 
galvijus galvijienos sektoriuje

Gyvų galvijų galvijienos sektoriuje
eksportą reglamentuojančios taisyklės

Or. fr

Pakeitimas 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Galvijienos sektoriaus produktų atveju 
grąžinamoji išmoka už gyvų galvijų 
eksportą skiriama ir išmokama tik jei 
laikomasi Sąjungos teisės aktais nustatytų 
gyvūnų gerovės reikalavimų ir, visų 
pirma, vežamų gyvūnų apsaugos 
reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1974
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Galvijienos sektoriaus produktų atveju 
grąžinamoji išmoka už gyvų galvijų 
eksportą skiriama ir išmokama tik jei 
laikomasi Sąjungos teisės aktais nustatytų 
gyvūnų gerovės reikalavimų ir, visų 
pirma, vežamų gyvūnų apsaugos 

Išbraukta.
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reikalavimų.

Or. fr

Pakeitimas 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgiant į poreikį 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 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, susijusius su gyvūnų 
gerovės reikalavimų laikymusi už Sąjungos 
muitų teritorijos ribų, įskaitant galimybę 
kreiptis į nepriklausomas trečiąsias šalis.

2. Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 
eksportuotojus laikytis gyvūnų gerovės 
sąlygų, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
susijusius su gyvūnų gerovės reikalavimų 
laikymusi už Sąjungos muitų teritorijos 
ribų, įskaitant galimybę kreiptis į 
nepriklausomas trečiąsias šalis.

Or. en

Pakeitimas 1976
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgiant į poreikį 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 

2. Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 
eksportuotojus laikytis gyvūnų gerovės 
sąlygų, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
susijusius su gyvūnų gerovės reikalavimų 
laikymusi už Sąjungos muitų teritorijos 
ribų, įskaitant galimybę kreiptis į 
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gyvūnų gerovės reikalavimų, Komisija 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, susijusius su gyvūnų 
gerovės reikalavimų laikymusi už Sąjungos 
muitų teritorijos ribų, įskaitant galimybę 
kreiptis į nepriklausomas trečiąsias šalis.

nepriklausomas trečiąsias šalis.

Or. fr

Pakeitimas 1977
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgiant į poreikį 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 įgaliojama 
pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus, susijusius su gyvūnų gerovės 
reikalavimų laikymusi už Sąjungos muitų 
teritorijos ribų, įskaitant galimybę kreiptis į 
nepriklausomas trečiąsias šalis.

2. Atsižvelgiant į poreikį 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 įgaliojama 
pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus, susijusius su gyvūnų gerovės 
reikalavimų laikymusi už Sąjungos muitų 
teritorijos ribų, įskaitant galimybę kreiptis į 
nepriklausomas trečiąsias šalis, ir 
užtikrinti, kad trečiosiose šalyse gaminant 
gyvūninius produktus būtų laikomasi 
Sąjungos gyvūnų gerovės reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 1978
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

138 straipsnis Išbraukta.
Eksporto apribojimai

Pagal Sutarties 218 straipsnį sudarytuose 
susitarimuose nustatyti įpareigojimai dėl 
kiekių vykdomi taikant eksporto 
licencijas, kurios išduodamos 
referenciniams laikotarpiams, kurie 
taikomi atitinkamiems produktams.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
būtinus norint užtikrinti įpareigojimų dėl 
kiekių vykdymą, įskaitant eksporto
licencijų išdavimo sustabdymą arba 
ribojimą, kai tokie įsipareigoti kiekiai 
viršijami arba gali būti viršyti. Kai reikia 
laikytis PPO susitarime dėl žemės ūkio 
nustatytų įpareigojimų, referencinio 
laikotarpio pabaiga eksporto licencijų 
galiojimui įtakos neturi.

Or. fr

Pakeitimas 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

138 straipsnis Išbraukta.
Eksporto apribojimai

Pagal Sutarties 218 straipsnį sudarytuose 
susitarimuose nustatyti įpareigojimai dėl 
kiekių vykdomi taikant eksporto 
licencijas, kurios išduodamos 
referenciniams laikotarpiams, kurie 
taikomi atitinkamiems produktams.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
būtinus norint užtikrinti įpareigojimų dėl 
kiekių vykdymą, įskaitant eksporto 
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licencijų išdavimo sustabdymą arba
ribojimą, kai tokie įsipareigoti kiekiai 
viršijami arba gali būti viršyti. Kai reikia 
laikytis PPO susitarime dėl žemės ūkio 
nustatytų įpareigojimų, referencinio 
laikotarpio pabaiga eksporto licencijų 
galiojimui įtakos neturi.

Or. en

Pakeitimas 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

138 straipsnis Išbraukta.
Eksporto apribojimai

Pagal Sutarties 218 straipsnį sudarytuose 
susitarimuose nustatyti įpareigojimai dėl 
kiekių vykdomi taikant eksporto 
licencijas, kurios išduodamos 
referenciniams laikotarpiams, kurie 
taikomi atitinkamiems produktams.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
būtinus norint užtikrinti įpareigojimų dėl 
kiekių vykdymą, įskaitant eksporto 
licencijų išdavimo sustabdymą arba 
ribojimą, kai tokie įsipareigoti kiekiai 
viršijami arba gali būti viršyti. Kai reikia 
laikytis PPO susitarime dėl žemės ūkio 
nustatytų įpareigojimų, referencinio 
laikotarpio pabaiga eksporto licencijų 
galiojimui įtakos neturi.

Or. en

Pakeitimas 1981
Patrick Le Hyaric
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Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

138 straipsnis Išbraukta.
Eksporto apribojimai

Pagal Sutarties 218 straipsnį sudarytuose 
susitarimuose nustatyti įpareigojimai dėl 
kiekių vykdomi taikant eksporto 
licencijas, kurios išduodamos 
referenciniams laikotarpiams, kurie 
taikomi atitinkamiems produktams.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
būtinus norint užtikrinti įpareigojimų dėl 
kiekių vykdymą, įskaitant eksporto 
licencijų išdavimo sustabdymą arba 
ribojimą, kai tokie įsipareigoti kiekiai 
viršijami arba gali būti viršyti. Kai reikia 
laikytis PPO susitarime dėl žemės ūkio 
nustatytų įpareigojimų, referencinio 
laikotarpio pabaiga eksporto licencijų 
galiojimui įtakos neturi.

Or. fr

Pakeitimas 1982
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

138 straipsnis Išbraukta.
Eksporto apribojimai

Pagal Sutarties 218 straipsnį sudarytuose 
susitarimuose nustatyti įpareigojimai dėl 
kiekių vykdomi taikant eksporto 
licencijas, kurios išduodamos 
referenciniams laikotarpiams, kurie 
taikomi atitinkamiems produktams.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
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būtinus norint užtikrinti įpareigojimų dėl 
kiekių vykdymą, įskaitant eksporto 
licencijų išdavimo sustabdymą arba 
ribojimą, kai tokie įsipareigoti kiekiai 
viršijami arba gali būti viršyti. Kai reikia 
laikytis PPO susitarime dėl žemės ūkio 
nustatytų įpareigojimų, referencinio 
laikotarpio pabaiga eksporto licencijų 
galiojimui įtakos neturi.

Or. en

Pakeitimas 1983
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1985
Marit Paulsen, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1986
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1987
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) Komisija deleguotaisiais teisės aktais 
gali nustatyti papildomas eksporto 
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grąžinamųjų išmokų skyrimo sąlygas, kad 
būtų išvengta prekybos nukreipimo, visų 
pirma tokias sąlygas:
a) grąžinamosios išmokos mokamos tik už 
ES kilmės produktus;
b) grąžinamosios išmokos už importuotus 
produktus dydis yra lygus importuojant 
surinktiems muitams, kai pastarieji yra 
mažesni už taikomą grąžinamąją išmoką.

Or. es

Pagrindimas

Ši nauja dalis, kuri įtraukiama į tekstą siekiant suderinti jį su Lisabonos sutartimi, yra labai 
svarbi. Jei ji nebūtų įtraukta į šį pasiūlymą, prekybos srautai gali būti nukreipti į kitas šalis.

Pakeitimas 1989
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

140 straipsnis Išbraukta.
Įgyvendinimo įgaliojimai pagal 

nagrinėjimo procedūrą
Komisija įgyvendinimo aktais priima šiam 
skirsniui taikyti būtinas priemones, visų 
pirma susijusias su:
a) eksportuotinų kiekių, kurie nebuvo 
paskirstyti ar panaudoti, perskirstymu;
b) 133 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytais produktais.
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą;

Or. fr
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Pakeitimas 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

140 straipsnis Išbraukta.
Įgyvendinimo įgaliojimai pagal 

nagrinėjimo procedūrą
Komisija įgyvendinimo aktais priima šiam 
skirsniui taikyti būtinas priemones, visų 
pirma susijusias su:
a) eksportuotinų kiekių, kurie nebuvo 
paskirstyti ar panaudoti, perskirstymu;
b) 133 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytais produktais.
Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

140 straipsnis Išbraukta.
Įgyvendinimo įgaliojimai pagal 

nagrinėjimo procedūrą
Komisija įgyvendinimo aktais priima šiam 
skirsniui taikyti būtinas priemones, visų 
pirma susijusias su:
a) eksportuotinų kiekių, kurie nebuvo 
paskirstyti ar panaudoti, perskirstymu;
b) 133 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytais produktais.
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Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1992
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

140 straipsnis Išbraukta.
Įgyvendinimo įgaliojimai pagal 

nagrinėjimo procedūrą
Komisija įgyvendinimo aktais priima šiam 
skirsniui taikyti būtinas priemones, visų 
pirma susijusias su:
a) eksportuotinų kiekių, kurie nebuvo 
paskirstyti ar panaudoti, perskirstymu;
b) 133 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytais produktais.
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą;

Or. fr

Pakeitimas 1993
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

140 straipsnis Išbraukta.
Įgyvendinimo įgaliojimai pagal 

nagrinėjimo procedūrą
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Komisija įgyvendinimo aktais priima šiam 
skirsniui taikyti būtinas priemones, visų 
pirma susijusias su:
a) eksportuotinų kiekių, kurie nebuvo 
paskirstyti ar panaudoti, perskirstymu;
b) 133 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytais produktais.
Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1994
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
141 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

141 straipsnis Išbraukta.
Kiti įgyvendinimo įgaliojimai

Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti koeficientus, skirtus eksporto 
grąžinamosioms išmokoms koreguoti 
laikantis taisyklių, priimtų pagal 139 
straipsnio 6 dalį.

