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Pakeitimas 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies II antraštinės dalies I a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II ANTRAŠTINĖ DALIS
Ia SKYRIUS

Gamybos reguliavimas

100a straipsnis

Pieno sektoriuje taikomos kvotos

1. Esama pieno gamybos kvotų sistema 
lieka galioti po 2015 m. Kvotos kuo 
greičiau pritaikomos atsižvelgiant į 
valstybių narių poreikius ir į jų santykinį 
įrengtų gamybos pajėgumų lygį. 
2. Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl nacionalinių pieno kvotų, 
pakoreguotų kaip nurodyta 1 dalyje; 
nustatomas toks terminas, kad 
reglamentas įsigaliotų 2014 m. liepos 1 d.

100b straipsnis

Vynmedžių sodinimo teisės

1. Esama vyno sektoriaus sodinimo teisių 
sistema lieka galioti po 2015 m.
2. Komisija įvertina bet kokio esamos 
sistemos koregavimo ar pritaikymo 
poreikį ir pateikia pasiūlymą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatomos konkrečios priemonės 
regionams, kuriuose vynuogių auginimas 
yra pagrindinė veikla, siekiant išsaugoti 
skiriamąsias tų regionų vynuogių 
produktų savybes; nustatomas toks 
terminas, kad reglamentas įsigaliotų 
2014 m. liepos 1 d. 
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100c straipsnis

Cukraus sektoriuje taikomos kvotos

1. Esama cukraus sektoriaus sistema lieka 
galioti po 2015 m. Kvotos kuo greičiau 
pritaikomos atsižvelgiant į valstybių narių 
santykinį įrengtų ir (arba) galimų 
gamybos pajėgumų lygį. 
2. Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl nacionalinių cukraus 
sektoriaus kvotų, pakoreguotų kaip 
nurodyta 1 dalyje; nustatomas toks 
terminas, kad reglamentas įsigaliotų 
2014 m. liepos 1 d.

100d straipsnis

Kiti sektoriai

1. Komisija iki 2014 m. liepos 1 d. pateikia 
poveikio sustabdžius reglamento taikymą 
ir perskirsčius gamybos sektoriui 
taikomas priemones kitiems valstybių 
narių sektoriams tyrimą.
2. Atsižvelgdama į 1 dalyje nurodyto 
tyrimo rezultatus, Komisija laiku pateikia 
pasiūlymus dėl kvotų nustatymo kituose 
sektoriuose, jei to reikia siekiant tolygiai 
paskirstyti gamybą valstybėse narėse 
atsižvelgiant į jų individualias galimybes 
ir potencialą, drauge paliekama laisvė 
valstybėms narėms, kurios turi trūkumų 
atitinkamuose sektoriuose, vystytis 
skirtingai.

Or. pt

Pakeitimas 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
2 dalies 2 pavadinimo 2 skyriaus 1 a skirsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

KONKREČIOS PRIEMONĖS

Or. es

Pakeitimas 1418
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
100 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100 a straipsnis
Kvotų taikymo trukmė ir pakartotinis 

įvedimas
Išskyrus 101 straipsnio 1, 2b, 2c ir 
2e dalis ir 101a straipsnį, šis skirsnis 
taikomas iki 2019–2020 prekybos metų 
pabaigos.
Valstybėms narėms, kurios pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 320/2006 atsisakė 
savo kvotų, skiriamos kvotos, lygiavertės 
toms, kurių jos atsisakė, jei tvarka toliau 
taikoma iki 2019–2020 prekybos metų 
pabaigos.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl sąlygų, kuriomis 
valstybė narė gali vėl įvesti savo kvotas.

Or. en

Pakeitimas 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
100 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100a straipsnis
Taikymo trukmė

Išskyrus 101 straipsnio 1, 2b, 2c bei 
2e dalis ir 101a straipsnį, šis skirsnis 
taikomas tik iki 2019–2020 prekybos metų 
pabaigos.

Or. es

Pagrindimas

Visuose šio skirsnio pakeitimuose pateikiama ir atnaujinama cukraus kvotų schema (ir būtini 
susiję straipsniai), kaip nurodyta pasiūlyme dėl reglamento COM(2010) 799), kuriuo vienas 
BRO suderinamas su Lisabonos sutarties nuostatomis. Tačiau į 101l straipsnio e punktą 
įtraukiama priemonė, pagal kurią nekvotinis cukrus savaime priskiriamas kvotiniam cukrui, 
siekiant užkirsti kelią įtampai rinkoje ir šią įtampą valdyti.

Pakeitimas 1420
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
100 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100a straipsnis
Taikymo trukmė

Šis skirsnis taikomas nuo 2015–2016 
cukraus prekybos metų pradžios. Išskyrus 
101 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, 
2b, 2c bei 2e dalis ir 101a straipsnį, šis 
skirsnis taikomas iki 2019–2020 prekybos 
metų pabaigos, t. y. iki 2020 m. rugsėjo 
30 d.

Or. pl
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Pakeitimas 1421
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
100 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100a straipsnis
Taikymo trukmė

Šis skirsnis taikomas nuo 2015–2016 
prekybos metų, kurie prasideda 2015 m. 
spalio 1 d. Išskyrus 101 straipsnio 1 dalies 
pirmą pastraipą, 1, 2b, 2c bei 2e dalis ir 
101a straipsnį, šis skirsnis taikomas iki 
2019–2020 prekybos metų pabaigos, t. y. 
iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Or. fr

Pakeitimas 1422
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
100 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100a straipsnis
Taikymo trukmė

Šis skirsnis taikomas nuo 2015–2016 
cukraus prekybos metų pradžios 2015 m. 
spalio 1 d.. Išskyrus 101 straipsnio 1 
dalies pirmą pastraipą, 2b, 2c bei 2e dalis 
ir 101a straipsnį, šis skirsnis taikomas iki 
2019–2020 cukraus prekybos metų 
pabaigos 2020 m. rugsėjo 30 d. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti bet kokios spragos, kuri galėtų atsirasti (atsižvelgiant į tai, 
kada įsigalios [COM(2011) 626] vykdant Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 priimtą politinį 
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sprendimą išlaikyti cukraus schemą iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Siekiama, kad nesusidarytų 
padėtis, kai vienais prekybos metais būtų taikomos dvi teisinės sistemos.

Pakeitimas 1423
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101 straipsnis Išbraukta.
Cukraus sektoriuje taikomi susitarimai

1. Cukrinių runkelių ir cukranendrių 
pirkimo sąlygos, įskaitant prieš sėją 
sudarytus tiekimo susitarimus, 
reglamentuojamos Sąjungos cukrinių 
runkelių ir cukranendrių augintojų ir 
Sąjungos cukraus gamybos įmonių 
sudarytais raštiškais tarpprofesiniais 
susitarimais.
2. Atsižvelgiant į cukraus sektoriaus 
ypatumus Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
susitarimų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 1424
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Cukrinių runkelių ir cukranendrių 
pirkimo sąlygos, įskaitant prieš sėją 
sudarytus tiekimo susitarimus, 
reglamentuojamos Sąjungos cukrinių 
runkelių ir cukranendrių augintojų ir 
Sąjungos cukraus gamybos įmonių 

Išbraukta.
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sudarytais raštiškais tarpprofesiniais 
susitarimais.

Or. en

Pakeitimas 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Cukrinių runkelių ir cukranendrių 
pirkimo sąlygos, įskaitant prieš sėją 
sudarytus tiekimo susitarimus, 
reglamentuojamos Sąjungos cukrinių 
runkelių ir cukranendrių augintojų ir 
Sąjungos cukraus gamybos įmonių 
sudarytais raštiškais tarpprofesiniais 
susitarimais.

1. Dabartinė ES taikoma cukraus kvotų 
tvarka turėtų būti pratęsta iki 2019–2020 
prekybos metų pabaigos, nekvotinį cukrų 
savaime priskiriant prie kvotinio cukraus.

Or. en

Pakeitimas 1426
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Cukrinių runkelių ir cukranendrių 
pirkimo sąlygos, įskaitant prieš sėją 
sudarytus tiekimo susitarimus, 
reglamentuojamos Sąjungos cukrinių 
runkelių ir cukranendrių augintojų ir 
Sąjungos cukraus gamybos įmonių 
sudarytais raštiškais tarpprofesiniais 
susitarimais.

1. Dabartinė ES taikoma cukraus kvotų 
tvarka turėtų būti pratęsta iki 2030 
prekybos metų pabaigos, nekvotinį cukrų 
savaime priskiriant prie kvotinio cukraus.

Or. en
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Pakeitimas 1427
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Cukrinių runkelių ir cukranendrių 
pirkimo sąlygos, įskaitant prieš sėją 
sudarytus tiekimo susitarimus,
reglamentuojamos Sąjungos cukrinių 
runkelių ir cukranendrių augintojų ir 
Sąjungos cukraus gamybos įmonių 
sudarytais raštiškais tarpprofesiniais
susitarimais.

1. Cukrinių runkelių ir cukranendrių 
pirkimo sąlygos reglamentuojamos šias 
žaliavas auginančių Sąjungos augintojų ir 
Sąjungos cukraus gamybos įmonių 
sudarytais tarpšakiniais prekybos
susitarimais.

Or. en

Pakeitimas 1428
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Cukrinių runkelių ir cukranendrių 
pirkimo sąlygos, įskaitant prieš sėją 
sudarytus tiekimo susitarimus, 
reglamentuojamos Sąjungos cukrinių 
runkelių ir cukranendrių augintojų ir 
Sąjungos cukraus gamybos įmonių 
sudarytais raštiškais tarpprofesiniais 
susitarimais.

1. Cukrinių runkelių ir cukranendrių 
pirkimo sąlygos, įskaitant prieš sėją 
sudarytus tiekimo susitarimus, 
reglamentuojamos Sąjungos cukrinių 
runkelių ir cukranendrių augintojų arba, jų 
vardu, organizacijų, kurioms jie 
priklauso, ir Sąjungos cukraus gamybos 
įmonių ar, jų vardu, organizacijų, 
kurioms jos priklauso, sudarytais raštiškais 
tarpprofesiniais susitarimais.

Iki 2019–2020 prekybos metų pabaigos. 
2020 m. rugsėjo 30 d., šie susitarimai turi 
atitikti IIId priedo 2a dalies ir II priedo Ia 
dalies 11 punkto nuostatas.

Or. fr
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Pakeitimas 1429
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Cukrinių runkelių ir cukranendrių 
pirkimo sąlygos, įskaitant prieš sėją 
sudarytus tiekimo susitarimus, 
reglamentuojamos Sąjungos cukrinių 
runkelių ir cukranendrių augintojų ir 
Sąjungos cukraus gamybos įmonių 
sudarytais raštiškais tarpprofesiniais
susitarimais.

1. Cukrinių runkelių ir cukranendrių 
pirkimo sąlygos, arba jų vardu 
organizacijos, kurių nariai jie yra,
įskaitant prieš sėją sudarytus tiekimo 
susitarimus, reglamentuojamos Sąjungos 
cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojų
arba, jų vardu, organizacijų, kurioms jie 
priklauso, ir Sąjungos cukraus gamybos 
įmonių ar, jų vardu, organizacijų, kurių 
nariai jie yra, sudarytais raštiškais
tarpšakiniais susitarimais.

Iki 2019–2020 cukraus prekybos metų 
pabaigos 2020 m. rugsėjo 30 d. jie turi 
atitikti IIId priedo 2a dalies [C1] ir II 
priedo Ia dalies 11 punkto [C2] nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad cukrinių runkelių ir cukranendrių pirkimo sąlygos, įskaitant prieš sėją 
sudarytas tiekimo sutartis, išliktų privalomos cukraus sektoriui, pirma pastraipa turėtų būti 
taikoma ir prieš, ir po 2020 m. Vis dėlto antra pastraipa neturėtų būti taikoma po 2019–2020 
cukraus prekybos metų pabaigos 2020 m. rugsėjo 30 d., nes prieduose yra tam tikrų sąlygų, 
susijusių su ES vykdomu vienu bendrosios cukraus rinkos organizavimu, įskaitant kvotų 
sistemą. 

Pakeitimas 1430
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Cukrinių runkelių ir cukranendrių 1. Cukrinių runkelių ir cukranendrių 
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pirkimo sąlygos, įskaitant prieš sėją 
sudarytus tiekimo susitarimus, 
reglamentuojamos Sąjungos cukrinių 
runkelių ir cukranendrių augintojų ir 
Sąjungos cukraus gamybos įmonių 
sudarytais raštiškais tarpprofesiniais 
susitarimais.

pirkimo sąlygos, įskaitant prieš sėją 
sudarytus tiekimo susitarimus, 
reglamentuojamos Sąjungos cukrinių 
runkelių ir cukranendrių augintojų arba 
organizacijų, kurių nariai jie yra ir kurios 
veikia jų vardu, ir Sąjungos cukraus 
gamybos įmonių ar organizacijų, kurių 
nariai jie yra ir kurie veikia jų vardu,
sudarytais raštiškais tarpšakiniais
susitarimais. Iki 2019–2020 cukraus 
prekybos metų pabaigos 2020 m. rugsėjo 
30 d. jie turi atitikti IIId priedo 2a dalies 
ir II priedo Ia dalies 11 punkto nuostatas.