Or. fr

Pakeitimas 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
141 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

141 straipsnis Išbraukta.
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Kiti įgyvendinimo įgaliojimai
Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti koeficientus, skirtus eksporto 
grąžinamosioms išmokoms koreguoti 
laikantis taisyklių, priimtų pagal 139 
straipsnio 6 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
141 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

141 straipsnis Išbraukta.
Kiti įgyvendinimo įgaliojimai

Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti koeficientus, skirtus eksporto 
grąžinamosioms išmokoms koreguoti 
laikantis taisyklių, priimtų pagal 139 
straipsnio 6 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1997
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
141 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

141 straipsnis Išbraukta.
Kiti įgyvendinimo įgaliojimai

Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti koeficientus, skirtus eksporto 
grąžinamosioms išmokoms koreguoti 
laikantis taisyklių, priimtų pagal 139 
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straipsnio 6 dalį.

Or. fr

Pakeitimas 1998
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
141 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

141 straipsnis Išbraukta.
Kiti įgyvendinimo įgaliojimai

Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti koeficientus, skirtus eksporto 
grąžinamosioms išmokoms koreguoti 
laikantis taisyklių, priimtų pagal 139 
straipsnio 6 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1999
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

142 straipsnis Išbraukta.
Laikinojo išvežimo perdirbti tvarkos 

taikymo sustabdymas
1. Kai dėl laikinojo išvežimo perdirbti 
tvarkos trikdoma arba gali būti sutrikdyta 
Sąjungos rinka, valstybės narės prašymu 
arba savo iniciatyva Komisija 
įgyvendinimo aktais gali visiškai arba iš 
dalies sustabdyti laikinojo išvežimo 
perdirbti tvarkos taikymą grūdų, ryžių, 
vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir 
daržovių, vyno, galvijienos, kiaulienos, 
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avienos bei ožkienos ir paukštienos 
sektorių produktams. Tie įgyvendinimo 
aktai priimamai pagal 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
Gavusi valstybės narės prašymą, 
sprendimą dėl jo Komisija įgyvendinimo 
aktais priima per penkias darbo dienas 
nuo prašymo gavimo dienos. Tie 
įgyvendinimo aktai priimamai pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.
Dėl tinkamai pagrįstų skubos priežasčių 
Komisija, laikydamasi 162 straipsnio 3 
dalyje nurodytos procedūros, priima 
nedelsiant taikomus įgyvendinimo aktus.
Apie priimtas priemones nedelsiant 
pranešama valstybėms narėms, ir šios 
priemonės iškart įsigalioja.
2. Kiek būtina siekiant, kad tinkamai 
veiktų BRO, Europos Parlamentas ir 
Taryba Sutarties 43 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka gali visiškai arba iš dalies 
uždrausti taikyti laikinojo išvežimo 
perdirbti tvarką 1 dalyje išvardytiems 
produktams.

Or. en

Pakeitimas 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
143 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

143a straipsnis
Atitinkama rinka

1. Atitinkamos rinkos apibrėžtis padeda 
nustatyti ir apibrėžti sritį, kurioje vyksta 
įmonių konkurencija, ir yra grindžiama 
dviem viena kitą papildančiomis 
plotmėmis:
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a) atitinkama produkto rinka: pagal šį 
skyrių produkto rinka – rinka, apimanti 
visus produktus, kurie vartotojo požiūriu 
yra sukeičiami arba pakeičiantys vienas 
kitą pagal jų savybes, kainas ir paskirtį;
b) atitinkama geografinė rinka: pagal šį 
skyrių atitinkama geografine rinka –
rinka, apimanti teritoriją, kurioje 
atitinkamos įmonės siūlo atitinkamas 
prekes, kurioje konkurencijos sąlygos yra 
pakankamai vienodos ir kuri gali būti 
atskiriama nuo gretimų teritorijų, nes 
konkurencijos sąlygos tose teritorijose 
aiškiai skirtingos.
2. Atitinkama rinka nustatoma 
vadovaujantis tokiais principais:
a) atitinkama neperdirbtų augalinių ir 
gyvūninių produktų rinka visų pirma 
nagrinėjama rūšies lygmeniu; jeigu 
remiamasi žemesnio lygmens 
duomenimis, tai reikia deramai pagrįsti;
b) atitinkama geografinė rinka nustatoma 
kiekvienu konkrečiu atveju ir tinkamai 
pagrindžiama atsižvelgiant į ypatingas 
kiekvieno atvejo aplinkybes.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu laikytume, kad atitinkama geografinė rinka yra visų pirma Sąjunga, kaip siūlo 
pranešėjas 370 pakeitime, būtų labai mažai atvejų, kai vyktų konkurencija. Atitinkamą 
geografinę rinką reikėtų apibrėžti atsižvelgiant į kiekvieno atvejo ypatumus.

Pakeitimas 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
143 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

143b straipsnis
Dominuojanti padėtis
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Pagal šį skyrių dominuojanti padėtis –
įmonės padėtis, kai dėl turimos 
ekonominės galios ji gali trukdyti 
palaikyti tikrą konkurenciją atitinkamoje 
rinkoje ir turi galimybę elgtis gana 
savarankiškai savo konkurentų, savo 
klientų ir galiausiai vartotojų atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo 371 pakeitimo antra dalis nėra aktuali, todėl siūlome ją išbraukti. Įvairūs maisto 
tiekimo grandinės ūkio subjektai nebūtinai veikia toje pačioje atitinkamoje (produkto ir 
geografinėje) rinkoje, todėl jų rinkos dalių palyginimas siekiant nustatyti, ar gamintojų 
organizacijos užima dominuojančią padėtį, ekonominiu požiūriu neturėtų prasmės.

Pakeitimas 2002
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis visų pirma
netaikoma ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar 
tokių asociacijų susivienijimų arba pagal 
šio reglamento 106 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų, arba pagal šio 
reglamento 107 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų asociacijų
susitarimams, sprendimams ir veiksmams,
kurie susiję su žemės ūkio produktų 
gamyba ar prekyba jais arba bendros 
infrastruktūros naudojimu žemės ūkio 
produktams sandėliuoti, apdoroti ar 
perdirbti, ir kuriais neįpareigojama 
nustatyti vienodų kainų, nebent taip būtų 
pašalinama konkurencija arba kiltų 
pavojus, kad nebus pasiekti Sutarties 39
straipsnyje nustatyti tikslai.

Sutarties 39 straipsnyje įtvirtintiems 
tikslams toliau įgyvendinti visų pirma
reikalingi ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar 
tokių asociacijų susivienijimų, pagal šio 
reglamento 106 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų arba pagal šio 
reglamento 107 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų asociacijų
susitarimai, sprendimai ir veiksmai, kurie 
susiję su žemės ūkio produktų gamyba ar 
prekyba jais arba bendros infrastruktūros 
naudojimu žemės ūkio produktams 
sandėliuoti ar apdoroti, nebent taip būtų
visiškai pašalinama konkurencija.

Or. fr
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Pakeitimas 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis visų pirma
netaikoma ūkininkų, ūkininkų asociacijų 
ar tokių asociacijų susivienijimų arba 
pagal šio reglamento 106 straipsnį 
pripažintų gamintojų organizacijų, arba 
pagal šio reglamento 107 straipsnį 
pripažintų gamintojų organizacijų 
asociacijų susitarimams, sprendimams ir 
veiksmams, kurie susiję su žemės ūkio 
produktų gamyba ar prekyba jais arba 
bendros infrastruktūros naudojimu žemės 
ūkio produktams sandėliuoti, apdoroti ar 
perdirbti, ir kuriais neįpareigojama 
nustatyti vienodų kainų, nebent taip būtų 
pašalinama konkurencija arba kiltų 
pavojus, kad nebus pasiekti Sutarties 39 
straipsnyje nustatyti tikslai.

Sutarties 39 straipsnyje įtvirtintiems 
tikslams įgyvendinti visų pirma būtini 
gamintojų arba pagal šio reglamento 106 
straipsnį pripažintų gamintojų organizacijų, 
arba pagal šio reglamento 107 straipsnį 
pripažintų gamintojų organizacijų 
asociacijų susitarimai, sprendimai ir 
suderinti veiksmai, kurie susiję su žemės 
ūkio produktų gamyba ar prekyba jais arba 
bendros infrastruktūros naudojimu žemės 
ūkio produktams sandėliuoti, apdoroti ar 
perdirbti, arba bendrų priemonių, kurių 
tikslas – užkirsti kelią ekonominei rizikai
ir ją valdyti, visų pirma 109c straipsnyje 
numatytų išlyginimo fondų, 
įgyvendinimu.