Or. pl

Pakeitimas 1431
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Cukrinių runkelių ir cukranendrių
pirkimo sąlygos, įskaitant prieš sėją
sudarytus tiekimo susitarimus, 
reglamentuojamos Sąjungos cukrinių 
runkelių ir cukranendrių augintojų ir 
Sąjungos cukraus gamybos įmonių
sudarytais raštiškais tarpprofesiniais 
susitarimais.

1. Cukrinių runkelių ir cukranendrių 
pirkimo sąlygos, įskaitant prieš sėją
sudarytas tiekimo sutartis, 
reglamentuojamos raštiškais 
tarpprofesiniais susitarimais, sudarytais
Sąjungos cukrinių runkelių ir cukranendrių 
augintojų arba jų vardu organizacijų, 
kurioms jie priklauso, ir Sąjungos cukraus 
gamybos įmonių; šios sąlygos atitinka IIId 
priedo 2a dalies ir II priedo Ia dalies 
11 punkto nuostatas.

Or. fr

Pakeitimas 1432
Robert Sturdy

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

1a. Tarpšakiniai prekybos susitarimai ir 
tiekimo sutartys turi atitikti 3 dalį ir 
pirkimo sąlygas, kurias turi nustatyti 
Komisija, visų pirma runkelių pirkimą, 
tiekimą, perėmimą ir atsiskaitymą už juos 
reglamentuojančias sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgiant į cukraus sektoriaus 
ypatumus Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
susitarimų sąlygų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1434
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgiant į cukraus sektoriaus 
ypatumus Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
susitarimų sąlygų.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1435
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgiant į cukraus sektoriaus 
ypatumus Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
susitarimų sąlygų.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tiekimo sutartyse nurodoma, ar iš 
cukrinių runkelių pagamintas cukraus 
kiekis bus:
a) kvotinis cukrus; ar
b) nekvotinis cukrus.

Or. es

Pakeitimas 1437
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tiekimo sutartyse nurodoma, ar iš 
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cukrinių runkelių pagamintas cukraus 
kiekis bus:
a) kvotinis cukrus;
b) nekvotinis cukrus.

Or. en

Pakeitimas 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Kiekviena cukraus gamybos įmonė 
valstybei narei, kurioje ji gamina cukrų, 
pateikia šią informaciją:

a) 2a dalies a punkte nurodytų runkelių, 
dėl kurių jos prieš sėją sudarė tiekimo 
sutartis, kiekius ir cukraus kiekį, kuriuo 
remiantis tos sutartys sudarytos;
b) atitinkamą numatomą išeigą.
Valstybės narės gali reikalauti papildomos 
informacijos.

Or. es

Pakeitimas 1439
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 b. Kiekviena cukraus gamybos įmonė 
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valstybei narei, kurioje ji gamina cukrų, 
pateikia šią informaciją:
a) 3 dalies a punkte nurodytų runkelių, 
dėl kurių jos prieš sėją sudarė tiekimo 
sutartis, kiekius ir cukraus kiekį, kuriuo 
remiantis tos sutartys sudarytos;
b) atitinkamą numatomą išeigą.
Valstybės narės gali reikalauti papildomos 
informacijos.

Or. en

Pakeitimas 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Cukraus gamybos įmonės, prieš sėją 
nesudariusios kvotinių runkelių tiekimo 
mažiausia kaina, numatyta 101g 
straipsnyje, sutarčių dėl runkelių kiekio, 
lygiaverčio iš jų pagamintam kvotiniam 
cukrui, kurio kvota kiekvienu konkrečiu 
atveju gali būti pakoreguota taikant 
prevencinio pašalinimo koeficientą, 
nustatytą pagal 101d straipsnio 2 dalies 
pirmą pastraipą, turi mokėti bent 
mažiausią kvotinių runkelių kainą už 
visus cukrinius runkelius, kuriuos jos 
perdirba į cukrų.

Or. es

Pakeitimas 1441
Robert Sturdy

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

2c. Cukraus gamybos įmonės, prieš sėją 
nesudariusios kvotinių runkelių tiekimo 
minimalia kaina sutarčių dėl runkelių 
kiekio, lygiaverčio iš jų pagamintam 
kvotiniam cukrui, turės mokėti bent 
minimalią kvotinių runkelių kainą už 
visus cukrinius runkelius, kuriuos jos 
perdirba į cukrų.

Or. en

Pakeitimas 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Atitinkamai valstybei narei pritarus, 
tarpšakiniuose prekybos susitarimuose 
gali būti nukrypstama nuo 2a, 2b ir 
2c dalių nuostatų.

Or. es

Pakeitimas 1443
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101f straipsnis
2d. Atitinkamai valstybei narei pritarus, 
tarpšakiniuose prekybos susitarimuose 
gali būti nukrypstama nuo 3 ir 4 dalių.

Or. en
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Pakeitimas 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. Jeigu nėra sudaryta tarpšakinių 
prekybos susitarimų, atitinkama valstybė 
narė pagal šį reglamentą imasi būtinų 
priemonių atitinkamų šalių interesams 
apginti.

Or. es

Pakeitimas 1445
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. Jeigu nėra sudaryta tarpšakinių 
prekybos susitarimų, atitinkama valstybė 
narė pagal šį reglamentą imasi būtinų 
priemonių atitinkamų šalių interesams 
apginti.

Or. en

Pakeitimas 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101a straipsnis
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Pranešimas apie cukraus rinkos kainas
Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais 
taikant 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą, gali įdiegti 
informavimo apie cukraus rinkoje 
taikomas kainas sistemą, į kurią įeina šios 
rinkos kainų dydžių skelbimo priemonė.
Ši sistema grindžiama informacija, kurią 
pateikia baltojo cukraus gamybos įmonės 
ar kiti cukraus prekyba užsiimantys ūkio 
subjektai. Ši informacija yra 
konfidenciali.
Komisija užtikrina, kad naudojant 
paskelbtą informaciją nebūtų įmanoma 
nustatyti atskirų įmonių ar ūkio subjektų 
taikomų kainų.

Or. es

Pakeitimas 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101b straipsnis
Gamybos grąžinamoji išmoka

1. Už I priedo III dalies b–e punktuose 
išvardytus cukraus sektoriaus produktus 
iki 2019–2020 prekybos metų pabaigos 
gali būti skiriama gamybos grąžinamoji 
išmoka, jeigu cukraus, importuoto 
cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo 
pertekliaus negalima įsigyti kaina, 
atitinkančia 101m straipsnio 2 dalies b ir 
c punktuose išvardytų produktų pasaulinę 
gamybos kainą.
2. 1 dalyje nurodytų gamybos 
grąžinamųjų išmokų dydį nustato 
Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais 
taikant 162 straipsnio 1a dalyje nurodytą 
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nagrinėjimo procedūrą.
3. Siekdama atsižvelgti į nekvotinio 
cukraus rinkos ypatumus Sąjungoje, 
Komisija deleguotaisiais aktais, 
priimamais taikant 160 straipsnyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą, gali 
nustatyti šiame skirsnyje nurodytų 
gamybos grąžinamųjų išmokų skyrimo 
sąlygas.

Or. es

Pakeitimas 1448
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
101 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101d straipsnis
Cukraus pašalinimas iš rinkos

1. Atsižvelgdama į būtinybę užtikrinti, kad 
būtų rastas sprendimas dėl produkcijos 
pertekliaus, nustatyto remiantis 
prognozuojamais tiekimo balansais, ir 
atsižvelgdama į Sąjungos įsipareigojimus 
pagal susitarimus, sudarytus laikantis 
Sutarties 218 straipsnio, Komisija 
įgyvendinimo aktais gali nuspręsti 
atitinkamais prekybos metais pašalinti iš 
rinkos kvotinio cukraus, kvotinės 
izogliukozės ar kvotinio inulino sirupo 
kiekį, viršijantį pagal šio straipsnio 2 dalį 
apskaičiuotą ribą.
Tokiu atveju baltojo cukraus ir žaliavinio 
cukraus importas iš visų šaltinių 
atitinkamais prekybos metais pašalinamas 
iš rinkos tokia pačia proporcija.
2. 1 dalyje nurodyta pašalinimo riba 
kiekvienai kvotą turinčiai įmonei 
apskaičiuojama padauginant jai skirtą 
kvotą iš koeficiento, kurį Komisija, 
atsižvelgdama į numatomas rinkų 
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tendencijas, pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priimamais įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti ne vėliau kaip iki ankstesnių 
prekybos metų vasario 28 d.
Remdamasi naujausiais duomenimis apie 
rinkos tendencijas, Komisija 
įgyvendinimo aktais iki atitinkamų 
prekybos metų spalio 31 d. gali nuspręsti 
pakoreguoti koeficientą arba, jeigu 
koeficientas pagal pirmą pastraipą 
nebuvo nustatytas, tokį koeficientą 
nustatyti.
3. Kiekviena įmonė, kuriai paskirta kvota 
ar importo licencija, iki kitų prekybos 
metų pradžios savo sąskaita sandėliuoja 
pagal 2 dalį apskaičiuotą ribą viršijantį 
kvotinio cukraus kiekį. Prekybos metais iš 
rinkos pašalintas cukraus, izogliukozės ar 
inulino sirupo kiekis laikomas pirmuoju 
kiekiu, pagamintu pagal kitų prekybos 
metų kvotą.
Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
Komisija, atsižvelgdama į numatomas 
cukraus rinkos tendencijas, įgyvendinimo 
aktais gali nuspręsti visą iš rinkos 
pašalintą cukraus, izogliukozės ar inulino 
sirupo kiekį arba jo dalį laikyti einamųjų 
ir (arba) kitų prekybos metų:
a) cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo 
pertekliumi, iš kurio gali būti gaminamas 
pramoninis cukrus, pramoninė 
izogliukozė ar pramoninis inulino sirupas, 
arba
b) produkcija pagal laikiną kvotą, kurios 
dalis gali būti skirta eksportuoti laikantis 
Sąjungos įsipareigojimų pagal 
susitarimus, sudarytus pagal Sutarties 
218 straipsnį.
4. Jeigu cukraus pasiūla Sąjungoje yra 
nepakankama, Komisija įgyvendinimo 
aktais gali nuspręsti, kad iki pašalinimo 
laikotarpio pabaigos tam tikras iš rinkos 
pašalinto cukraus, izogliukozės ar inulino 
sirupo kiekis gali būti parduotas Sąjungos 
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rinkoje.
5. Tais atvejais, kai pašalintas cukrus 
laikomas pirmuoju cukraus kiekiu, 
pagamintu kitais prekybos metais, 
cukrinių runkelių augintojams mokama 
mažiausia tų prekybos metų kaina.
Tais atvejais, kai pašalintas cukrus tampa 
pramoniniu cukrumi arba yra 
eksportuojamas pagal šio straipsnio 3 
dalies a ir b punktus, 101 straipsnio x 
punkte nustatyti reikalavimai dėl 
mažiausios kainos netaikomi.
Tais atvejais, kai iš rinkos pašalintas 
cukrus Sąjungos rinkoje pagal 4 dalį 
parduodamas iki pašalinimo laikotarpio 
pabaigos, cukrinių runkelių augintojams 
mokama einamųjų prekybos metų 
mažiausia kaina.
6. Pagal šį straipsnį priimti įgyvendinimo 
aktai priimami taikant 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1449
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
101 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101d straipsnis
Cukraus pašalinimas iš rinkos