Or. fr

Pakeitimas 2004
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis visų pirma
netaikoma ūkininkų, ūkininkų asociacijų 
ar tokių asociacijų susivienijimų arba 
pagal šio reglamento 106 straipsnį 
pripažintų gamintojų organizacijų, arba 
pagal šio reglamento 107 straipsnį 
pripažintų gamintojų organizacijų 
asociacijų susitarimams, sprendimams ir 

Sutarties 39 straipsnyje įtvirtintiems 
tikslams įgyvendinti visų pirma būtini 
gamintojų arba pagal šio reglamento 106 
straipsnį pripažintų gamintojų organizacijų, 
arba pagal šio reglamento 107 straipsnį 
pripažintų gamintojų organizacijų 
asociacijų susitarimai, sprendimai ir 
suderinti veiksmai, kurie susiję su šio 
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veiksmams, kurie susiję su žemės ūkio 
produktų gamyba ar prekyba jais arba 
bendros infrastruktūros naudojimu žemės 
ūkio produktams sandėliuoti, apdoroti ar 
perdirbti, ir kuriais neįpareigojama 
nustatyti vienodų kainų, nebent taip būtų 
pašalinama konkurencija arba kiltų 
pavojus, kad nebus pasiekti Sutarties 39 
straipsnyje nustatyti tikslai.

reglamento 106 straipsnyje nustatytų 
tikslų įgyvendinimu, žemės ūkio produktų 
gamyba ar prekyba jais arba bendros 
infrastruktūros naudojimu žemės ūkio 
produktams sandėliuoti, apdoroti ar 
perdirbti.

Or. it

Pakeitimas 2005
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis visų pirma
netaikoma ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar 
tokių asociacijų susivienijimų arba pagal 
šio reglamento 106 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų, arba pagal šio 
reglamento 107 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų asociacijų
susitarimams, sprendimams ir veiksmams,
kurie susiję su žemės ūkio produktų 
gamyba ar prekyba jais arba bendros 
infrastruktūros naudojimu žemės ūkio 
produktams sandėliuoti, apdoroti ar 
perdirbti, ir kuriais neįpareigojama 
nustatyti vienodų kainų, nebent taip būtų 
pašalinama konkurencija arba kiltų 
pavojus, kad nebus pasiekti Sutarties 39 
straipsnyje nustatyti tikslai.

Sutarties 39 straipsnyje įtvirtintiems 
tikslams toliau įgyvendinti visų pirma
reikalingi ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar 
tokių asociacijų susivienijimų arba pagal 
šio reglamento 106 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų, arba pagal šio 
reglamento 107 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų asociacijų
susitarimai, sprendimai ir veiksmai, kurie 
susiję su žemės ūkio produktų gamyba ar 
prekyba jais arba bendros infrastruktūros 
naudojimu žemės ūkio produktams 
sandėliuoti, apdoroti ar perdirbti, ir kuriais 
neįpareigojama nustatyti vienodų kainų, 
nebent taip būtų pašalinama konkurencija 
arba kiltų pavojus, kad nebus pasiekti
pagrindiniai Sutarties 39 straipsnyje 
nustatyti tikslai.

Or. en

Pagrindimas

Tikslinga nurodyti, kad gamintojų organizacijų ir kt. susitarimai ir kt. reikalingi SESV 39 
straipsnyje įtvirtintiems BŽŪP tikslams pasiekti. Taip įrodinėjimo pareiga tenka Komisijai, o 
žemės ūkio sektoriaus subjektams suteikiama daugiau teisinio tikrumo. Be to, reikėtų pabrėžti, 
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kad reikėtų apsaugoti tik pagrindinius BŽŪP tikslus.

Pakeitimas 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis visų pirma 
netaikoma ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar 
tokių asociacijų susivienijimų arba pagal 
šio reglamento 106 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų, arba pagal šio 
reglamento 107 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų asociacijų
susitarimams, sprendimams ir veiksmams, 
kurie susiję su žemės ūkio produktų 
gamyba ar prekyba jais arba bendros 
infrastruktūros naudojimu žemės ūkio 
produktams sandėliuoti, apdoroti ar 
perdirbti, ir kuriais neįpareigojama 
nustatyti vienodų kainų, nebent taip būtų 
pašalinama konkurencija arba kiltų 
pavojus, kad nebus pasiekti Sutarties 39 
straipsnyje nustatyti tikslai.

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis visų pirma 
netaikoma ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar 
tokių asociacijų susivienijimų 
susitarimams, sprendimams ir veiksmams, 
kurie susiję su žemės ūkio produktų 
gamyba ar prekyba jais arba bendros 
infrastruktūros naudojimu žemės ūkio 
produktams sandėliuoti, apdoroti ar 
perdirbti, ir kuriais neįpareigojama 
nustatyti vienodų kainų, nebent taip būtų 
pašalinama konkurencija arba kiltų 
pavojus, kad nebus pasiekti Sutarties 39 
straipsnyje nustatyti tikslai.

Or. es

Pakeitimas 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis visų pirma 
netaikoma ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar 
tokių asociacijų susivienijimų arba pagal 
šio reglamento 106 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų, arba pagal šio 

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis visų pirma 
netaikoma ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar 
tokių asociacijų susivienijimų 
susitarimams, sprendimams ir veiksmams, 
kurie susiję su žemės ūkio produktų 
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reglamento 107 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų asociacijų
susitarimams, sprendimams ir veiksmams, 
kurie susiję su žemės ūkio produktų 
gamyba ar prekyba jais arba bendros 
infrastruktūros naudojimu žemės ūkio 
produktams sandėliuoti, apdoroti ar 
perdirbti, ir kuriais neįpareigojama 
nustatyti vienodų kainų, nebent taip būtų 
pašalinama konkurencija arba kiltų 
pavojus, kad nebus pasiekti Sutarties 39 
straipsnyje nustatyti tikslai.

gamyba ar prekyba jais arba bendros 
infrastruktūros naudojimu žemės ūkio 
produktams sandėliuoti, apdoroti ar 
perdirbti, ir kuriais neįpareigojama 
nustatyti vienodų kainų, nebent taip būtų 
pašalinama konkurencija arba kiltų 
pavojus, kad nebus pasiekti Sutarties 39 
straipsnyje nustatyti tikslai.

Or. es

Pagrindimas

Suderinama su siūlomu 145 straipsnio pakeitimu, kuriuo į šį straipsnį įtraukiamos gamintojų 
organizacijos ir šių organizacijų asociacijos.

Pakeitimas 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis visų pirma 
netaikoma ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar 
tokių asociacijų susivienijimų arba pagal 
šio reglamento 106 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų, arba pagal šio 
reglamento 107 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų asociacijų 
susitarimams, sprendimams ir veiksmams, 
kurie susiję su žemės ūkio produktų 
gamyba ar prekyba jais arba bendros 
infrastruktūros naudojimu žemės ūkio 
produktams sandėliuoti, apdoroti ar 
perdirbti, ir kuriais neįpareigojama 
nustatyti vienodų kainų, nebent taip būtų 
pašalinama konkurencija arba kiltų 
pavojus, kad nebus pasiekti Sutarties 39 
straipsnyje nustatyti tikslai.

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis visų pirma 
netaikoma ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar 
tokių asociacijų susivienijimų arba pagal 
šio reglamento 106 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų, arba pagal šio 
reglamento 107 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų asociacijų 
susitarimams, sprendimams ir veiksmams, 
kurie susiję su žemės ūkio produktų 
gamyba ar prekyba jais arba bendros 
infrastruktūros naudojimu žemės ūkio 
produktams sandėliuoti, apdoroti ar 
perdirbti, nebent taip būtų pašalinama 
konkurencija arba kiltų pavojus, kad nebus 
pasiekti Sutarties 39 straipsnyje nustatyti 
tikslai.
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Or. en

Pakeitimas 2009
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis netaikoma 
šio reglamento 143 straipsnyje 
nurodytiems susitarimams, sprendimams ir 
veiksmams, kurie būtini Sutarties 
39 straipsnyje nurodytiems tikslams 
pasiekti.

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis netaikoma 
šio reglamento 143 straipsnyje 
nurodytiems susitarimams, sprendimams ir 
veiksmams, kurie būtini šiame reglamente 
įtvirtintiems aplinkos, klimato, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės, maisto saugos ir 
tvarumo tikslams ir Sutarties 39 
straipsnyje nurodytiems tikslams pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 2010
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis netaikoma
šio reglamento 143 straipsnyje 
nurodytiems susitarimams, sprendimams ir 
veiksmams, kurie būtini Sutarties 
39 straipsnyje nurodytiems tikslams 
pasiekti.

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis netaikoma 
šio reglamento 143 straipsnyje 
nurodytiems susitarimams, sprendimams ir 
veiksmams, kurie būtini pagrindiniams
Sutarties 39 straipsnyje nurodytiems 
tikslams pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

Tikslinga nurodyti, kad leidžiami gamintojų organizacijų ir kt. susitarimai būtini
pagrindiniams BŽŪP tikslams pasiekti. Jei neįrašytume žodžio „pagrindiniai“, reikštų, kad 
bet kuris susitarimas bus būtinas kiekvienam BŽŪP tikslui pasiekti (būtent toks yra 
Teisingumo Teismo aiškinimas esamoje Teismo praktikoje).
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Pakeitimas 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis netaikoma 
šio reglamento 143 straipsnyje 
nurodytiems susitarimams, sprendimams ir 
veiksmams, kurie būtini Sutarties 
39 straipsnyje nurodytiems tikslams 
pasiekti.

Article 101(1) Sutarties 101 straipsnio 
1 dalis netaikoma šio reglamento 
143 straipsnyje nurodytiems susitarimams, 
sprendimams ir veiksmams, kurie būtini 
pagrindiniams Sutarties 39 straipsnyje 
nurodytiems tikslams pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atsižvelgdama į būtinybę 
užtikrinti darnų ES konkurencijos 
taisyklių žemės ūkio sektoriuje 
įgyvendinimą, parengia konkrečias gaires, 
kurių tikslas – sudaryti sąlygas 
nacionalinėms konkurencijos 
institucijoms taikyti Sutarties 101–106 
straipsnius susitarimams, sprendimams ir
veiksmams, susijusiems su žemės ūkio 
produktų gamyba arba prekyba jais.