1. Atsižvelgdama į būtinybę užtikrinti, kad 
būtų rastas sprendimas dėl produkcijos 
pertekliaus, nustatyto remiantis 
prognozuojamais tiekimo balansais, ir 
atsižvelgdama į Sąjungos įsipareigojimus 
pagal susitarimus, sudarytus laikantis 
Sutarties 218 straipsnio, Komisija 
įgyvendinimo aktais gali nuspręsti 
atitinkamais prekybos metais pašalinti iš 
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rinkos kvotinio cukraus, kvotinės 
izogliukozės ar kvotinio inulino sirupo 
kiekį, viršijantį pagal šio straipsnio 2 dalį 
apskaičiuotą ribą. Tokiu atveju baltojo 
cukraus ir žaliavinio cukraus importas iš 
visų šaltinių atitinkamais prekybos metais 
pašalinamas iš rinkos tokia pačia 
proporcija.
2. 1 dalyje nurodyta pašalinimo riba 
kiekvienai kvotą turinčiai įmonei 
apskaičiuojama padauginant jai skirtą 
kvotą iš koeficiento, kurį Komisija, 
atsižvelgdama į numatomas rinkų 
tendencijas, pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priimamais įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti ne vėliau kaip iki ankstesnių 
prekybos metų vasario 28 d. Remdamasi 
naujausiais duomenimis apie rinkos 
tendencijas, Komisija įgyvendinimo aktais 
iki atitinkamų prekybos metų spalio 31 d. 
gali nuspręsti pakoreguoti koeficientą 
arba, jeigu koeficientas pagal pirmą 
pastraipą nebuvo nustatytas, tokį 
koeficientą nustatyti.
3. Kiekviena įmonė, kuriai paskirta kvota 
ar importo licencija, iki kitų prekybos 
metų pradžios savo sąskaita sandėliuoja 
pagal 2 dalį apskaičiuotą ribą viršijantį 
kvotinio cukraus kiekį. Prekybos metais iš 
rinkos pašalintas cukraus, izogliukozės ar 
inulino sirupo kiekis laikomas pirmuoju 
kiekiu, pagamintu pagal kitų prekybos 
metų kvotą. Nukrypstant nuo pirmos 
pastraipos, Komisija, atsižvelgdama į 
numatomas cukraus rinkos tendencijas, 
įgyvendinimo aktais gali nuspręsti visą iš 
rinkos pašalintą cukraus, izogliukozės ar 
inulino sirupo kiekį arba jo dalį laikyti 
einamųjų ir (arba) kitų prekybos metų:
a) cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo 
pertekliumi, iš kurio gali būti gaminamas 
pramoninis cukrus, pramoninė 
izogliukozė ar pramoninis inulino sirupas 
arba
b) produkcija pagal laikiną kvotą, kurios 
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dalis gali būti skirta eksportuoti laikantis 
Sąjungos įsipareigojimų pagal 
susitarimus, sudarytus pagal Sutarties 
218 straipsnį.
4. Jeigu cukraus pasiūla Sąjungoje yra 
nepakankama, Komisija įgyvendinimo 
aktais gali nuspręsti, kad iki pašalinimo 
laikotarpio pabaigos tam tikras iš rinkos 
pašalinto cukraus, izogliukozės ar inulino 
sirupo kiekis gali būti parduotas Sąjungos 
rinkoje.
5. Tais atvejais, kai pašalintas cukrus 
laikomas pirmuoju cukraus kiekiu, 
pagamintu kitais prekybos metais, 
cukrinių runkelių augintojams mokama 
mažiausia tų prekybos metų kaina.
Tais atvejais, kai pašalintas cukrus tampa 
pramoniniu cukrumi arba yra 
eksportuojamas pagal šio straipsnio 3 
dalies a ir b punktus, 101g straipsnyje 
nustatyti reikalavimai dėl mažiausios 
kainos netaikomi.
Tais atvejais, kai iš rinkos pašalintas 
cukrus Sąjungos rinkoje pagal 4 dalį 
parduodamas iki pašalinimo laikotarpio 
pabaigos, cukrinių runkelių augintojams 
mokama einamųjų prekybos metų 
mažiausia kaina.
6. Pagal šį straipsnį priimti įgyvendinimo 
aktai priimami taikant 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. pl

Pakeitimas 1450
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
101 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101 straipsnis
Cukraus pašalinimas iš rinkos
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1. Atsižvelgdama į būtinybę užtikrinti, kad 
būtų rastas sprendimas dėl perviršinės 
gamybos ir pertekliaus, nustatyto 
remiantis prognozuojamais tiekimo 
balansais, ir atsižvelgdama į Sąjungos 
įsipareigojimus pagal susitarimus, 
sudarytus laikantis Sutarties 218 
straipsnio, Komisija įgyvendinimo aktais 
gali nuspręsti atitinkamais prekybos 
metais pašalinti iš rinkos kvotinio 
cukraus, kvotinės izogliukozės ar kvotinio 
inulino sirupo kiekį, viršijantį pagal šio 
straipsnio 2 dalį apskaičiuotą ribą.

Taigi bet kokios kilmės importuotas 
baltasis cukrus ir žaliavinis cukrus 
atitinkamais prekybos metais pašalinamas 
iš rinkos vienodomis proporcijomis.
2. 1 dalyje nurodyta pašalinimo riba 
kiekvienai kvotą turinčiai įmonei 
apskaičiuojama padauginant jai skirtą 
kvotą iš koeficiento, kurį Komisija, 
atsižvelgdama į numatomas rinkų 
tendencijas, pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priimamais įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti ne vėliau kaip iki ankstesnių 
prekybos metų vasario 28 d.
Remdamasi naujausiais duomenimis apie 
rinkos tendencijas, Komisija 
įgyvendinimo aktais gali nuspręsti iki 
atitinkamų prekybos metų spalio 31 d. 
patikslinti koeficientą arba, jeigu toks 
sprendimas pagal šios dalies pirmą 
pastraipą nebuvo priimtas, tokį 
koeficientą nustatyti.
3. Kiekviena įmonė, kuriai paskirta kvota, 
iki kitų prekybos metų pradžios savo 
sąskaita sandėliuoja pagal 2 dalį 
apskaičiuotą ribą viršijantį kvotinio 
cukraus kiekį. Prekybos metais iš rinkos 
pašalintas cukraus, izogliukozės ar 
inulino sirupo kiekis laikomas pirmuoju 
kiekiu, pagamintu pagal kitų prekybos 
metų kvotą.
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Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
Komisija, atsižvelgdama į numatomas 
cukraus rinkos tendencijas, įgyvendinimo 
aktais gali nuspręsti visą iš rinkos 
pašalintą cukraus, izogliukozės ar inulino 
sirupo kiekį arba jo dalį laikyti einamųjų 
ir (arba) kitų prekybos metų:
a) cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo 
pertekliumi, iš kurio gali būti gaminamas 
pramoninis cukrus, izogliukozė ar inulino 
sirupas, arba
b) produkcija pagal laikiną kvotą, kurios 
dalis gali būti skirta eksportuoti laikantis 
Sąjungos įsipareigojimų pagal 
susitarimus, sudarytus pagal Sutarties 
218 straipsnį.
4. Jeigu cukraus pasiūla ES yra 
netinkama, Komisija įgyvendinimo aktais 
gali nuspręsti, kad iki pašalinimo 
laikotarpio pabaigos tam tikras iš rinkos 
pašalinto cukraus, izogliukozės ar inulino 
sirupo kiekis gali būti parduotas ES 
rinkoje.
5. Jei iš rinkos pašalintas cukrus laikomas 
pirmuoju kiekiu, pagamintu kitais 
prekybos metais, cukrinių runkelių 
augintojams mokama nustatyta minimali 
tų prekybos metų kaina.
Jei iš rinkos pašalintas cukrus tampa 
pramoniniu cukrumi arba yra 
eksportuojamas pagal šio straipsnio 3 
dalies a ir b punktus, 101g straipsnyje 
nustatyti reikalavimai dėl minimalios 
kainos netaikomi.
Jei pašalintas cukrus Sąjungos rinkoje 
pagal 4 dalį parduodamas iki pašalinimo 
laikotarpio pabaigos, cukrinių runkelių 
augintojams mokama nustatyta einamųjų 
prekybos metų minimali kaina.
6. Pagal šį straipsnį priimti įgyvendinimo 
aktai priimami taikant 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. fr
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Pakeitimas 1451
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
101 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101 d straipsnis
Cukraus pašalinimas iš rinkos

1. Atsižvelgdama į būtinybę užtikrinti, kad 
būtų rastas sprendimas dėl produkcijos 
pertekliaus, nustatyto remiantis 
prognozuojamais tiekimo balansais, ir
atsižvelgdama į Sąjungos įsipareigojimus 
pagal susitarimus, sudarytus laikantis 
Sutarties 218 straipsnio, Komisija 
įgyvendinimo aktais gali nuspręsti 
atitinkamais prekybos metais pašalinti iš 
rinkos kvotinio cukraus, kvotinės 
izogliukozės ar kvotinio inulino sirupo 
kiekį, viršijantį pagal šio straipsnio 2 dalį 
apskaičiuotą ribą.
Tokiu atveju baltojo cukraus ir žaliavinio 
cukraus importas iš visų šaltinių 
atitinkamais prekybos metais pašalinamas 
iš rinkos tokia pačia proporcija.
2. 1 dalyje nurodyta pašalinimo riba 
kiekvienai kvotą turinčiai įmonei 
apskaičiuojama padauginant jai skirtą 
kvotą iš koeficiento, kurį Komisija, 
atsižvelgdama į numatomas rinkų 
tendencijas, pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priimamais įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti ne vėliau kaip iki ankstesnių 
prekybos metų vasario 28 d.
Remdamasi naujausiais duomenimis apie 
rinkos tendencijas, Komisija 
įgyvendinimo aktais iki atitinkamų 
prekybos metų spalio 31 d. gali nuspręsti 
pakoreguoti koeficientą arba, jeigu 
koeficientas pagal pirmą pastraipą 
nebuvo nustatytas, tokį koeficientą 
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nustatyti.
3. Kiekviena įmonė, kuriai paskirta kvota 
ar importo licencija, iki kitų prekybos 
metų pradžios savo sąskaita sandėliuoja 
pagal 2 dalį apskaičiuotą ribą viršijantį 
kvotinio cukraus kiekį. Prekybos metais iš 
rinkos pašalintas cukraus, izogliukozės ar 
inulino sirupo kiekis laikomas pirmuoju 
kiekiu, pagamintu pagal kitų prekybos 
metų kvotą.
Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
Komisija, atsižvelgdama į numatomas 
cukraus rinkos tendencijas, įgyvendinimo 
aktais gali nuspręsti visą iš rinkos 
pašalintą cukraus, izogliukozės ar inulino 
sirupo kiekį arba jo dalį laikyti einamųjų 
ir (arba) kitų prekybos metų:
a) cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo 
pertekliumi, iš kurio gali būti gaminamas 
pramoninis cukrus, pramoninė 
izogliukozė ar pramoninis inulino sirupas, 
or
b) produkcija pagal laikiną kvotą, kurios 
dalis gali būti skirta eksportuoti laikantis 
Sąjungos įsipareigojimų pagal 
susitarimus, sudarytus pagal Sutarties 
218 straipsnį.
4. Jeigu cukraus pasiūla Sąjungoje yra 
nepakankama, Komisija įgyvendinimo 
aktais gali nuspręsti, kad iki pašalinimo 
laikotarpio pabaigos tam tikras iš rinkos 
pašalinto cukraus, izogliukozės ar inulino 
sirupo kiekis gali būti parduotas Sąjungos 
rinkoje.
5. Tais atvejais, kai pašalintas cukrus 
laikomas pirmuoju cukraus kiekiu, 
pagamintu kitais prekybos metais, 
cukrinių runkelių augintojams mokama 
mažiausia tų prekybos metų kaina.
Tais atvejais, kai pašalintas cukrus tampa 
pramoniniu cukrumi arba yra
eksportuojamas pagal šio straipsnio 3 
dalies a ir b punktus, 101 straipsnio g 
punkte nustatyti reikalavimai dėl 
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mažiausios kainos netaikomi.
Tais atvejais, kai iš rinkos pašalintas 
cukrus Sąjungos rinkoje pagal 4 dalį 
parduodamas iki pašalinimo laikotarpio 
pabaigos, cukrinių runkelių augintojams 
mokama einamųjų prekybos metų 
mažiausia kaina.
6. Pagal šį straipsnį priimti įgyvendinimo 
aktai priimami taikant 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 

Or. en

Pagrindimas

COM (2010) 799 45 straipsnis. Pirma dalis buvo pakeista, kadangi struktūrinė rinkos 
pusiausvyra turėtų būti siejama su apimtimi (ne kainomis), nustatoma išnagrinėjus 
kiekybinius duomenis. Be to, tinkamiau kalbėti apie perteklių ir deficitą, o ne apie 
nepakankamą ar perviršinę gamybą. Galiausiai junginiais „ar importo licencija“ ir „iš visų 
šaltinių“ siekiama užtikrinti, kad visi veiklos vykdytojai imtųsi koreguojamųjų priemonių 
siekiant užtikrinti pusiausvyrą rinkoje, šiuo metu pašalinimas taikomas tik cukrinių runkelių 
gamintojams.