Or. en

Pakeitimas 2013
Rareş-Lucian Niculescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atsižvelgdama į būtinybę 
užtikrinti darnų ES konkurencijos 
taisyklių žemės ūkio sektoriuje 
įgyvendinimą, [per ....... m. nuo šio 
reglamento įsigaliojimo] parengia 
konkrečias gaires, kurių tikslas – sudaryti 
sąlygas nacionalinėms konkurencijos 
institucijoms taikyti Sutarties 101–106 
straipsnius susitarimams, sprendimams ir 
veiksmams, susijusiems su žemės ūkio 
produktų gamyba arba prekyba jais.

Or. en

Pakeitimas 2014
Britta Reimers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 1/20031 taikomas 
Sutarties 101–106 straipsnių taikymo 
išimtims, numatytoms šiame reglamente. 
Galimos išimtys žemės ūkio įmonių 
susitarimams taikomos laikantis Sutarties 
101 straipsnio 3 dalyje nustatytų 
reikalavimų.
__________________
1 OL L 1, 2003 1 ,4, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Konkurencijos politikoje įprasta, kad pačios įmonės atlieka sudaromų susitarimų teisėtumo 
vertinimą. Tokio vertinimo, kurį atlieka pačios įmonės, išsami tvarka nustatyta Reglamente 
1/2003. Ši vertinimo tvarka turi privalumą: sumažinamas Komisijos darbo krūvis. Siūlome 
taikyti tokią pačią tvarką tarpšakinių organizacijų susitarimams (žr. mūsų 145 straipsnio 
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pakeitimą).

Pakeitimas 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sutarties 101 straipsnio 1 dalis visų 
pirma netaikoma susitarimams, kuriais 
maisto tiekimo grandinėje gamintojams 
užtikrinamos sąžiningos ir pagrįstos 
kainos, kurias nustatant atsižvelgiama į 
sąnaudas, gamintojų patiriamas 
užtikrinant tvarumą ir gyvūnų gerovę.

Or. en

Pakeitimas 2016
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su valstybėmis 
narėmis ir išklausiusi atitinkamų įmonių 
arba įmonių asociacijų ir bet kurių kitų, 
jos manymu, tinkamų fizinių ar juridinių 
asmenų nuomonę, Komisija turi išimtinę 
teisę, su sąlyga, kad jos sprendimus gali 
peržiūrėti Teisingumo Teismas, 
įgyvendinimo aktais priimamu sprendimu, 
kuris paskelbiamas, nustatyti, kurie 
susitarimai, sprendimai ir veiksmai 
atitinka 1 dalyje nurodytas sąlygas.

Išbraukta.

Komisija priima tokį sprendimą savo 
iniciatyva arba valstybės narės 
kompetentingos institucijos arba 
suinteresuotosios įmonės ar įmonių 
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asociacijos prašymu.

Or. en

Pagrindimas

Konkurencijos politikoje įprasta, kad pačios įmonės atlieka sudaromų susitarimų teisėtumo 
vertinimą. Tokio vertinimo, kurį atlieka pačios įmonės, išsami tvarka nustatyta Reglamente 
1/2003. Ši vertinimo tvarka turi privalumą: sumažinamas Komisijos darbo krūvis. Siūlome 
taikyti tokią pačią tvarką tarpšakinių organizacijų susitarimams (žr. mūsų 145 straipsnio 
pakeitimą).

Pakeitimas 2017
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Skelbiant 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytą sprendimą, nurodomi šalių 
pavadinimai ir sprendimo esmė. Skelbiant 
sprendimą, atsižvelgiama į teisėtą įmonių 
interesą apsaugoti savo verslo paslaptis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Konkurencijos politikoje įprasta, kad pačios įmonės atlieka sudaromų susitarimų teisėtumo 
vertinimą. Tokio vertinimo, kurį atlieka pačios įmonės, išsami tvarka nustatyta Reglamente 
1/2003. Ši vertinimo tvarka turi privalumą: sumažinamas Komisijos darbo krūvis. Siūlome 
taikyti tokią pačią tvarką tarpšakinių organizacijų susitarimams (žr. mūsų 145 straipsnio 
pakeitimą).

Pakeitimas 2018
Iratxe García Pérez

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

3a) Nepaisant pirmesnių dalių nuostatų, 
Komisija koordinuoja įvairių nacionalinių 
konkurencijos institucijų veiksmus 
siekdama užtikrinti, kad sektoriuose, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
konkurencijos teisės normos būtų 
taikomos ir aiškinamos kuo vienodžiau ir 
kad būtų laikomasi bendrosios rinkos 
principų. Tuo tikslu ji gali paskelbti 
geriausios praktikos gaires, skirtas 
atitinkamam sektoriui ir įvairioms 
institucijoms. 

Or. es

Pakeitimas 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Nepaisant pirmesnių dalių nuostatų, 
Komisija koordinuoja įvairių nacionalinių 
konkurencijos institucijų veiksmus 
siekdama užtikrinti, kad sektoriuose, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
konkurencijos teisės normos būtų 
taikomos ir aiškinamos kuo vienodžiau. 
Tuo tikslu ji gali paskelbti geriausios 
praktikos gaires, skirtas atitinkamam 
sektoriui ir įvairioms institucijoms. 

Or. es

Pagrindimas

Konkurencijos teisės normos skirtos tobulai laisvos konkurencijos rinkai. Atsižvelgiant į tai, 
kad viena iš derybų šalių turi santykinį monopolį, konkurencijos normos neturėtų būti 
naudojamos priešingoms pozicijoms, trukdančioms gamybos įvairovei, skatinti. Be to, žemės 
ūkio sektoriui neturi būti taikomos ES konkurencijos normos ir reikėtų iš anksto nuspręsti, 
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kurioms situacijoms ir kuriais atvejais šios normos neturėtų būti taikomos.

Pakeitimas 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Nepaisant pirmesnių dalių nuostatų, 
Komisija koordinuoja įvairių nacionalinių 
konkurencijos institucijų veiksmus 
siekdama užtikrinti, kad sektoriuose, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
konkurencijos teisės normos būtų 
taikomos ir aiškinamos kuo vienodžiau ir 
kad būtų laikomasi bendrosios rinkos 
principų. Tuo tikslu ji gali paskelbti 
geriausios praktikos gaires, skirtas 
atitinkamam sektoriui ir įvairioms 
institucijoms. 

Or. es

Pagrindimas

Įvairios valstybės narės ir kompetentingos nacionalinės institucijos konkurencijos normas 
taiko skirtingai. Kadangi bendrojoje rinkoje tos pačios taisyklės negali būti įvairiose vietose 
taikomos skirtingai, Komisija turėtų būti šių taisyklių taikymo koordinatorė ir sergėtoja, 
tačiau sykiu turi būti paisoma įvairių nacionalinių konkurencijos institucijų nepriklausomumo 
ir jis pripažįstamas. 

Pakeitimas 2021
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Nepaisant pirmesnių dalių nuostatų, 
Komisija kontroliuoja nacionalinių 
konkurencijos institucijų veiksmus 
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siekdama užtikrinti, kad sektoriuose, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
konkurencijos teisės normos būtų 
taikomos ir aiškinamos vienodai ir kad šių 
veiksmų būtų imamasi laikantis 
bendrosios rinkos principų. Tuo tikslu ji 
skelbia geriausios praktikos gaires, skirtas 
atitinkamam sektoriui ir įvairioms 
institucijoms. 

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad nebūtų rinkos iškraipymo, atsirandančio dėl įvairiose valstybėse 
skirtingai taikomų konkurencijos teisės normų.

Pakeitimas 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pripažintų tarpšakinių organizacijų 
susitarimai ir suderinti veiksmai

Pripažintų tarpšakinių organizacijų, 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų susitarimai ir 
suderinti veiksmai

Or. es

Pakeitimas 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pripažintų tarpšakinių organizacijų 
susitarimai ir suderinti veiksmai

Pripažintų tarpšakinių organizacijų, 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų susitarimai ir 



AM\907936LT.doc 121/156 PE492.804v01-00

LT

suderinti veiksmai

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad pripažintos gamintojų organizacijos galėtų naudoti 
susitarimus, sprendimus ir suderintus veiksmus tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir 
tarpšakinės organizacijos. Jo tikslas – sustiprinti gamintojų organizacijų ir šių organizacijų 
asociacijų vaidmenį.

Pakeitimas 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sutarties 101 straipsnio 1 dalis 
netaikoma pagal šio reglamento 108 
straipsnį pripažintų tarpšakinių 
organizacijų susitarimams, sprendimams ir 
suderintiems veiksmams, kai jų tikslas –
vykdyti šio reglamento 108 straipsnio 1 
dalies c punkte nurodytą veiklą, o jeigu tai 
alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių 
ir tabako sektorių pripažintos tarpšakinės 
organizacijos, – vykdyti šio reglamento
108 straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą.

1. Sutarties 101 straipsnio 1 dalis 
netaikoma pagal šio reglamento 108 
straipsnį pripažintų tarpšakinių 
organizacijų susitarimams, sprendimams ir 
suderintiems veiksmams, kai jų tikslas –
vykdyti šio reglamento 108 straipsnio 1 
dalies c punkte nurodytą veiklą, ir pagal 
106 straipsnį pripažintoms gamintojų 
organizacijoms arba pagal šio reglamento 
107 straipsnį pripažintoms gamintojų 
organizacijų asociacijoms, kurių tikslas –
vykdyti šio reglamento 106 straipsnio c 
punkte nurodytą veiklą.