Pakeitimas 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101d straipsnis
Cukraus pašalinimas iš rinkos

2. 1 dalyje nurodyta pašalinimo riba 
kiekvienai kvotą turinčiai įmonei 
apskaičiuojama padauginant jai skirtą 
kvotą iš koeficiento, kuris taikomas visoje 
Sąjungoje ir kurį Komisija, atsižvelgdama 
į numatomas rinkų tendencijas, pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą priimamais įgyvendinimo 
aktais gali nustatyti ne vėliau kaip iki 
ankstesnių prekybos metų vasario 28 d.
Remdamasi naujausiais duomenimis apie 
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rinkos tendencijas, Komisija 
įgyvendinimo aktais iki atitinkamų 
prekybos metų spalio 31 d. gali nuspręsti 
pakoreguoti koeficientą arba, jeigu 
koeficientas pagal pirmą pastraipą 
nebuvo nustatytas, tokį koeficientą 
nustatyti.
Tokiu atveju įprastinis rafinuoti skirto 
žaliavinio cukraus importo poreikis 
atitinkamais prekybos metais 
sumažinamas tokia pačia procentine 
dalimi.
3. Kiekviena įmonė, kuriai paskirta kvota, 
iki kitų prekybos metų pradžios savo 
sąskaita sandėliuoja pagal 2 dalį 
apskaičiuotą ribą viršijantį kvotinio 
cukraus kiekį. Prekybos metais iš rinkos 
pašalintas cukraus, izogliukozės ar 
inulino sirupo kiekis laikomas pirmuoju 
kiekiu, pagamintu pagal kitų prekybos 
metų kvotą.
Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
Komisija, atsižvelgdama į numatomas 
cukraus rinkos tendencijas, įgyvendinimo 
aktais gali nuspręsti visą iš rinkos 
pašalintą cukraus, izogliukozės ar inulino 
sirupo kiekį arba jo dalį laikyti einamųjų 
ir (arba) kitų prekybos metų:
a) cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo 
pertekliumi, iš kurio gali būti gaminamas 
pramoninis cukrus, pramoninė 
izogliukozė ar pramoninis inulino sirupas, 
arba
b) produkcija pagal laikiną kvotą, kurios 
dalis gali būti skirta eksportuoti laikantis 
Sąjungos įsipareigojimų pagal 
susitarimus, sudarytus pagal Sutarties 
218 straipsnį.
4. Jeigu cukraus pasiūla Sąjungoje yra 
nepakankama, Komisija įgyvendinimo 
aktais gali nuspręsti, kad iki pašalinimo 
laikotarpio pabaigos tam tikras iš rinkos 
pašalinto cukraus, izogliukozės ar inulino 
sirupo kiekis gali būti parduotas Sąjungos 
rinkoje.



AM\909518LT.doc 31/163 PE494.484v01-00

LT

5. Tais atvejais, kai pašalintas cukrus 
laikomas pirmuoju cukraus kiekiu, 
pagamintu kitais prekybos metais, 
cukrinių runkelių augintojams mokama 
mažiausia tų prekybos metų kaina.
Tais atvejais, kai pašalintas cukrus tampa 
pramoniniu cukrumi arba yra 
eksportuojamas pagal šio straipsnio 3 
dalies a ir b punktus, 101g straipsnyje 
nustatyti reikalavimai dėl mažiausios 
kainos netaikomi.
Tais atvejais, kai iš rinkos pašalintas 
cukrus Sąjungos rinkoje pagal 4 dalį 
parduodamas iki pašalinimo laikotarpio 
pabaigos, cukrinių runkelių augintojams 
mokama einamųjų prekybos metų 
mažiausia kaina.
5a. Cukrus, sandėliuojamas pagal šio 
straipsnio nuostatas, nelaikomas 
atitinkančiu 17 straipsnyje numatytos 
paramos privačiajam sandėliavimui 
reikalavimų.
6. Šiame straipsnyje numatyti 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. es

Pakeitimas 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 101e
Deleguotieji įgaliojimai

Siekdama atsižvelgti į cukraus sektoriaus 
ypatumus ir užtikrinti, kad būtų tinkamai 
atsižvelgta į visų šalių interesus, Komisija 
pagal 160 straipsnį priimamais 
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deleguotaisiais aktais gali priimti 
taisykles, pagal kurias būtų:
a) sudaromos tiekimo sutartys ir 
nustatomos pirkimo sąlygos, kaip 
nurodyta 101 straipsnio 1 dalyje;
b) nustatomi kriterijai, kuriuos cukraus 
gamybos įmonės turi taikyti, runkelių 
pardavėjams paskirstydamos runkelių 
kiekius, kuriems turi būti taikomos 101 
straipsnio 2b dalyje nurodytos prieš sėją 
sudarytos tiekimo sutartys.

Or. es

Pakeitimas 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101f straipsnis
Cukraus sektoriuje taikomos kvotos

1. Kvotų sistema taikoma cukrui, 
izogliukozei ir inulino sirupui.
2. Jei taikant šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą kvotų sistemą gamintojas viršija 
nustatytą kvotą ir nepasinaudoja leistinais 
cukraus pertekliaus kiekiais, numatytais 
101l straipsnyje, už tokius kiekius 
mokamas pertekliaus mokestis, laikantis 
101l–101o straipsniuose nustatytų sąlygų.

Or. es

Pakeitimas 1455
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
101 f straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101f straipsnis
Cukraus sektoriuje taikomos kvotos

Kvotų sistema taikoma cukrui, 
izogliukozei ir inulino sirupui.

Or. fr

Pakeitimas 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101g straipsnis
Mažiausia runkelių kaina

1. Iki 2019–2010 prekybos metų pabaigos 
mažiausia kvotinių runkelių kaina yra 
26,29 EUR už toną.
2. 1 dalyje nurodyta mažiausia kaina 
taikoma III priedo B dalyje apibrėžtos 
standartinės kokybės cukriniams 
runkeliams.
3. Cukraus įmonės, perkančios į cukrų 
perdirbti tinkamus kvotinius runkelius, 
skirtus perdirbti į kvotinį cukrų, turi 
sumokėti bent mažiausią kainą, padidintą 
ar sumažintą atsižvelgiant į nukrypimus 
nuo standartinės kokybės.
Jei tikroji cukrinių runkelių kokybė 
skiriasi nuo standartinės kokybės, kaina 
koreguojama ją padidinant arba 
sumažinant, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, vadovaujantis Komisijos 
deleguotaisiais aktais pagal 101p 
straipsnio 5 dalį nustatytomis taisyklėmis.
4. Cukrinių runkelių, kurių kiekis atitinka 
pramoninio cukraus arba cukraus 
pertekliaus kiekį, kuriam taikomas 101o 
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straipsnyje numatytas pertekliaus 
mokestis, supirkimo kainą atitinkama 
cukraus gamybos įmonė koreguoja taip, 
kad ji būtų bent jau lygi mažiausiai 
kvotinių runkelių kainai.

Or. es

Pakeitimas 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 1 h dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101h straipsnis
Kvotų skyrimas

1. Esamos cukraus, izogliukozės ir inulino 
sirupo gamybos nacionalinės ir 
regioninės kvotos nustatytos IIIb priede. 
Jei kvotos nebaigiamos taikyti 2015 m. 
kaip numatyta, persvarstytos versijos 
dabartinė kvotų sistema pratęsiama iki 
2019–2020 prekybos metų pabaigos. 
Persvarstyta sistema turėtų leisti 
valstybėms narėms, kurios to norėtų, 
pasinaudoti cukraus kvotomis. Sąjungos 
parama turėtų būti skiriama cukraus 
pramonei ES plėsti ir turėtų būti teikiama 
parama cukraus perdirbimo valstybėse 
narėse verslo pradžios išlaidoms 
kompensuoti.
2. Valstybės narės skiria kvotą kiekvienai 
jų teritorijoje įsisteigusiai ir pagal 101i 
straipsnį patvirtintai cukraus, izogliukozės 
ar inulino sirupo gamybos įmonei.
3. Jeigu kvota skiriama cukraus gamybos 
įmonei, turinčiai daugiau nei vieną 
gamybos padalinį, valstybės narės 
patvirtina priemones, kurias jos laiko 
būtinomis, kad būtų tinkamai atsižvelgta į 
cukrinių runkelių ir cukranendrių 
augintojų interesus.
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Or. en

Pakeitimas 1458
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
101 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101h straipsnis
Kvotų skyrimas

1. Cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo 
gamybos nacionalinės ir regioninės 
kvotos nustatytos IIIb priede. 
2. Valstybės narės skiria kvotą kiekvienai 
jų teritorijoje įsisteigusiai ir pagal 101i 
straipsnį patvirtintai cukraus, izogliukozės 
ar inulino sirupo gamybos įmonei.
Kiekvienai įmonei skiriama kvota yra lygi 
įmonei pradedant 2010–2011 prekybos 
metais paskirtai kvotai.
3. Jeigu kvota skiriama cukraus gamybos 
įmonei, turinčiai daugiau nei vieną 
gamybos ūkinį vienetą, valstybės narės 
patvirtina priemones, kurias jos laiko 
būtinomis, kad būtų tinkamai atsižvelgta į 
cukrinių runkelių ir cukranendrių 
augintojų interesus.

Or. fr

Pakeitimas 1459
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
101 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101h straipsnis
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Kvotų skyrimas
1. Cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo 
gamybos nacionalinės ir regioninės 
kvotos nustatytos IIIb priede. 
2. Valstybės narės skiria kvotą kiekvienai 
jų teritorijoje įsisteigusiai ir pagal 101i 
straipsnį patvirtintai cukraus, izogliukozės 
ar inulino sirupo gamybos įmonei. 
Kiekvienai įmonei skiriama kvota yra lygi 
įmonei 2010–2011 prekybos metais 
paskirtai kvotai pagal Reglamento (EB) 
Nr. 513/2010 IIIb priedą (naują).
3. Jeigu kvota skiriama cukraus gamybos 
įmonei, turinčiai daugiau nei vieną 
gamybos padalinį, valstybės narės 
patvirtina priemones, kurias jos laiko 
būtinomis, kad būtų tinkamai atsižvelgta į 
cukrinių runkelių ir cukranendrių 
augintojų interesus.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimas pateikiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 56 straipsnį. Tai 
techninis pakeitimas, nes Reglamentas (EB) Nr. 513/2010 (iš kurio yra IIIb priedas (naujas)) 
yra naujausias reglamentas, kuriuo nustatoma cukraus kvotų skyrimo tvarka.

Pakeitimas 1460
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
101 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101h straipsnis
Kvotų skyrimas

1. Cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo 
gamybos nacionalinės ir regioninės 
kvotos nustatytos XX priede. 
2. Valstybės narės skiria kvotą kiekvienai 
jų teritorijoje įsisteigusiai ir pagal XX 
straipsnį patvirtintai cukraus, izogliukozės 
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ar inulino sirupo gamybos įmonei.
Kiekvienai įmonei skiriama kvota yra lygi 
įmonei 2005–2006 prekybos metais 
paskirtai kvotai pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 318/2006.
3. Jeigu kvota skiriama cukraus gamybos 
įmonei, turinčiai daugiau nei vieną 
gamybos ūkinį vienetą, valstybės narės 
patvirtina priemones, kurias jos laiko 
būtinomis, kad būtų tinkamai atsižvelgta į 
cukrinių runkelių ir cukranendrių 
augintojų interesus.

Or. fr

Pakeitimas 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101h straipsnis
Kvotų skyrimas

1. Cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo 
gamybos nacionalinės ir regioninės 
kvotos nustatytos IIIb priede.
2. Valstybės narės skiria kvotą kiekvienai 
jų teritorijoje įsisteigusiai ir pagal 101i 
straipsnį patvirtintai cukraus, izogliukozės 
ar inulino sirupo gamybos įmonei.
Kiekvienai įmonei skiriama kvota turi būti 
lygi Reglamentu (EB) Nr. 513/2010 
įmonei 2010–2011 prekybos metais 
paskirtai kvotai.
3. Jeigu kvota skiriama cukraus gamybos 
įmonei, turinčiai daugiau nei vieną 
gamybos padalinį, valstybės narės 
patvirtina priemones, kurias jos laiko 
būtinomis, kad būtų tinkamai atsižvelgta į 
cukrinių runkelių ir cukranendrių 
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augintojų interesus.

Or. es

Pakeitimas 1462
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
101 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101h straipsnis
Kvotų skyrimas

1. Cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo 
gamybos nacionalinės ir regioninės 
kvotos nustatytos IIIb priede.
2. Valstybės narės skiria kvotą kiekvienai 
jų teritorijoje įsisteigusiai ir pagal 101i 
straipsnį patvirtintai cukraus, izogliukozės 
ar inulino sirupo gamybos įmonei.
Kiekvienai įmonei skiriama kvota yra lygi 
įmonei pradedant 2010–2011 prekybos 
metais paskirtai kvotai pagal IIIb priedą.

Or. pl

Pakeitimas 1463
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
101 i straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101i straipsnis
Leidimą turinčios įmonės

1. Gavusi prašymą, valstybė narė 
patvirtina cukrų, izogliukozę ar inulino 
sirupą gaminančią įmonę ar įmonę, 
perdirbančią šiuos produktus į produktą, 
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įtrauktą į XX straipsnyje nurodytą sąrašą, 
jeigu ta įmonė:
a) įmonė įrodo savo profesinius gamybos 
pajėgumus;
b) įmonė sutinka teikti reikiamą 
informaciją ir sutinka, kad jai būtų 
taikoma šiame reglamente numatyta 
kontrolė;
c) turi patvirtinimą, kurio galiojimas 
laikinai nesustabdytas arba kuris nėra 
atšauktas.
2. Patvirtintos įmonės valstybei narei, 
kurios teritorijoje nuimamas runkelių ar 
cukranendrių derlius arba vyksta 
rafinavimas, teikia šią informaciją apie:
a) runkelių ar cukranendrių kiekį, dėl 
kurio sudaryta tiekimo sutartis, taip pat 
atitinkamą numatomą runkelių ar 
cukranendrių derlių ir cukraus išeigą iš 
hektaro;
b) duomenis apie pirminį ir galutinį 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
žaliavinio cukraus tiekimą, cukraus 
gamybą ir cukraus atsargų ataskaitas;
c) parduotą baltojo cukraus kiekį ir 
atitinkamas kainas bei sąlygas.