Or. es

Pakeitimas 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sutarties 101 straipsnio 1 dalis 
netaikoma pagal šio reglamento 108 
straipsnį pripažintų tarpšakinių 
organizacijų susitarimams, sprendimams ir 
suderintiems veiksmams, kai jų tikslas –
vykdyti šio reglamento 108 straipsnio 1 
dalies c punkte nurodytą veiklą, o jeigu tai 
alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių 
ir tabako sektorių pripažintos tarpšakinės 
organizacijos, – vykdyti šio reglamento
108 straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą.

1. Sutarties 101 straipsnio 1 dalis 
netaikoma pagal šio reglamento 108 
straipsnį pripažintų tarpšakinių 
organizacijų susitarimams, sprendimams ir 
suderintiems veiksmams, kai jų tikslas –
vykdyti šio reglamento 108 straipsnio c 
punkte nurodytą veiklą, ir pagal 
106 straipsnį pripažintoms gamintojų 
organizacijoms arba pagal šio reglamento 
107 straipsnį pripažintoms gamintojų 
organizacijų asociacijoms, kurių tikslas –
vykdyti šio reglamento 106 straipsnio c 
punkte nurodytą veiklą.

Or. es

Pagrindimas

Nuoroda apie gamintojų organizacijas ir gamintojų organizacijų asociacijas leidžia jiems 
naudoti susitarimus, sprendimus ir suderintus veiksmus tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir 
tarpšakinėms organizacijoms.

Pakeitimas 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sutarties 101 straipsnio 1 dalis 
netaikoma pagal šio reglamento 108 
straipsnį pripažintų tarpšakinių 
organizacijų susitarimams, sprendimams ir 
suderintiems veiksmams, kai jų tikslas –
vykdyti šio reglamento 108 straipsnio 1 
dalies c punkte nurodytą veiklą, o jeigu tai 
alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių ir 
tabako sektorių pripažintos tarpšakinės 
organizacijos, – vykdyti šio reglamento 
108 straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą.

1. Sutarties 101 straipsnio 1 dalis 
netaikoma pagal šio reglamento 108 
straipsnį pripažintų tarpšakinių 
organizacijų susitarimams, sprendimams ir 
suderintiems veiksmams, kai jų tikslas –
vykdyti šio reglamento 108 straipsnio 1 
dalies c punkte nurodytą veiklą, o jeigu tai 
alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių 
sektorių pripažintos tarpšakinės 
organizacijos, – vykdyti šio reglamento 
108 straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą.

Or. en
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Pakeitimas 2027
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 144 straipsnio 2 dalies nuostatos 
taikomos pagal šio reglamento 108 
straipsnį pripažintų tarpšakinių 
organizacijų susitarimams, sprendimams 
ir suderintiems veiksmams.

Or. en

Pagrindimas

Konkurencijos politikoje įprasta, kad pačios įmonės atlieka sudaromų susitarimų teisėtumo 
vertinimą. Tokio vertinimo, kurį atlieka pačios įmonės, išsami tvarka nustatyta Reglamente 
1/2003. Ši vertinimo tvarka turi privalumą: sumažinamas Komisijos darbo krūvis.

Pakeitimas 2028
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma tik tais atvejais, kai: Išbraukta.
a) apie susitarimus, sprendimus ir 
suderintus veiksmus buvo pranešta 
Komisijai;
b) per du mėnesius nuo visų pareikalautų 
duomenų gavimo Komisija įgyvendinimo 
aktais nenustato, kad tie susitarimai, 
sprendimai ar suderinti veiksmai yra 
nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis.

Or. en
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Pakeitimas 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) per du mėnesius nuo visų pareikalautų 
duomenų gavimo Komisija įgyvendinimo 
aktais nenustato, kad tie susitarimai, 
sprendimai ar suderinti veiksmai yra 
nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis.

b) per du mėnesius nuo pranešimo gavimo 
Komisija įgyvendinimo aktais nenustato, 
kad tie susitarimai, sprendimai ar suderinti 
veiksmai yra nesuderinami su Sąjungos 
taisyklėmis.

Or. es

Pakeitimas 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) per du mėnesius nuo visų pareikalautų 
duomenų gavimo Komisija įgyvendinimo 
aktais nenustato, kad tie susitarimai, 
sprendimai ar suderinti veiksmai yra 
nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis.

b) per du mėnesius nuo pranešimo gavimo 
Komisija įgyvendinimo aktais nenustato, 
kad tie susitarimai, sprendimai ar suderinti 
veiksmai yra nesuderinami su Sąjungos 
taisyklėmis.

Or. es

Pagrindimas

Dviejų mėnesių laikotarpio nuo visų dokumentų gavimo dienos, per kurį Komisija turi priimti 
savo poziciją, nustatymas pakenktų tarpšakinių organizacijų tinkamai veiklai ir gerokai 
padidintų administracinę naštą, susijusią su procedūra.

Pakeitimas 2031
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Susitarimai, sprendimai ir suderinti 
veiksmai negali būti įgyvendinami 
anksčiau nei baigiasi 2 dalies b punkte 
nurodytas laikotarpis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2032
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jie gali sukelti konkurencijos 
iškraipymus, kurie nėra būtini, kad būtų
pasiekti BŽŪP tikslai, kurių siekiama 
tarpšakinės organizacijos veikla;

c) jie gali sukelti konkurencijos 
iškraipymus, kurie nėra būtini, kad būtų 
pasiekti pagrindiniai BŽŪP tikslai, kurių 
siekiama tarpšakinės organizacijos veikla;

Or. en

Pakeitimas 2033
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jie susiję su kainų ar kvotų nustatymu; Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi šiuo pasiūlymu skatinama naudoti statistikos priemones ir vykdyti rinkų (pvz., pieno 
sektoriuje), kurios turi netiesioginį poveikį kainoms, priežiūrą ir kadangi rizika paveikti 
konkurenciją yra maža (nes Komisija informuojama apie susitarimus prieš jų įsigaliojimą), 
reikėtų 145 straipsnio 4 dalies d punkte išbraukti nuostatą dėl draudimo nustatyti kainas ir 
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kvotas.

Pakeitimas 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jie susiję su kainų ar kvotų nustatymu; Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jie susiję su kainų ar kvotų nustatymu; d) jie susiję su kainų ar gamybos kvotų 
nustatymu;

Or. es

Pagrindimas

Tekste turi būti aiškiai nurodyta, kad kvotos yra tik gamybos kvotos.  Taip tekstas būtų labiau 
suderintas su dabartiniu vieno BRO reglamentu, kuriame visuomet nurodomos gamybos 
kvotos kilogramais (pieno, cukraus, tabako).

Pakeitimas 2036
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei praėjus 2 dalies b punkte nurodytam 
dviejų mėnesių laikotarpiui Komisija 
nustato, kad nebuvo laikomasi 1 dalies 
taikymo sąlygų, ji įgyvendinimo aktais 
priima sprendimą, kuriuo paskelbiama, 
kad atitinkamam susitarimui, sprendimui 
ar suderintiems veiksmams taikoma 
Sutarties 101 straipsnio 1 dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2037
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tas Komisijos sprendimas taikomas ne 
anksčiau negu apie jį pranešama 
atitinkamai tarpšakinei organizacijai, 
nebent ta tarpšakinė organizacija yra 
pateikusi neteisingą informaciją ar 
piktnaudžiavusi 1 dalyje numatyta 
išimtimi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2038
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei sudaromas daugiametis susitarimas, 
pranešimas pirmaisiais susitarimo metais 
galioja ir vėlesniems susitarimo taikymo 
metams. Tačiau tokiu atveju Komisija bet 

Išbraukta.
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kuriuo metu savo iniciatyva arba kitos 
valstybės narės prašymu gali paskelbti 
apie nustatytą neatitikimą.

Or. en

Pakeitimas 2039
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Krizės atveju susitarimai, sprendimai 
ir suderinti veiksmai gali būti 
įgyvendinami, kol Komisija nepateikė 
nuomonės. Jei praėjus dešimties dienų 
laikotarpiui Komisija nustato, kad nebuvo 
laikomasi 1 dalies taikymo sąlygų, ji 
įgyvendinimo aktais priima sprendimą, 
kuriuo paskelbiama, kad atitinkamam 
susitarimui, sprendimui ar suderintiems 
veiksmams taikoma Sutarties 
101 straipsnio 1 dalis.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi kilus krizei sprendimai ir tarpšakinių organizacijų sprendimai turi būti įgyvendinti 
greitai, 145 straipsnis turi būti papildytas nauja dalimi.

Pakeitimas 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
149 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suomijos cukraus sektoriui skiriamos 
nacionalinės išmokos

Suomijos ir kitų valstybių narių cukraus 
sektoriui skiriamos nacionalinės išmokos
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Or. es

Pakeitimas 2041
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
149 straipsnio pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suomija cukrinių runkelių augintojams gali 
skirti nacionalines išmokas, kurių suma 
neviršija 350 EUR už hektarą per prekybos 
metus.

Suomija iki 2019–2020 prekybos metų 
pabaigos cukrinių runkelių augintojams 
gali skirti nacionalines išmokas, kurių 
suma neviršija 350 EUR už hektarą per 
prekybos metus.

Or. fr

Pakeitimas 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
149 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurios regionuose, 
esančiuose į pietus nuo 44o lygiagretės, 
augina cukrinius runkelius, cukrinių 
runkelių augintojams gali taip pat skirti 
nacionalines išmokas už hektarą per 
prekybos metus.

Or. es

Pagrindimas

Geografinės ir klimato sąlygos yra labai svarbūs veiksniai auginant cukrinius runkelius, ypač 
regionuose, esančiuose į šiaurę arba į pietus nuo pagrindinės Europos auginimo vietos.

Pakeitimas 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Pasiūlymas dėl reglamento
149 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurios į pietus nuo 44o

lygiagretės augina cukrinius runkelius, 
cukrinių runkelių augintojams gali taip 
pat skirti nacionalines išmokas už hektarą 
per prekybos metus.

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų taip pat atsižvelgti ir į valstybių narių, kurios augina cukrinius runkelius į pietus nuo 
lygiagretės, gamtines kliūtis.

Pakeitimas 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
152 straipsnio antra dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės tas išmokas gali finansuoti 
taikydamos atitinkamo sektoriaus mokestį 
arba kitais privačiojo sektoriaus įnašais.

Valstybės narės tas išmokas gali finansuoti 
iš nacionalinio biudžeto taikydamos 
atitinkamo sektoriaus mokestį arba kitais 
privačiojo sektoriaus įnašais.

Or. pl

Pagrindimas

Lingvistinis pataisymas (taikomas tekstui lenkų k.) ir paaiškinimas.

Pakeitimas 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
152 straipsnio trečia dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be 21 straipsnyje numatytos Sąjungos 
teikiamos pagalbos, valstybės narės gali 
skirti nacionalines išmokas, kuriomis 
finansuojamos pagalbinės priemonės, 
būtinos užtikrinti, kad vaisių ir daržovių, 
perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų 
produktų tiekimo Sąjungos schema būtų 
veiksminga, kaip numatyta 21 straipsnio 2 
dalyje.

Be 21 straipsnyje numatytos Sąjungos 
teikiamos pagalbos, valstybės narės gali 
skirti nacionalines išmokas, kuriomis 
finansuojamos pagalbinės priemonės, 
būtinos užtikrinti, kad vaisių ir daržovių, 
perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų 
produktų tiekimo Sąjungos schema būtų 
veiksminga, kaip numatyta 21 straipsnio 2 
dalyje. Visa bendro finansavimo suma 
negali būti didesnė nei 100 proc. faktiškai 
patirtų sąnaudų.

Or. pl

Pagrindimas

152 straipsnyje turėtų būti aiškiai nurodyta, kad nacionalinis finansavimas, papildantis 
Sąjungos pagalbą, įeina į bendrą finansavimą, numatytą 21 straipsnio 4 dalies b punkte, ir jis 
nepapildo biudžeto, apimančio Bendrijos ir nacionalinius įnašus.

Pakeitimas 2046
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
153 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

153a straipsnis
Pardavimų skatinimas pieno ir pieno 

produktų sektoriuje
Valstybė narė gali savo pieno 
gamintojams už realizuoto pieno arba 
pieno ekvivalento kiekį nustatyti 
skatinamąjį mokestį, skirtą priemonėms, 
kuriomis skatinama vartoti pieną 
Sąjungoje, plėsti pieno ir pieno produktų 
rinką ir gerinti kokybę, finansuoti.

Or. de
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Pakeitimas 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
V DALIES –I SKYRIUS (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I SKYRIUS
Rizikos ir krizių valdymas

1 skirsnis
Viešasis draudimas

153a straipsnis
Viešasis žemės ūkio draudimas

1. Sukuriama iš Sąjungos biudžeto 
finansuojama viešojo žemės ūkio 
draudimo sistema, siekiant garantuoti 
minimalias pajamas ūkininkams, 
nukentėjusiems nuo ekstremalių oro 
sąlygų arba kitų gaivalinių ar žmogaus 
sukeltų nelaimių, įskaitant miškų gaisrus, 
ligas ir epidemijas.  Šiuo draudimu 
visiems visų valstybių narių ūkininkams 
suteikiama minimalaus lygio apsauga.
2. Viešasis žemės ūkio draudimas gali būti 
skirstomas į ūkių draudimą, prarastų 
pajamų draudimą, gyvulių draudimą ir 
kompensacijų fondus.  
3. Šis draudimas neturi poveikio kitoms 
specialioms atitinkamų sektorių draudimo 
sistemoms, pvz., 47 straipsnyje numatytam 
derliaus draudimui vyno sektoriuje.
4. Komisija reikiamu metu pateikia 
pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl viešojo žemės 
ūkio draudimo, kad šis reglamentas 
galėtų įsigalioti 2014 m. liepos 1 d.

Or. pt

Pakeitimas 2048
Richard Ashworth, Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų 
rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

Paisant antros pastraipos ir atsižvelgiant į 
poreikį efektyviai ir veiksmingai reaguoti į
didelį rimto rinkos sutrikdymo pavojų, 
kylantį dėl veiksnių, dėl kurių gali 
smarkiai išaugti ar išauga arba krinta 
kainos vidaus ar išorės rinkose, Komisija 
įgaliojama pagal Sutarties 160 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

Pirmoje pastraipoje nustatytos priemonės 
gali būti priimamos tik tais atvejais, jei 
paaiškėja, kad jokių kitų priemonių, 
kurios gali būti taikoma pagal šį 
reglamentą, nepakanka.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu Komisijai suteikiami nuoseklesni įgaliojimai priimti išskirtines priemones 
kilus krizei ir užtikrinama, kad išlaikomos dabartiniame tekste numatytos garantijos.

Pakeitimas 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų 
rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos
sutrikdymo pavojų, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose veiksnių 
sukeltą rinkos sutrikdymą, Komisija 
įgaliojama pagal Sutarties 160 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
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atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

Or. de

Pakeitimas 2050
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų 
rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose, 7 
straipsnio 2 dalyje nurodyto didelio 
gamybos sąnaudų kilimo ar kitų rinką 
veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

Or. fr

Pakeitimas 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų 

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų 
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rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

rinką veikiančių veiksnių, įskaitant 
gamybos kainų kilimo veiksnius, sukeltą 
rinkos sutrikdymo pavojų, Komisija 
įgaliojama pagal Sutarties 160 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

Or. es

Pagrindimas

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.

Pakeitimas 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų 
rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose, didelio 
gamintojų maržų kritimo ar kitų rinką 
veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

Or. en
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Pakeitimas 2053
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų 
rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose, didelio 
gamintojų maržų kritimo ar kitų rinką 
veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų 
rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų 
rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, kai tokia padėtis gali 
tęstis arba pablogėti, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų, jeigu paaiškėja, kad jokių 
kitų priemonių, kurios gali būti taikomos 
pagal šį reglamentą, nepakanka.
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Or. en

Pagrindimas

Šios priemonės turėtų būti taikomos tik esant iš tiesų skubos situacijai.

Pakeitimas 2055
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų 
rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų 
rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, kai tokia padėtis gali 
tęstis arba pablogėti, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų, jeigu paaiškėja, kad jokių 
kitų priemonių, kurios gali būti taikomos 
pagal šį reglamentą, nepakanka.

Or. en

Pakeitimas 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai kyla rinkos sutrikdymo 
grėsmė, kaip nurodyta šios dalies pirmoje 
pastraipoje, ir kai tai būtina dėl 
neišvengiamos skubos priežasčių, pagal šią 
pastraipą priimtiems deleguotiesiems 
aktams taikoma šio reglamento 161 

Tais atvejais, kai sutrikdoma rinka, kaip 
nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje, ir 
kai tai būtina dėl neišvengiamos skubos 
priežasčių, pagal šią pastraipą priimtiems 
deleguotiesiems aktams taikoma šio 
reglamento 161 straipsnyje numatyta 
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straipsnyje numatyta tvarka. tvarka.

Or. de

Pakeitimas 2057
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai kyla rinkos sutrikdymo 
grėsmė, kaip nurodyta šios dalies pirmoje 
pastraipoje, ir kai tai būtina dėl 
neišvengiamos skubos priežasčių, pagal šią 
pastraipą priimtiems deleguotiesiems 
aktams taikoma šio reglamento 161 
straipsnyje numatyta tvarka.

Tais atvejais, kai kyla rinkos sutrikdymo 
grėsmė, kaip nurodyta šios dalies pirmoje 
pastraipoje, ir kai tai būtina dėl 
neišvengiamos skubos priežasčių, taikoma 
šio reglamento 161 straipsnyje numatyta 
tvarka.

Or. de

Pagrindimas

Rinkos sutrikdymo grėsmės galima išvengti priimant deleguotuosius aktus pagal 
161 straipsnyje nustatytą skubos tvarką.

Pakeitimas 2058
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir 
tokiam laikui, kuris būtinas, galima išplėsti 
arba pakeisti kitų šiame reglamente 
numatytų priemonių taikymo sritį, trukmę 
ar kitus aspektus, arba visiškai ar iš dalies 
sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams.

Tokiomis išankstinėmis arba paskesnėmis
priemonėmis tiek, kiek būtina, ir tokiam 
laikui, kuris būtinas, galima išplėsti arba 
pakeisti kitų šiame reglamente numatytų 
priemonių taikymo sritį, trukmę ar kitus 
aspektus, arba visiškai ar iš dalies 
sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamos priemonės, kurios turi būti taikomos rinkos sutrikdymo atvejais.

Pakeitimas 2059
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir 
tokiam laikui, kuris būtinas, galima išplėsti 
arba pakeisti kitų šiame reglamente 
numatytų priemonių taikymo sritį, trukmę 
ar kitus aspektus, arba visiškai ar iš dalies 
sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams.

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir 
tokiam laikui, kuris būtinas, galima išplėsti 
arba pakeisti kitų šiame reglamente 
numatytų priemonių, įskaitant eksporto 
grąžinamąsias išmokas, taikymo sritį, 
trukmę ar kitus aspektus, arba visiškai ar iš 
dalies sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams.

Or. de

Pakeitimas 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir 
tokiam laikui, kuris būtinas, galima išplėsti 
arba pakeisti kitų šiame reglamente 
numatytų priemonių taikymo sritį, trukmę 
ar kitus aspektus, arba visiškai ar iš dalies 
sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams.