Or. fr

Pakeitimas 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 i straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101i straipsnis
Patvirtintos įmonės

1. Gavusi prašymą, valstybė narė suteikia 
patvirtinimą cukrų, izogliukozę ar inulino 
sirupą gaminančiai įmonei ar įmonei, 
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perdirbančiai šiuos produktus į produktą, 
įtrauktą į 101m straipsnio 2 dalyje 
nurodytą sąrašą, jeigu ta įmonė:
a) įmonė įrodo savo profesinius gamybos 
pajėgumus;
b) sutinka teikti visą būtiną informaciją ir 
sutinka, kad jai būtų taikoma šiame 
reglamente numatyta kontrolė;
c) turi patvirtinimą, kurio galiojimas 
laikinai nesustabdytas arba kuris nėra 
atšauktas.
2. Patvirtintos įmonės valstybei narei, 
kurios teritorijoje nuimamas runkelių ar 
cukranendrių derlius arba vyksta 
rafinavimas, teikia šią informaciją apie:
a) runkelių ar cukranendrių kiekį, dėl 
kurio sudaryta tiekimo sutartis, taip pat 
atitinkamą numatomą runkelių ar 
cukranendrių derlių ir cukraus išeigą iš 
hektaro;
b) duomenis apie pirminį ir galutinį 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
žaliavinio cukraus tiekimą, cukraus 
gamybą ir cukraus atsargų ataskaitas;
c) parduotą baltojo cukraus kiekį ir 
atitinkamas kainas bei sąlygas.

Or. es

Pakeitimas 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 j straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101j straipsnis
Nacionalinių kvotų koregavimas

Pagal 160 straipsnį priimamais 
deleguotaisiais aktais Komisija gali 
koreguoti IIIb priede nurodytas kvotas, 
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valstybėms narėms priėmus sprendimus 
pagal 101k straipsnį.

Or. es

Pakeitimas 1466
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
101 k straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101k straipsnis
Kvotų perskirstymas šalies viduje

Valstybė narė gali sumažinti arba 
sumažinti ir perskirstyti cukraus ar 
izogliukozės arba inulino sirupo kvotas, 
paskirtas jos teritorijoje įsisteigusiai 
įmonei:
a) iki 10 %.
Tačiau ši galimybė netaikoma, jei įmonė
visiškai išnaudojo kvotas gamybai 
ankstesniais prekybos metais
ar
b) pagal taisykles, kurios turi būti 
nustatytos (x) priede.
Tai darydamos valstybės narės taiko 
objektyvius ir nediskriminacinius 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 k straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101k straipsnis
Nacionalinių kvotų perskirstymas ir kvotų 

sumažinimas
1. Valstybė narė cukraus ar izogliukozės 
kvotas, paskirtas jos teritorijoje 
įsisteigusiai įmonei, gali sumažinti iki 
10 %. Tai darydamos valstybės narės taiko 
objektyvius ir nediskriminacinius 
kriterijus.
2. Valstybės narės pagal IIIc priede 
nustatytas taisykles ir atsižvelgdamos į 
kiekvienos suinteresuotosios šalies, visų 
pirma cukrinių runkelių ir cukranendrių 
augintojų, interesus, gali perduoti vienos 
įmonės kvotas kitai įmonei.
3. Pagal 1 ir 2 dalis sumažintus kiekius 
atitinkama valstybė narė paskirsto vienai 
ar daugiau jos teritorijoje esančių įmonių, 
jau turinčių kvotą ar jos neturinčių.

Or. es

Pakeitimas 1468
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
101 k straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101k straipsnis
Nacionalinių kvotų perskirstymas ir kvotų 

sumažinimas
1. Valstybė narė cukraus ar izogliukozės 
kvotas, paskirtas jos teritorijoje 
įsisteigusiai įmonei, gali sumažinti iki 
10 %. Tai darydamos valstybės narės taiko 
objektyvius ir nediskriminacinius 
kriterijus.
2. Valstybės narės pagal XX priede 
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nustatytas taisykles ir atsižvelgdamos į 
kiekvienos suinteresuotosios šalies, visų 
pirma cukrinių runkelių ir cukranendrių 
augintojų, interesus, gali perduoti vienos 
įmonės kvotas kitai įmonei.
3. Pagal 1 ir 2 dalį sumažintus kiekius 
atitinkama valstybė narė paskirsto vienai 
ar daugiau jos teritorijoje esančių įmonių, 
jau turinčių kvotą ar jos neturinčių.

Or. fr

Pakeitimas 1469
Britta Reimers, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
101 l straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101l straipsnis
Nekvotinė gamyba

1. Prekybos metais viršijus 101h 
straipsnyje nurodytą kvotą pagamintas 
cukrus, izogliukozė ar inulino sirupas gali 
būti:
a) naudojami gaminant tam tikrus 
produktus, nurodytus 101m straipsnyje;
b) perkeliami į kitų prekybos metų kvotinę 
produkciją pagal 101n straipsnį;
c) naudojami taikant specialią tiekimo į 
atokiausius regionus tvarką pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
[reglamento [ex (EB) Nr. 247/2006] III 
skyrių] arba
d) eksportuojami neviršijant Komisijos 
įgyvendinimo aktais nustatytų kiekybinių 
apribojimų, laikantis pagal Sutarties 218 
straipsnį sudarytų susitarimų 
įsipareigojimų; ar
e) savaime išleidžiami  į vidaus rinką kaip 
kvotinis cukrus, kad tiekimo apimtis būtų 
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koreguojama pagal paklausos pokyčius, 
kaip 101 straipsnio 1b dalyje aprašyto 
laikinojo rinkos valdymo mechanizmo 
dalis.

Or. en

Pakeitimas 1470
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
101 l straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101l straipsnis
Kvotų viršijimas

Prekybos metais viršijus XX straipsnyje 
nurodytą kvotą pagamintas cukrus, 
izogliukozė ar inulino sirupas gali būti:
a) naudojamas gaminant tam tikrus 
produktus, kaip nurodyta XX straipsnyje;
b) perkeliami į kitų prekybos metų kvotinę 
produkciją pagal XX straipsnį;
c) naudojami taikant specialią tiekimo į 
atokiausius regionus tvarką pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento [ex (EB) Nr. 247/2006] III 
skyrių arba
d) eksportuojami neviršijant Komisijos 
įgyvendinimo aktais nustatytų kiekybinių 
apribojimų, laikantis pagal Sutarties 218 
straipsnį sudarytų susitarimų 
įsipareigojimų; or
e) savaime tiekiami į vidaus rinką kaip 
kvotinis cukrus, kad tiekimo apimtis būtų 
koreguojama pagal paklausos pokyčius, 
taikant tokius kiekius ir tvarką, kuriuos 
Komisija pagal prognozuojamą tiekimo 
balansą nustato deleguotaisiais aktais, 
priimamais taikant 101p straipsnio 6 dalį.
Šiame straipsnyje nurodytos priemonės 
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įgyvendinamos prieš pradedant taikyti 
rinkos trikdymo prevencijos priemones, 
nurodytas 154 straipsnio 1 dalyje.
Kitam pertekliui taikomas XX straipsnyje 
nurodytas pertekliaus mokestis.

Or. fr

Pakeitimas 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 l straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101l straipsnis
Nekvotinė gamyba

1. Prekybos metais viršijus 101h 
straipsnyje nurodytą kvotą pagamintas 
cukrus, izogliukozė ar inulino sirupas gali 
būti:
a) naudojami gaminant tam tikrus 
produktus, nurodytus 101m straipsnyje;
b) perkeliami į kitų prekybos metų kvotinę 
produkciją pagal 101n straipsnį;
c) naudojami taikant specialią tiekimo į 
atokiausius regionus tvarką pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento [ex (EB) Nr. 247/2006] III 
skyrių arba
d) eksportuojami neviršijant Komisijos 
įgyvendinimo aktais nustatytų kiekybinių 
apribojimų, laikantis pagal Sutarties 218 
straipsnį sudarytų susitarimų 
įsipareigojimų; arba
e) savaime tiekiami į vidaus rinką kaip 
kvotinis cukrus, kad tiekimo apimtis būtų 
koreguojama pagal paklausos pokyčius, 
taikant tokius kiekius ir tvarką, kuriuos 
Komisija pagal prognozuojamą tiekimo 
balansą nustato deleguotaisiais aktais, 



PE494.484v01-00 46/163 AM\909518LT.doc

LT

priimamais taikant 101p straipsnio 6 dalį.
Šiame straipsnyje nurodytos priemonės 
įgyvendinamos prieš pradedant taikyti 
rinkos trikdymo prevencijos priemones, 
nurodytas 154 straipsnio 1 dalyje.
Kitam pertekliniam kiekiui taikomas 
101o straipsnyje nurodytas pertekliaus 
mokestis.
2. Pagal šį straipsnį priimti įgyvendinimo 
aktai atitinka 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. es

Pakeitimas 1472
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
101 l straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101l straipsnis
Nekvotinė gamyba

1. Prekybos metais viršijus 101h 
straipsnyje nurodytą kvotą pagamintas 
cukrus, izogliukozė ar inulino sirupas gali 
būti:
a) naudojami gaminant tam tikrus 
produktus, nurodytus 101m straipsnyje;
b) perkeliami į kitų prekybos metų kvotinę 
produkciją pagal 101n straipsnį;
c) naudojami taikant specialią tiekimo į 
atokiausius regionus tvarką pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
[reglamento [ex (EB) Nr. 247/2006] III 
skyrių] arba
d) eksportuojami neviršijant Komisijos 
įgyvendinimo aktais nustatytų kiekybinių 
apribojimų, laikantis pagal Sutarties 218 
straipsnį sudarytų susitarimų 
įsipareigojimų; arba
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e) savaime tiekiami į vidaus rinką 
remiantis prognozuojamu tiekimo balansu 
ir siekiant išlaikyti struktūrinę rinkos 
pusiausvyrą, tokiais kiekiais ir tvarka, 
kuriuos nustato Komisija.
Šiame straipsnyje nurodytos priemonės 
įgyvendinamos prieš pradedant taikyti 
rinkos sutrikdymo prevencijos priemones, 
nurodytas 154 straipsnio 1 dalyje. Kitam 
pertekliniam kiekiui taikomas 
101o straipsnyje nurodytas pertekliaus 
mokestis.
2. Pagal šį straipsnį priimti įgyvendinimo 
aktai priimami taikant 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. pl

Pakeitimas 1473
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
101 l straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101l straipsnis
Nekvotinė gamyba

1. Prekybos metais viršijus 101h 
straipsnyje minėtą kvotą pagamintas 
cukrus, izogliukozė ar inulino sirupas gali 
būti:
a) naudojamas gaminant tam tikrus 
produktus, kaip nurodyta 101m 
straipsnyje;
b) perkeliami į kitų prekybos metų kvotinę 
produkciją pagal 101n straipsnį;
c) naudojami taikant specialią tiekimo į 
atokiausius regionus tvarką pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
[reglamento [ex (EB) Nr. 247/2006] III 
skyrių] arba
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d) eksportuojami neviršijant Komisijos 
įgyvendinimo aktais nustatytų kiekybinių 
apribojimų, laikantis pagal Sutarties 218 
straipsnį sudarytų susitarimų 
įsipareigojimų.
e) savaime išleidžiami į vidaus rinką 
remiantis prognozuojamu tiekimo balansu 
ir siekiant išlaikyti struktūrinę rinkos 
pusiausvyrą tokiais kiekiais ir tvarka, 
kuriuos nustato Komisija.
Šiame straipsnyje nurodytos priemonės 
įgyvendinamos prieš pradedant taikyti 
rinkos sutrikdymo prevencijos priemones, 
nurodytas 154 straipsnio 1 dalyje.
Kitam kiekiui taikomas 101o straipsnyje 
nurodytas pertekliaus mokestis.
2. Šiame straipsnyje nurodyti 
įgyvendinimo aktai priimami taikant 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įforminama esama padėtis ir sudaroma galimybė tiekti ES rinkai tam tikrą 
kiekį nekvotinio cukraus. Jis parengtas siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir rinkos stabilumą.
Visų pirma, sprendimas tiekti (ne perskirstyti) kvotinį cukrų turėtų būti grindžiamas kokybinių 
duomenų tyrimu (o ne „dažnai pasikartojančia įtampa“, nes tai sąvokos, kurias būtų galima 
įvairiai interpretuoti).