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir 
tokiam laikui, kuris būtinas, galima išplėsti 
arba pakeisti kitų šiame reglamente 
numatytų priemonių taikymo sritį, trukmę 
ar kitus aspektus, arba visiškai ar iš dalies 
sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams, arba suteikti specialią 
paramą gamintojams siekiant sušvelninti 
didelio rinkos sutrikdymo padarinius.
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Konkrečiai vaisių ir daržovių sektoriuje 
Komisija pradeda taikyti pašalinimo 
mechanizmą, kai Sąjungos lygmeniu 
užfiksuojamos pirmoje pastraipoje 
nurodytos tam tikros sąlygos, siekiant 
paskatinti sinchronišką pašalinimą iš 
rinkos įvairiose valstybėse narėse.

Or. es

Pagrindimas

Iki šiol vaisių ir daržovių sektoriuje nebuvo konkretaus mechanizmo, kuris padėtų kovoti su 
rinkos sutrikdymais. Iš per pastaruosius kelerius metus pagal BRO vaisių ir daržovių 
sektoriuje įgytos patirties matyti, kad būtina Sąjungos lygmeniu turėti mechanizmą, kuris 
leistų reaguoti į tokius rinkos sutrikdymus.

Pakeitimas 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir 
tokiam laikui, kuris būtinas, galima išplėsti 
arba pakeisti kitų šiame reglamente 
numatytų priemonių taikymo sritį, trukmę 
ar kitus aspektus, arba visiškai ar iš dalies 
sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams.

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir 
tokiam laikui, kuris būtinas, galima išplėsti 
arba pakeisti kitų šiame reglamente 
numatytų priemonių taikymo sritį, trukmę 
ar kitus aspektus, arba visiškai ar iš dalies 
sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams, arba suteikti specialią 
paramą gamintojams siekiant sušvelninti 
didelio rinkos sutrikdymo padarinius.

Or. es

Pagrindimas

Anksčiau (pvz., 2008–2009 m. pieno sektoriaus krizės metu) gamintojai jau yra gavę specialią 
paramą. Tokią galimybę reikėtų numatyti ir šiame reglamente.
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Pakeitimas 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkrečiai vaisių ir daržovių sektoriuje 
Komisija pradeda taikyti pašalinimo 
mechanizmą, kai Sąjungos lygmeniu 
užfiksuojamos pirmoje pastraipoje 
nurodytos tam tikros sąlygos, siekdama 
paskatinti sinchronišką pašalinimą iš 
rinkos įvairiose valstybėse narėse.

Or. es

Pagrindimas

Iš per pastaruosius kelerius metus pagal BRO vaisių ir daržovių sektoriuje įgytos patirties 
matyti, kad būtina Sąjungos lygmeniu turėti mechanizmą, kuris leistų reaguoti į tokius 
sutrikdymus.

Pakeitimas 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos priemonės 
netaikomos I priedo XXIV dalies 2 
skirsnyje išvardytiems produktams.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

154 straipsnyje numatyta galimybė veikti greitai ir veiksmingai kilus rinkos krizei, keliančiai 
grėsmę žemės ūkiui arba gyvulininkystei.  Neturėtų būti išimčių.

Pakeitimas 2064
Maria do Céu Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos priemonės
netaikomos I priedo XXIV dalies 2 
skirsnyje išvardytiems produktams.

2. 1 dalyje nurodytos priemonės taikomos I 
priede išvardytiems produktams.

Or. pt

Pakeitimas 2065
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje numatytos priemonės 
įgyvendinamos nenaudojant valstybių 
narių bendro finansavimo dalies.

Or. pt

Pakeitimas 2066
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
priimti šio straipsnio 1 daliai taikyti 
būtinas priemones. Tos taisyklės gali būti 
visų pirma susijusios su procedūromis ir 
techniniais kriterijais. Tas įgyvendinimo 
aktas priimamas pagal 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
154 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

154a straipsnis
Rinkos sutrikdymo prevencijos priemonės 

vaisių ir daržovių sektoriuje
1. Atsižvelgiant į vaisių ir daržovių 
ypatumus ir jų savybę greitai gesti, 
sukuriamas mechanizmas siekiant 
reaguoti į didelį rinkos sutrikdymą; rinka 
gali būti sutrikdoma stipriai nukritus 
vidaus rinkos kainoms dėl sveikatos 
problemų ar kitų veiksnių, nulėmusių 
smarkų paklausos sumažėjimą. 
2. Šis mechanizmas taikomas tik 
atitinkamam (-iems) produktui (-ams), jo 
taikymo laikotarpis ribotas, mechanizmas 
gali būti persvarstomas, pradedamas 
taikyti automatiškai ir prieinamas visiems 
sektoriaus gamintojams.
3. Jis apima priemones, išvardytas šio 
reglamento 31 straipsnio 2 dalies a, be ir c 
punktuose, tačiau šios priemonės 
nepriklauso nuo veiklos lėšų, naudojamų 
pripažintų vaisių ir daržovių sektoriaus 
gamintojų organizacijų, valdymo. 
4. Sąjunga skiria finansavimą visoms šio 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų 
priemonių išlaidoms padengti.
5. Didelės krizės valdymo operacijos 
reguliuojamos taikant mechanizmus, 
sukurtus krizių valdymo priemonėmis 
pagal veiklos programas.  Nukentėję 
asmenys, kurie nepriklauso gamintojų 
organizacijoms, sudaro susitarimus dėl 
krizių valdymo operacijų koordinavimo, 
kuriuose gamintojų organizacijos nustato, 
kad 10 proc. paramos atidedama valdymo 
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sąnaudoms padengti.
6. Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
numatomos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse 
išvardytos priemonės.
7. Valstybių narių prašymu Komisija 
įgyvendinimo aktais gali patvirtinti 
išskirtines priemones. Komisija užtikrina, 
kad visuomenė būtų informuota apie šių 
priemonių taikymo pradžią, produktus, 
vietoves ir paramos dydį. Nemokamo 
tiekimo atveju paramos dydis 
koreguojamas. Krizės laikotarpio pabaiga 
taip pat nustatoma įgyvendinimo aktuose, 
pasibaigus dideliam rinkos trikdymui. 
Įgyvendinimo aktai priimami pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. es

Pagrindimas

Krizių prevencijos ir valdymo mechanizmai, numatyti dabartinėse Bendrijos taisyklėse, 
reglamentuojančiose vaisių ir daržovių sektorių, nepadėjo suvaldyti per kelerius pastaruosius 
metus pasikartojusių krizių rinkoje.  Todėl reikėtų šiame reglamente įtvirtinti atitinkamas 
nuostatas, kad Bendrija galėtų reaguoti anksti ir greitai į dideles krizes.

Pakeitimas 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su gyvūnų ligomis ir vartotojų pasitikėjimo 
praradimu dėl pavojaus visuomenės, 
gyvūnų ar augalų sveikatai susijusios 
priemonės

Su gyvūnų ir augalų ligomis ir kenkėjais 
ir vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl 
pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų 
sveikatai susijusios priemonės

Or. es
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Pakeitimas 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su gyvūnų ligomis ir vartotojų pasitikėjimo 
praradimu dėl pavojaus visuomenės, 
gyvūnų ar augalų sveikatai susijusios 
priemonės

Su kenkėjais, gyvūnų ir augalų ligomis ir 
vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl 
pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų 
sveikatai susijusios priemonės

Or. es

Pagrindimas

Augalų kenkėjams ir ligoms turėtų būti taikomas 1 dalies a punktas, nes su jais susiję 
prekybos apribojimai turi net didesnį poveikį prekybai nei rinkos sutrikdymai, atsiradę 
vartotojams praradus pasitikėjimą dėl pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai. 
Todėl straipsnio pavadinimo formuluotė turėtų taip pat būti pakeista.

Pakeitimas 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su gyvūnų ligomis ir vartotojų pasitikėjimo 
praradimu dėl pavojaus visuomenės, 
gyvūnų ar augalų sveikatai susijusios 
priemonės

Su gyvūnų ar augalų ligomis ir vartotojų 
pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus 
visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai 
susijusios priemonės

Or. fr

Pakeitimas 2071
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti
išskirtines rėmimo priemones:

Komisijai pagal 160 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais būtų patvirtintos išskirtinės
rėmimo priemonės:

Or. de

Pakeitimas 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti
išskirtines rėmimo priemones:

Komisija įgyvendinimo aktais priima
išskirtines rėmimo priemones:

Or. es

Pakeitimas 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti
išskirtines rėmimo priemones:

Komisija įgyvendinimo aktais priima
išskirtines rėmimo priemones:

Or. es

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi būtinybė Komisijai įgyvendinimo aktais priimti atitinkamas 
priemones. Juo valstybėms narėms suteikiamos didesnės garantijos, ypač dėl to, kad šiame 
straipsnyje numatytos priemonės įgyvendinamos atitinkamos valstybės narės prašymu.
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Pakeitimas 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 
išskirtines rėmimo priemones:

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 
išskirtines nukentėjusios rinkos rėmimo 
priemones:

Or. en

Pagrindimas

Komisijai suteikiami nuoseklesni įgaliojimai ir išlaikomos esamos garantijos.

Pakeitimas 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skirtas paveiktai rinkai, taip 
atsižvelgdama į Sąjungos vidaus prekybos 
ir prekybos su trečiosiomis valstybėmis 
apribojimus, kurie gali atsirasti dėl kovos 
su gyvūnų ligų plitimu priemonių taikymo, 
ir

a) skirtas paveiktai rinkai, taip 
atsižvelgdama į Sąjungos vidaus prekybos 
ir prekybos su trečiosiomis valstybėmis 
apribojimus, kurie gali atsirasti dėl kovos 
su gyvūnų ir augalų ligų ir kenkėjų
plitimu priemonių taikymo, ir

Or. es

Pakeitimas 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skirtas paveiktai rinkai, taip 
atsižvelgdama į Sąjungos vidaus prekybos 
ir prekybos su trečiosiomis valstybėmis 
apribojimus, kurie gali atsirasti dėl kovos 
su gyvūnų ligų plitimu priemonių taikymo, 
ir

a) skirtas paveiktai rinkai, taip 
atsižvelgdama į Sąjungos vidaus prekybos 
ir prekybos su trečiosiomis valstybėmis 
apribojimus, kurie gali atsirasti dėl kovos 
su gyvūnų ir augalų ligų ir kenkėjų
plitimu priemonių taikymo, ir

Or. es

Pagrindimas

Augalų kenkėjams ir ligoms turėtų būti taikomas 1 dalies a punktas, nes su jais susiję 
prekybos apribojimai turi net didesnį poveikį prekybai nei rinkos sutrikdymai, atsiradę 
vartotojams praradus pasitikėjimą dėl pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai.

Pakeitimas 2077
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje numatytos priemonės taikomos 
šiuose sektoriuose:

1 dalyje numatytos priemonės taikomos 
visiems I priede išvardytiems žemės ūkio 
produktams, išskyrus kovos su gyvūnų 
ligų plitimu priemones, kurios taikomos
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šiuose sektoriuose:

Or. es

Pakeitimas 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) bulvių;
fb) grūdų;
fc) aliejingųjų sėklų;
fd) baltyminių augalų;

Or. en

Pakeitimas 2080
Mariya Gabriel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) bulvių;
fb) grūdų;
fc) aliejingųjų sėklų;
fd) baltyminių augalų;

Or. en

Pakeitimas 2081
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) bulvių;
fb) grūdų;
fc) aliejingųjų sėklų;
fd) baltyminių augalų;

Or. en

Pakeitimas 2082
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) triušienos.

Or. es

Pakeitimas 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) triušienos.

Or. es

Pakeitimas 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

1 dalies b punkte numatytos priemonės, 
susijusios su vartotojų pasitikėjimo 
praradimu dėl pavojaus visuomenės ar 
augalų sveikatai, taip pat taikomos 
visiems kitiems žemės ūkio produktams, 
išskyrus išvardytuosius I priedo XXIV 
dalies 2 skirsnyje.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalies b punkte numatytos priemonės, 
susijusios su vartotojų pasitikėjimo 
praradimu dėl pavojaus visuomenės ar 
augalų sveikatai, taip pat taikomos visiems 
kitiems žemės ūkio produktams, išskyrus 
išvardytuosius I priedo XXIV dalies 2 
skirsnyje.

1 dalies b punkte numatytos priemonės, 
susijusios su vartotojų pasitikėjimo 
praradimu dėl pavojaus visuomenės ar 
augalų sveikatai, taip pat taikomos
kiaušiniams ir paukštienai.

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio taikymo sritis turėtų būti siauresnė nei Komisijos pasiūlymo. Reikėtų šį 
straipsnį taikyti kiaušiniams ir paukštienai, kaip yra šiandien.

Pakeitimas 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalies a punkte numatytų priemonių 
galima imtis tik tuo atveju, jei atitinkama 
valstybė narė ėmėsi sveikatos apsaugos ir 
veterinarijos priemonių, kad greitai 
likviduotų ligą, ir tik tokiu mastu ir tokiu 
laikotarpiu, kurie būtini atitinkamai rinkai 
remti.

4. 1 dalies a punkte numatytų priemonių 
galima imtis tik tuo atveju, jei atitinkama 
valstybė narė ėmėsi atitinkamų 
fitosanitarijos, sveikatos apsaugos ir 
veterinarijos priemonių, kad greitai 
likviduotų kenkėją ar ligą, ir tik tokiu 
mastu ir tokiu laikotarpiu, kurie būtini 
atitinkamai rinkai remti.

Or. es

Pakeitimas 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalies a punkte numatytų priemonių 
galima imtis tik tuo atveju, jei atitinkama 
valstybė narė ėmėsi sveikatos apsaugos ir 
veterinarijos priemonių, kad greitai 
likviduotų ligą, ir tik tokiu mastu ir tokiu 
laikotarpiu, kurie būtini atitinkamai rinkai 
remti.

4. 1 dalies a punkte numatytų priemonių 
galima imtis tik tuo atveju, jei atitinkama 
valstybė narė ėmėsi atitinkamų 
fitosanitarijos, sveikatos apsaugos ir 
veterinarijos priemonių, kad greitai 
likviduotų kenkėją ar ligą, ir tik tokiu 
mastu ir tokiu laikotarpiu, kurie būtini 
atitinkamai rinkai remti.

Or. es

Pagrindimas

Augalų kenkėjams ir ligoms turėtų būti taikomas 1 dalies a punktas, nes su jais susiję 
prekybos apribojimai turi net didesnį poveikį prekybai nei rinkos sutrikdymai, atsiradę 
vartotojams praradus pasitikėjimą dėl pavojaus visuomenės , gyvūnų ar augalų sveikatai.

Pakeitimas 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga teikia dalinį finansavimą, kuris 
atitinka 50 % valstybių narių išlaidų 1 
dalyje numatytoms priemonėms.

Sąjunga teikia dalinį finansavimą, kuris 
atitinka 50 % ir 100 % valstybių narių 
išlaidų 1 dalies a ir b punktuose
numatytoms priemonėms.

Or. es

Pagrindimas

1 dalies b punkte numatytos priemonės nėra tos pačios kaip veterinarijos ar rinkos 
priemonės, kurios turi būti taikomos augalų ir gyvūnų ligų atvejais (abiem atvejais – bendras 
finansavimas). b punkte numatytos priemonės taikomos ligos protrūkio atveju; yra buvę 
atvejų, kai krizė, susijusi su gyvūnų ligomis, paveikė šalį, kurioje ši liga net nebuvo 
užregistruota (pvz., paukščių gripas 2006 m.)..

Pakeitimas 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga teikia dalinį finansavimą, kuris 
atitinka 50 % valstybių narių išlaidų 1 
dalyje numatytoms priemonėms.

Sąjunga teikia dalinį finansavimą, kuris 
atitinka 50 % ir 100 % valstybių narių 
išlaidų 1 dalies a ir b punktuose
numatytoms priemonėms.

Or. es

Pagrindimas

Iš Bendrijos biudžeto turėtų skiriamas 100 % finansavimas priemonėms, numatytoms 1 dalies 
b punkte, kaip yra kitų išskirtinių priemonių atveju. Šios priemonės negali būti lyginamos su 
veterinarijos ar rinkos priemonėmis, kurios turi būti taikomos augalų ir gyvūnų ligų atvejais 
(abiem atvejais – bendras finansavimas).

Pakeitimas 2090
Mariya Gabriel
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Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga teikia dalinį finansavimą, kuris 
atitinka 50 % valstybių narių išlaidų 1 
dalyje numatytoms priemonėms.

Sąjunga teikia dalinį finansavimą, kuris 
atitinka 80 % valstybių narių išlaidų 1 
dalyje numatytoms priemonėms.

Or. bg

Pakeitimas 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga teikia dalinį finansavimą, kuris 
atitinka 50 % valstybių narių išlaidų 1 
dalyje numatytoms priemonėms.

Sąjunga teikia dalinį finansavimą, kuris 
atitinka 60 % valstybių narių išlaidų 1 
dalyje numatytoms priemonėms.

Or. pl

Pakeitimas 2092
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga teikia dalinį finansavimą, kuris 
atitinka 50 % valstybių narių išlaidų 1 
dalyje numatytoms priemonėms.

Sąjunga teikia dalinį finansavimą, kuris 
atitinka 50 % valstybių narių išlaidų 1 
dalyje numatytoms priemonėms. Šios 
priemonės gali apimti mokestines 
lengvatas arba lengvatines paskolas, 
suteikiamas ūkininkams ir finansuojamas 
pagal [Kaimo plėtros] reglamentą. 

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime nurodomos kai kurios priemonės, kurias dažnai naudoja valstybės narės, 
norėdamos atlyginti ūkininkams žalą, padarytą gyvūnų ar augalų ligų.

Pakeitimas 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau tais atvejais, kai kovojama su 
snukio ir nagų liga, galvijienos, pieno ir 
pieno produktų, kiaulienos, avienos ir 
ožkienos sektoriuose Sąjunga teikia dalinį 
finansavimą, kuris atitinka 60 % tokių 
išlaidų.

Tačiau tais atvejais, kai kovojama su 
snukio ir nagų liga, galvijienos, pieno ir 
pieno produktų, kiaulienos, avienos ir 
ožkienos sektoriuose Sąjunga teikia dalinį 
finansavimą, kuris atitinka 70 % tokių 
išlaidų.

Or. pl

Pagrindimas

Padidinus bendrą finansavimą būtų galima geriau ir veiksmingiau reaguoti į krizes, sykiu 
užtikrinant vienodas sąlygas visiems gamintojams visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 2094
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau tais atvejais, kai kovojama su 
snukio ir nagų liga, galvijienos, pieno ir 
pieno produktų, kiaulienos, avienos ir 
ožkienos sektoriuose Sąjunga teikia dalinį 
finansavimą, kuris atitinka 60 % tokių 
išlaidų.

Tačiau tais atvejais, kai kovojama su 
snukio ir nagų liga ir siekiama išnaikinti
ligas, nurodytas kiekvienai valstybei narei 
patvirtintose programose, galvijienos, 
pieno ir pieno produktų, kiaulienos, 
avienos ir ožkienos sektoriuose Sąjunga 
teikia dalinį finansavimą, kuris atitinka 
60 % tokių išlaidų.
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Or. fr

Pagrindimas

Kovos su pripažintomis gyvūnų ligomis, jų prevencijos ir išnaikinimo programoms, kurios bus 
numatytos valstybėse narėse galiojančiose programose, turi būti taikoma tokia pati tvarka 
kaip ir kovos su snukio ir nagų liga priemonėms ir joms Sąjunga turi skirti 60 % finansavimą.