Pakeitimas 1474
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
101 l straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101l straipsnis
Nekvotinė gamyba

1. Prekybos metais viršijus 101 straipsnio 
x punkte minėtą kvotą pagamintas 
cukrus, izogliukozė ar inulino sirupas gali 
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būti:
a) naudojamas gaminant tam tikrus 
produktus, kaip nurodyta 101 straipsnio x 
punkte;
b) perkeliami į kitų prekybos metų kvotinę 
produkciją pagal 101 straipsnio x punktą;
c) naudojami taikant specialią tiekimo į 
atokiausius regionus tvarką pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
[reglamento [ex (EB) Nr. 247/2006] III 
skyrių] arba
d) eksportuojami neviršijant Komisijos 
įgyvendinimo aktais nustatytų kiekybinių 
apribojimų, laikantis pagal Sutarties 218 
straipsnį sudarytų susitarimų 
įsipareigojimų.
e) savaime išleidžiami į vidaus rinką 
remiantis prognozuojamu tiekimo balansu 
ir siekiant išlaikyti struktūrinę rinkos 
pusiausvyrą, tokiais kiekiais ir tvarka, 
kuriuos nustato Komisija.
Šiame straipsnyje nurodytos priemonės 
įgyvendinamos prieš pradedant taikyti 
rinkos sutrikdymo prevencijos priemones, 
nurodytas 154 straipsnio 1 dalyje.
Kitam kiekiui taikomas 101 straipsnio x 
punkte nurodytas pertekliaus mokestis.
2. Šiame straipsnyje nurodyti 
įgyvendinimo aktai priimami taikant 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1475
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
101 l straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101l straipsnis
Kvotas viršijanti gamyba

1. Prekybos metais viršijus 101h 
straipsnyje nurodytą kvotą pagamintas 
cukrus, izogliukozė ar inulino sirupas gali 
būti:
a) naudojami gaminant tam tikrus 
produktus, nurodytus 101m straipsnyje;
b) perkeliami į kitų prekybos metų kvotinę 
produkciją pagal 101n straipsnį;
c) naudojami taikant specialią tiekimo į 
atokiausius regionus tvarką pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento [ex (EB) Nr. 247/2006] III 
skyrių arba
d) eksportuojami neviršijant Komisijos 
įgyvendinimo aktais nustatytų kiekybinių 
apribojimų, laikantis pagal Sutarties 218 
straipsnį sudarytų susitarimų 
įsipareigojimų; arba
e) savaime išleidžiami į vidaus rinką 
remiantis prognozuojamu tiekimo balansu 
ir siekiant išlaikyti struktūrinę rinkos 
pusiausvyrą, tokiais kiekiais ir tvarka, 
kuriuos nustato Komisija.
Šiame straipsnyje nurodytos priemonės 
įgyvendinamos prieš pradedant taikyti 
rinkos sutrikdymo prevencijos priemones, 
nurodytas 154 straipsnio 1 dalyje.
Kitam pertekliui taikomas 101o 
straipsnyje nurodytas pertekliaus 
mokestis.
2. Šiame straipsnyje nurodyti 
įgyvendinimo aktai priimami taikant 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. fr
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Pakeitimas 1476
Britta Reimers, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
101 m straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101m straipsnis
Laikinasis rinkos valdymo mechanizmas

Siekiant išlaikyti pusiausvyrą rinkoje, iki 
kvotų sistemos taikymo pabaigos bus 
taikomas laikinasis rinkos valdymo 
mechanizmas, pagal kurį bus savaime 
taikomos šios priemonės:
– importo muitų taikymo sustabdymas, 
kaip apibrėžta 130b straipsnyje, ir
– nekvotinio cukraus tiekimas rinkai, kaip 
apibrėžta 101l straipsnio 1 dalies e 
punkte. Jei turima, tiekiamas kiekis, 
palyginamas su kiekiu, skirtu sustabdžius 
importo muitų taikymą, ir neimamas joks 
mokestis.
Laikinasis rinkos valdymo mechanizmas 
savaime paleidžiamas kai tik Europos 
Komisijos duomenys apie žaliavinį cukrų 
pasiekia lygį, žemesnį nei 3,5 mln. tonų 
per prekybos metus. Šie vertinimai 
pradedami kiekvienais prekybos metais, 
ne vėliau kaip spalio 30 d.
Iki 2014 m. kovo 1 d. Europos Komisija 
deleguotaisiais aktais, priimamais pagal 
101 straipsnio 1b dalį, nustato visas šiam 
straipsniui įgyvendinti reikalingas 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Cukraus gamybos kvotomis ES gamyba ribojama iki 13,3 mln. tonų baltojo cukraus, o 
suvartojama apie 16,8 mln. tonų. Jei lengvatinis importas neatvyksta, kaip planuota, turi būti 
leidžiama tiekti daugiau cukraus iš kitų šaltinių, kad ES rinkoje neatsirastų deficito. Siekiant, 
kad nė vienas veiklos vykdytojas grandinėje nebūtų diskriminuojamas, jiems (ne tik tiekėjams) 
turi būti sudaromos panašios galimybės pasinaudoti šiuo laikinuoju rinkos valdymo 
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mechanizmu.

Pakeitimas 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 m straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101m straipsnis
Pramoninis cukrus

1. Pramoninis cukrus, pramoninė 
izogliukozė ir pramoninis inulino sirupas 
skiriami vienam iš 2 dalyje nurodytų 
produktų gaminti, jei:
a) jis pagamintas pagal tiekimo sutartį, 
kurią iki prekybos metų pabaigos sudarė 
gamintojas ir naudotojas, abu gavę 
patvirtinimą pagal 101i straipsnį; ir
b) jie pristatomi naudotojui ne vėliau kaip 
iki kitų prekybos metų lapkričio 30 d.
2. Siekdama atsižvelgti į technikos raidą, 
Komisija pagal 160 straipsnį priimamais 
deleguotaisiais aktais gali sudaryti 
produktų, kuriems gaminti gali būti 
naudojamas pramoninis cukrus, 
pramoninė izogliukozė ar pramoninis 
inulino sirupas, sąrašą.
Į šį sąrašą visų pirma įtraukiama:
a) bioetanolis, spiritas, romas, gyvos 
mielės ir sirupai, skirti tepti bei perdirbti į 
„Rinse appelstroop“;
b) tam tikri pramoniniai produktai, kurių 
sudėtyje nėra cukraus, bet kurių 
gamyboje yra naudojamas cukrus, 
izogliukozė arba inulino sirupas;
c) tam tikri chemijos arba farmacijos 
pramonės produktai, kurių sudėtyje yra 
cukraus, izogliukozės arba inulino sirupo.

Or. es
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Pakeitimas 1478
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
101 m straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101m straipsnis
Pramoninis cukrus

1. Pramoninis cukrus, pramoninė 
izogliukozė ir pramoninis inulino sirupas 
skiriami vienam iš 2 dalyje nurodytų 
produktų gaminti, jei:
a) jis pagamintas pagal tiekimo sutartį, 
kurią iki prekybos metų pabaigos sudarė 
gamintojas ir naudotojas, abu gavę 
patvirtinimą pagal XX straipsnį; ir
b) jie pristatomi naudotojui ne vėliau kaip 
iki kitų prekybos metų lapkričio 30 d.
2. Komisija gali sudaryti produktų, kurių 
gamybai reikalingas pramoninis cukrus, 
pramoninė izogliukozė ar pramoninis 
inulino sirupas, sąrašą.
Šis sąrašas visų pirma apima:
a) bioetanolį, spiritą, romą, gyvas mieles 
ir sirupus, skirtus tepti bei perdirbti į 
„Rinse appelstroop“;
b) tam tikri pramoniniai produktai, kurių 
sudėtyje nėra cukraus, bet kurių 
gamyboje yra naudojamas cukrus, 
izogliukozė arba inulino sirupas;
c) tam tikri chemijos arba farmacijos 
pramonės produktai, kurių sudėtyje yra 
cukraus, izogliukozės arba inulino sirupo.

Or. fr

Pakeitimas 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Pasiūlymas dėl reglamento
101 m straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101n straipsnis
Cukraus pertekliaus perkėlimas į kitus 

metus
1. Kiekviena įmonė gali nuspręsti perkelti 
į kitus metus visą savo produkcijos 
perteklių ar jo dalį, viršijančią jos 
cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo 
kvotą, kad ji būtų laikoma kitų prekybos 
metų produkcijos dalimi. Nepažeidžiant 3 
dalies nuostatų, šis sprendimas yra 
neatšaukiamas.
2. 1 dalyje nurodytą sprendimą 
priėmusios įmonės:
a) informuoja atitinkamą valstybę narę iki 
datos, kurią turi nustatyti ta valstybė narė:
apie į kitus metus perkeliamą 
cukranendrių cukraus kiekį – nuo 
einamųjų prekybos metų vasario 1 d. iki 
rugpjūčio 15 d.;
apie į kitus metus perkeliamą kitą cukraus 
arba inulino sirupo kiekį – nuo einamųjų 
prekybos metų vasario 1 d. iki rugpjūčio 
15 d.;
b) įsipareigoja šį kiekį saugoti savo 
lėšomis iki einamųjų prekybos metų 
pabaigos.
3. Jeigu atitinkamais prekybos metais 
galutinė įmonės produkcija buvo mažesnė 
nei numatyta priimant sprendimą pagal 1 
dalį, perkeliamą kiekį ne vėliau kaip iki 
kitų prekybos metų spalio 31 d. galima 
pakoreguoti atgaline data.
4. Į kitus metus perkeltas kiekis laikomas 
pirmuoju kiekiu, pagamintu pagal kitų 
prekybos metų kvotą.
5. Cukrui, sandėliuojamam pagal šį 
straipsnį, prekybos metais negali būti 
taikomos jokios kitos sandėliavimo 
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priemonės, numatytos 16 arba 101d 
straipsniuose.

Or. es

Pakeitimas 1480
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
101 n straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101n straipsnis
Cukraus pertekliaus perkėlimas į kitus 

metus
1. Kiekviena įmonė gali nuspręsti perkelti 
į kitus metus visą savo produkcijos 
perteklių ar jo dalį, viršijančią jos 
cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo 
kvotą, kad ji būtų laikoma kitų prekybos 
metų produkcijos dalimi. Nepažeidžiant 3 
dalies nuostatų, šis sprendimas yra 
neatšaukiamas.
2. 1 dalyje nurodytą sprendimą 
priėmusios įmonės:
a) informuoja atitinkamą valstybę narę iki 
datos, kurią turi nustatyti ta valstybė narė:
apie į kitus metus perkeliamą 
cukranendrių cukraus kiekį – nuo 
einamųjų prekybos metų vasario 1 d. iki 
rugpjūčio 15 d.,
apie į kitus metus perkeliamą cukraus 
arba inulino sirupo kitą kiekį – nuo 
einamųjų prekybos metų vasario 1 d. iki 
rugpjūčio 15 d.;
b) įsipareigoja šį kiekį saugoti savo 
lėšomis iki einamųjų prekybos metų 
pabaigos.
3. Jeigu atitinkamais prekybos metais 
galutinė įmonės produkcija buvo mažesnė 
nei numatyta priimant sprendimą pagal 1 
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dalį, perkeltą kiekį ne vėliau kaip iki kitų 
prekybos metų spalio 31 d. galima 
pakoreguoti atgaline data.
4. Į kitus metus perkeltas kiekis laikomas 
pirmuoju kiekiu, pagamintu pagal kitų 
prekybos metų kvotą.
5. Cukrui, sandėliuojamam laikantis šio 
straipsnio nuostatų, prekybos metais 
negali būti taikomos jokios kitos 
sandėliavimo priemonės, nurodytos XX, 
XX arba XX straipsniuose.

Or. fr

Pakeitimas 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 o straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101o straipsnis
Pertekliaus mokestis

1. Pertekliaus mokestis imamas už:
a) cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo 
perteklių, pagamintą bet kuriais prekybos 
metais, išskyrus į kitus metus perkeltus 
kiekius, priskirtus kitų prekybos metų 
kvotinei produkcijai ir saugomus pagal 
101n straipsnį, arba 101l straipsnio 
1 dalies c, d ir e punktuose nurodytus 
kiekius;
b) pramoninio cukraus, pramoninės 
izogliukozės ir pramoninio inulino sirupo 
kiekį, dėl kurio iki datos, kurią 
įgyvendinimo aktais, priimamais pagal 
162 straipsnį, turi nustatyti Komisija, 
nepateikta jokių įrodymų, kad jis buvo 
perdirbtas į vieną iš 101m straipsnio 2 
dalyje nurodytų produktų;
c) cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo 
kiekį, atšauktą iš rinkos pagal 101d 
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straipsnį, ir dėl kurio nėra įvykdyti 101d 
straipsnio 3 dalyje numatyti 
įsipareigojimai.
2. Siekdama išvengti 1 dalyje nurodytų 
kiekių kaupimosi, Komisija įgyvendinimo 
aktais, priimamais pagal 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, 
nustato pakankamai didelį pertekliaus 
mokestį.
3. 1 dalyje nurodytą pertekliaus mokestį 
valstybė narė renka iš jos teritorijoje 
esančių įmonių pagal 1 dalyje minėtos 
produkcijos kiekius, toms įmonėms 
nustatytus atitinkamais prekybos metais.

Or. es

Pakeitimas 1482
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
101 o straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101o straipsnis
Pertekliaus mokestis

1. Pertekliaus mokestis imamas už:
a) cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo 
perteklių, pagamintą bet kuriais prekybos 
metais, išskyrus į kitus metus perkeltus 
kiekius, priskirtus kitų prekybos metų 
kvotinei produkcijai ir saugomus pagal 
XX straipsnį, arba XX straipsnio c, d ir e 
punktuose nurodytus kiekius;
b) pramoninio cukraus, pramoninės 
izogliukozės ir pramoninio inulino sirupo 
kiekį, dėl kurio iki datos, kurią 
įgyvendinimo aktais, priimamais pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą, turi nustatyti 
Komisija, nepateikta jokių įrodymų, kad 
jis buvo perdirbtas į vieną iš XX straipsnio 
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XX dalyje nurodytų produktų;
c) cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo 
kiekį, kuris pašalintas iš rinkos pagal XX 
straipsnį ir dėl kurio nėra įvykdyti XX 
straipsnio XX dalyje numatyti 
įsipareigojimai.
2. Siekdama išvengti 1 dalyje nurodytų 
kiekių kaupimosi, Komisija įgyvendinimo 
aktais, priimamais pagal 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, 
nustato pakankamai didelį pertekliaus 
mokestį.
3. 1 dalyje nurodytą pertekliaus mokestį 
valstybės narės renka iš jų teritorijoje 
esančių įmonių už 1 dalyje minėtos 
produkcijos kiekius, toms įmonėms 
nustatytus atitinkamais prekybos metais.

Or. fr

Pakeitimas 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 p straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101p straipsnis
Deleguotieji įgaliojimai

1. Komisijai pagal 160 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
išvardytų šio straipsnio 2–6 dalyse.
2. Atsižvelgdama į būtinybę užtikrinti, kad 
101i straipsnyje nurodytos įmonės vykdytų 
joms nustatytus įpareigojimus, Komisija 
deleguotaisiais aktais gali priimti tokių 
įmonių patvirtinimo ir jo atšaukimo 
taisykles, taip pat administracinių 
nuobaudų taikymo kriterijus.
3. Atsižvelgdama į tai, kad būtina 
atsižvelgti į cukraus sektoriaus ypatumus 
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ir užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta 
į visų šalių interesus, Komisija 
deleguotaisiais aktais gali nustatyti 
papildomas sąvokų apibrėžtis, be kita ko, 
susijusias su cukraus, izogliukozės ir 
inulino sirupo gamyba ir įmonės 
produkcija, taip pat nustatyti pardavimo į 
atokiausius regionus sąlygas.
4. Atsižvelgdama į būtinybę užtikrinti, kad 
runkelių augintojams būtų tiesiogiai 
taikomas sprendimas į kitus metus 
perkelti tam tikrą produkcijos kiekį, 
Komisija deleguotaisiais aktais gali 
nustatyti su cukraus kiekių perkėlimu į 
kitus metus susijusias taisykles.
5. Atsižvelgdama į tai, kad mažiausia 
cukrinių runkelių kaina turi būti 
koreguojama, jeigu faktinė cukrinių 
runkelių kokybė skiriasi nuo standartinės 
kokybės, Komisija deleguotaisiais aktais 
gali priimti kainos didinimo ir mažinimo 
taisykles, nurodytas 101g straipsnio 3 
dalyje.
6. Atsižvelgdama į tai, kad būtina vykdyti 
bet kokio rinkos trikdymo prevenciją, 
Komisija deleguotaisiais aktais gali 
nustatyti sąlygas, kuriomis 101l straipsnio 
1 dalies e punkte nurodytas nekvotinis 
cukrus tiekiamas į kvotinio cukraus rinką.

Or. es

Pakeitimas 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
101 p straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101p straipsnis
Deleguotieji įgaliojimai

Siekdama atsižvelgti į cukraus sektoriaus 
ypatumus ir užtikrinti, kad būtų tinkamai 
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atsižvelgta į visų šalių interesus, Komisija 
deleguotaisiais aktais gali priimti kainų 
koregavimo taisykles, kurios turi būti 
taikomos, kaip nustatyta 101g straipsnio 3 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
101 q straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101q straipsnis
Įgyvendinimo įgaliojimai

Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais 
pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą, gali nustatyti 101i 
straipsnyje minimoms įmonėms taikomas 
taisykles, susijusias su:
a) įmonių paraiškomis gauti patvirtinimą, 
patvirtintų įmonių registrų tvarkymu, 
patvirtintų įmonių teiktina informacija;
b) patvirtintų įmonių patikrų, kurias turi 
vykdyti valstybės narės, sistema;
c) valstybių narių pranešimais Komisijai 
ir patvirtintoms įmonėms;
d) žaliavų įmonėms pristatymu, įskaitant 
tiekimo sutartis ir pranešimus apie 
pristatymą;
e) 101l straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodyto cukraus ekvivalentais;
f) specialiąja tiekimo į atokiausius 
regionus tvarka;
g) straipsnio 1 dalies d punkte nurodytu 
eksportu;
h) valstybių narių bendradarbiavimu 
siekiant užtikrinti veiksmingą patikrų 
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vykdymą;
i) 101n straipsnyje nustatytų datų keitimu;
j) pertekliaus kiekio nustatymu, 
pranešimų apie 101o straipsnyje nurodyto 
pertekliaus mokestį teikimu ir šio 
mokesčio mokėjimu;
k) savaiminiu nekvotinio cukraus 
išleidimu į kvotinio cukraus rinką, 
numatytu 101l straipsnio 1 dalies e 
punkte.

Or. es

Pakeitimas 1486
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
101 q straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101q straipsnis
Įgyvendinimo įgaliojimai

1 a. Siekiant atsižvelgti į nuolatinių 
cukranendrių cukraus rafinavimo įmonių 
ypatumus, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam 
tikrus įgyvendinimo aktus, kuriais 
nustatomas nuolatinių rafinavimo įmonių 
sąrašas.

Or. en

Pakeitimas 1487
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies II antraštinės dalies II skyriaus I skirsnio 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi poveikio vertinimų dėl pieno 
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kvotų sistemos ir sodinimo teisių 
panaikinimo vyno sektoriuje, kurie turi 
būti atlikti ne vėliau kaip 2012 m. 
gruodžio 31 d., rezultatais, Komisija ne 
vėliau kaip 2013 m. birželio 30 d. pateikia 
pasiūlymą tęsti arba persvarstyti 
procedūras dėl kvotų ir sodinimo teisių 
panaikinimo pieno, vyno ir cukrinių 
runkelių sektoriuose. 

Or. pt

Pakeitimas 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės tvarko vynuogynų 
registrą, kuriame pateikiama naujausia 
informacija apie gamybos pajėgumus.

1. Valstybės narės tvarko vynuogynų 
registrą, kuriame pateikiama naujausia 
informacija apie gamybos pajėgumus ir 
kuris įtraukiamas į žemės sklypų 
identifikavimo sistemas, sudarančias 
bendros žemės ūkio politikos integruotos 
valdymo ir kontrolės sistemos dalį.

Or. pt

Pakeitimas 1489
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Po 2016 m. sausio 1 d. Komisija 
įgyvendinimo aktu gali nuspręsti, kad šio 
straipsnio 1–3 dalys nebetaikomos. Tas 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies II antraštinės dalies II skyriaus 1 b skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GAMYBOS RIBOJIMO SISTEMA

Or. es

Pakeitimas 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
102 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

102a straipsnis
Už vyno sektorių atsakingos nacionalinės 

valdžios institucijos
1. Nepažeisdamos jokių kitų šio 
reglamento nuostatų dėl kompetentingų 
nacionalinių institucijų nustatymo, 
valstybės narės paskiria vieną ar kelias 
institucijas, atsakingas už Sąjungos 
taisyklių vyno sektoriuje laikymąsi. 
Valstybės narės visų pirma paskiria 
laboratorijas, įgaliotas atlikti oficialius 
tyrimus vyno sektoriuje. Paskirtosios 
laboratorijos turi atitikti bandymo 
laboratorijų bendruosius veiklos 
kriterijus, nustatytus ISO/IEC 17025 
standarte.
2. Valstybės narės Komisijai praneša 1 
dalyje nurodytų institucijų ir laboratorijų 
pavadinimus ir adresus. Komisija viešai 
skelbia šią informaciją ir periodiškai ją 
atnaujina.
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Or. fr

Pakeitimas 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
102 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

102b straipsnis
Vyno sektoriuje atliekami poveikio 

vertinimai
Valstybės narės praneša apie vyno 
sektoriuje atliekamus vertinimus ir juos 
parengia.
a) Dėl plotų, neteisėtai apsodintų 
vynmedžiais po 1998 m., kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85 
straipsnyje: iki kiekvienų metų kovo 1 d. –
valstybės narės praneša Komisijai apie 
plotus, apsodintus vynmedžiais po 1998 m. 
rugpjūčio 1 d. be atitinkamos sodinimo 
teisės, taip pat apie vynmedžių plotus, 
išnaikintus pagal to straipsnio 1 dalį.
b) Dėl neteisėtai iki 1998 m. rugsėjo 1 d. 
apsodintų plotų privalomo sureguliavimo 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, –
iki kiekvienų atitinkamų metų kovo 1 d. 
valstybės narės Komisijai praneša apie:
i) be atitinkamos sodinimo teisės iki 
1998 m. rugsėjo 1 d. apsodintus plotus;
ii) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 
sureguliuotus plotus, numatytus 
mokesčius ir vidutinę regioninių sodinimo 
teisių vertę.
c) Kiekvienais metais iki kovo 1 d. 
valstybės narės Komisijai pateikia 
ataskaitą apie jų paramos programose, 
nurodytose II dalies I antraštinės dalies II 
skyriaus IV skirsnyje, numatytų 
priemonių įgyvendinimą ankstesniais 
finansiniais metais.
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Ataskaitose išvardijamos ir apibūdinamos 
priemonės, kurioms įgyvendinti buvo 
suteikta Sąjungos parama pagal paramos 
programas, ir visų pirma pateikiami 
išsamūs duomenys apie 43 straipsnyje 
nurodytų skatinimo priemonių 
įgyvendinimą.
d) Ne vėliau kaip 2014 m. kovo 1 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai 
paramos programų sąnaudų ir naudos 
įvertinimą bei rekomendacijas, kaip 
pagerinti programų veiksmingumą.
e) Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio taikymą, Komisija 
įgyvendinimo aktais gali priimti 
pranešimo ir vertinimo taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vyno sektoriaus produktai į apyvartą 
Sąjungoje išleidžiami su oficialiai 
patvirtintu lydimuoju dokumentu.

1. Vyno sektoriaus produktai į apyvartą 
Sąjungoje išleidžiami su oficialiai 
patvirtintu lydimuoju dokumentu.
Atsižvelgiant į būtinybę standartizuoti ir 
supaprastinti valstybių narių naudojamos 
dokumentus, Komisijai pagal 160 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
pavyzdinio apyvartos dokumento, kuris 
turi būti naudojamas, taisyklės. 

Or. pt

Pakeitimas 1494
Maria do Céu Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Fiziniai arba juridiniai asmenys ar 
asmenų grupės, kurie vyno sektoriaus 
produktais disponuoja profesiniais tikslais, 
visų pirma gamintojai, išpilstytojai, 
perdirbėjai ir pardavėjai, tvarko tokių 
produktų įvežimo ir išvežimo operacijų 
registrą.

2. Fiziniai arba juridiniai asmenys ar 
asmenų grupės, kurie vyno sektoriaus 
produktais, skirtais pateikti rinkai,
disponuoja profesiniais tikslais, visų pirma 
gamintojai, išpilstytojai, perdirbėjai ir 
pardavėjai, tvarko tokių produktų įvežimo 
ir išvežimo operacijų registrą.

Or. pt

Pakeitimas 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į poreikį sudaryti 
palankesnes vyno produktų vežimo ir 
valstybių narių atliekamo jų tikrinimo 
sąlygas, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl:

3. Atsižvelgiant į poreikį sudaryti 
palankesnes vyno produktų vežimo ir 
valstybių narių atliekamo jų tikrinimo 
sąlygas, taip pat į pirmiau minėtos 1 dalies 
nuostatas, Komisijai pagal 160 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl:

Or. pt

Pakeitimas 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) registro supaprastinimo ir 
standartizavimo.
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Or. pt

Pakeitimas 1497
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) su registro sudėtimi, jame 
nurodytinais produktais, įtraukimo į 
registrą galutiniais terminais ir registrų 
panaikinimu susijusias taisykles.

Or. de

Pakeitimas 1498
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) su registro sudėtimi, jame nurodytinais 
produktais, įtraukimo į registrą 
galutiniais terminais ir registrų 
panaikinimu susijusias taisykles;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
102 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103b straipsnis
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Draudimas sodinti naujus vynmedžius
1. Pagal 2008 m. balandžio 29 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 479/2008 24 
straipsnio 1 dalį klasifikuojamų vyninių 
vynuogių veislių sodinimas yra apskritai 
draudžiamas.
2. Taip pat draudžiama pirmiau minėtoje 
1 dalyje nurodytas vyninių vynmedžių 
veisles skiepyti į kitas nei tame straipsnyje 
nurodytas vyninių vynuogių veisles.
3. Nepaisant 1 ir 2 dalių, sodinti ir 
skiepyti, kaip nurodyta tose dalyse, 
leidžiama, jei suteikta:
a) nauja sodinimo teisė, suteikta pagal 
103c straipsnį;
b) atsodinimo teisė, suteikta pagal 103d 
straipsnį;
c) iš rezervo suteikta sodinimo teisė, 
numatyta 103e ir 103f straipsniuose.
4. 3 dalyje nurodytos sodinimo teisės 
suteikiamos hektarais.
5. 103c–103f straipsniai taikomi bent iki 
2020 m. gruodžio 31 d.
6. Valstybės narės gali nuspręsti savo 
teritorijoje pratęsti pirmesnėje dalyje 
nustatytą datą. Tokiu atveju šiame 
straipsnyje nustatytą sodinimo teisių 
tvarką reglamentuojančios taisyklės 
atitinkamai galioja tam tikroje valstybėje 
narėje.

Or. es

Pakeitimas 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
103 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103b straipsnis
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Draudimas sodinti naujus vynmedžius
1. Pagal 2008 m. balandžio 29 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 479/2008 24 
straipsnio 1 dalį klasifikuojamų vyninių 
vynuogių veislių sodinimas yra apskritai 
draudžiamas.
2. Taip pat draudžiama pirmiau minėtoje 
1 dalyje nurodytas vyninių vynmedžių 
veisles skiepyti į kitas nei tame straipsnyje 
nurodytas vyninių vynuogių veisles.
3. Nepaisant 1 ir 2 dalių, sodinti ir 
skiepyti, kaip nurodyta tose dalyse, 
leidžiama, jei suteikta:
a) nauja sodinimo teisė, suteikta pagal 
103c straipsnį;
b) atsodinimo teisė, suteikta pagal 103d 
straipsnį;
c) iš rezervo suteikta sodinimo teisė, 
numatyta 103e ir 103f straipsniuose.
4. 3 dalyje nurodytos sodinimo teisės 
suteikiamos hektarais.
5. 103c–103f straipsniai taikomi bent iki 
2020 m. gruodžio 31 d.
6. Valstybės narės gali nuspręsti savo 
teritorijoje pratęsti pirmesnėje dalyje 
nustatytą datą. Tokiu atveju šiame 
straipsnyje nustatytą sodinimo teisių 
tvarką reglamentuojančios taisyklės 
atitinkamai galioja tam tikroje valstybėje 
narėje.

Or. es

Pagrindimas

Visais šio straipsnio pakeitimais siekiama išsaugoti sistemą, pagal kurią kontroliuojamas 
gamybos potencialas ir gerinama kainų kokybė ir stabilumas, ji Bendrijai nieko nekainuoja ir 
pasirodė esanti veiksminga.

Pakeitimas 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Pasiūlymas dėl reglamento
103 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103c straipsnis
Naujos sodinimo teisės

1. Nepažeisdamos pirmesnio straipsnio, 
valstybės narės gali suteikti augintojams 
naujas sodinimo teises šiuose plotuose:
a) skirtuose naujam apsodinimui, 
vykdomam pagal žemės konsolidacijos 
arba privalomojo pirkimo dėl viešųjų 
interesų priemones, priimtas pagal 
nacionalinę teisę;
b) skirtuose eksperimentinėms reikmėms;
c) skirtuose skiepų daigynams; arba
d) iš kurių gautas vynas arba vyno 
produktai skirti tik vynuogių augintojo 
namų ūkio reikmėms.
2. Suteiktos naujos sodinimo teisės:
a) yra naudojamos to augintojo, kuriam 
jos buvo suteiktos;
b) turi būti panaudotos iki antrų vyno 
metų pabaigos, skaičiuojant nuo tų metų, 
kai tokios teisės buvo suteiktos;
c) turi būti panaudotos tuo tikslu, kuriuo 
jos buvo suteiktos.

Or. es

Pakeitimas 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
103 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103c straipsnis
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Naujos sodinimo teisės
1. Valstybės narės gali suteikti 
augintojams naujas sodinimo teises šiuose 
plotuose:
a) skirtuose naujam apsodinimui, 
vykdomam pagal žemės konsolidacijos 
arba privalomojo pirkimo dėl viešųjų 
interesų priemones, priimtas pagal 
nacionalinę teisę;
b) skirtuose eksperimentinėms reikmėms;
c) skirtuose skiepų daigynams; arba
d) iš kurių gautas vynas arba vyno 
produktai skirti tik vynuogių augintojo 
namų ūkio reikmėms.
2. Suteiktos naujos sodinimo teisės:
a) yra naudojamos to augintojo, kuriam 
jos buvo suteiktos;
b) turi būti panaudotos iki antrų vyno 
metų pabaigos, skaičiuojant nuo tų metų, 
kai tokios teisės buvo suteiktos;
c) turi būti panaudotos tuo tikslu, kuriuo 
jos buvo suteiktos.

Or. es

Pakeitimas 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103d straipsnis
Atsodinimo teisės

1. Valstybės narės suteikia atsodinimo 
teises teisiškai pripažintą ir registruotą 
vynuogynų plotą jau išnaikinusiems 
gamintojams. Tačiau atsodinimo teisė 
nesuteikiama už tuos išnaikintus plotus, 
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už kuriuos skirta vynmedžių išnaikinimo 
priemoka.
2. Valstybės narės gali suteikti atsodinimo 
teises augintojams, kurie įsipareigoja 
išnaikinti vynmedžiais apsodintą plotą. 
Tokiais atvejais įsipareigotas išnaikinti 
plotas yra išnaikinamas ne vėliau kaip iki 
trečiųjų metų po naujų vynmedžių, 
kuriems pasodinti buvo suteiktos 
atsodinimo teisės, pasodinimo pabaigos.
3. Atsodinimo teisės suteikiamos plotui, 
kuris pagal gaunamą derlių prilygsta 
išnaikintam plotui.
4. Atsodinimo teisėmis naudojamasi 
valdoje, kuriai jos buvo suteiktos. 
Valstybės narės gali papildomai numatyti, 
kad tokiomis atsodinimo teisėmis būtų 
naudojamasi tik plote, kuriame 
vynmedžiai buvo išnaikinti.
5. Valstybės narės, nukrypdamos nuo 4 
dalies, gali nuspręsti, kad visas 
atsodinimo teises ar jų dalį galima 
perleisti kitai valdai toje pačioje valstybėje 
narėje šiais atvejais:
a) kai dalis atitinkamos valdos yra 
perleidžiama tai kitai valdai;
b) kai plotai toje kitoje valdoje yra skirti:
i) vynui su saugoma kilmės vietos 
nuoroda arba saugoma geografine 
nuoroda gaminti arba
ii) skiepų daigynams.
Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje bendri gamybos pajėgumai dėl 
pirmoje pastraipoje nurodytos leidžiančios 
nukrypti nuostatos taikymo nepadidėtų, 
visų pirma tais atvejais, kai atsodinimo 
teisės iš nedrėkinamų plotų perleidžiamos 
drėkinamiems plotams.
6. Į atsodinimo teises panašioms teisėms, 
įgytoms pagal ankstesnius Bendrijos ar 
nacionalinius teisės aktus, 1–5 dalių 
nuostatos taikomos mutatis mutandis.
7. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 
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4 straipsnio 5 dalį suteiktomis atsodinimo 
teisėmis pasinaudojama per toje dalyje 
numatytus laikotarpius.

Or. es

Pakeitimas 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
103 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103d straipsnis
Atsodinimo teisės

1. Valstybės narės suteikia atsodinimo 
teises teisiškai pripažintą ir registruotą 
vynuogynų plotą jau išnaikinusiems 
gamintojams.
Tačiau atsodinimo teisė nesuteikiama už 
tuos išnaikintus plotus, už kuriuos skirta 
vynmedžių išnaikinimo priemoka.
2. Valstybės narės gali suteikti atsodinimo 
teises augintojams, kurie įsipareigoja 
išnaikinti vynmedžiais apsodintą plotą. 
Tokiais atvejais įsipareigotas išnaikinti 
plotas yra išnaikinamas ne vėliau kaip iki 
trečiųjų metų po naujų vynmedžių, 
kuriems pasodinti buvo suteiktos 
atsodinimo teisės, pasodinimo pabaigos.
3. Atsodinimo teisės suteikiamos plotui, 
kuris pagal gaunamą derlių prilygsta 
išnaikintam plotui.
4. Atsodinimo teisėmis naudojamasi 
valdoje, kuriai jos buvo suteiktos. 
Valstybės narės gali papildomai numatyti, 
kad tokiomis atsodinimo teisėmis būtų 
naudojamasi tik plote, kuriame 
vynmedžiai buvo išnaikinti.
5. Valstybės narės, nukrypdamos nuo 4 
dalies, gali nuspręsti, kad visas 
atsodinimo teises ar jų dalį galima 
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perleisti kitai valdai toje pačioje valstybėje 
narėje šiais atvejais:
a) kai dalis atitinkamos valdos yra 
perleidžiama tai kitai valdai;
b) kai plotai toje kitoje valdoje yra skirti:
i) vynui su saugoma kilmės vietos 
nuoroda arba saugoma geografine 
nuoroda gaminti arba
ii) skiepų daigynams.
Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje bendri gamybos pajėgumai dėl 
pirmoje pastraipoje nurodytos leidžiančios 
nukrypti nuostatos taikymo nepadidėtų, 
visų pirma tais atvejais, kai atsodinimo 
teisės iš nedrėkinamų plotų perleidžiamos 
drėkinamiems plotams.
6. Į atsodinimo teises panašioms teisėms, 
įgytoms pagal ankstesnius Bendrijos ar 
nacionalinius teisės aktus, 1–5 dalių 
nuostatos taikomos mutatis mutandis.
7. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999
4 straipsnio 5 dalį suteiktomis atsodinimo 
teisėmis pasinaudojama per toje dalyje 
numatytus laikotarpius.

Or. es

Pakeitimas 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103e straipsnis
Nacionalinis ir regioninis sodinimo teisių 

rezervai
1. Siekdamos pagerinti gamybos 
pajėgumų valdymą, valstybės narės 
sudaro nacionalinius arba regioninius 
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sodinimo teisių rezervus.
2. Valstybės narės, kurios sudarė 
nacionalinius arba regioninius sodinimo 
teisių rezervus pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1493/1999, gali jais naudotis tol, kol 
pagal šį poskirsnį taiko laikotarpio 
sodinimo teisių tvarką.
3. Tokios toliau nurodytos sodinimo 
teisės, jei jos nepanaudojamos per 
nurodytą laikotarpį, perduodamos į 
nacionalinius arba regioninius rezervus:
a) naujos sodinimo teisės;
b) atsodinimo teisės;
c) iš rezervo suteiktos sodinimo teisės.
4. Augintojai gali atsodinimo teises 
perduoti į nacionalinius arba regioninius 
rezervus.
Valstybės narės, atsižvelgdamos į teisėtus 
šalių interesus, nustato tokio perdavimo 
(prireikus – už išmoką iš nacionalinių 
lėšų) sąlygas.
5. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti rezervų 
sistemos, jeigu jos gali įrodyti, kad jų 
teritorijoje egzistuoja veiksminga
alternatyvi sodinimo teisių valdymo 
sistema. Taikant tą alternatyvią sistemą, 
prireikus gali būti nukrypta nuo 
atitinkamų šio poskirsnio nuostatų.

Or. es

Pakeitimas 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
103 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103e straipsnis
Sodinimo teisių rezervai
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1. Siekdamos pagerinti gamybos 
pajėgumų valdymą, valstybės narės 
sudaro nacionalinius arba regioninius 
sodinimo teisių rezervus.
2. Valstybės narės, kurios sudarė 
nacionalinius arba regioninius sodinimo 
teisių rezervus pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1493/1999, gali jais naudotis tol, kol 
pagal šį poskirsnį taiko laikotarpio 
sodinimo teisių tvarką.
3. Tokios toliau nurodytos sodinimo 
teisės, jei jos nepanaudojamos per 
nurodytą laikotarpį, perduodamos į 
nacionalinius arba regioninius rezervus:
a) naujos sodinimo teisės;
b) atsodinimo teisės;
c) iš rezervo suteiktos sodinimo teisės.
4. Augintojai gali atsodinimo teises 
perduoti į nacionalinius arba regioninius 
rezervus. Valstybės narės, atsižvelgdamos 
į teisėtus šalių interesus, nustato tokio 
perdavimo (prireikus – už išmoką iš 
nacionalinių lėšų) sąlygas.
5. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti rezervų 
sistemos, jeigu jos gali įrodyti, kad jų 
teritorijoje egzistuoja veiksminga 
alternatyvi sodinimo teisių valdymo 
sistema. Taikant tą alternatyvią sistemą, 
prireikus gali būti nukrypta nuo 
atitinkamų šio poskirsnio nuostatų.

Or. es

Pakeitimas 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 f straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103f straipsnis
Sodinimo teisių suteikimas iš rezervo

1. Valstybės narės gali suteikti teises iš 
rezervo:
a) nemokamai jaunesniems kaip 40 metų 
augintojams, kurie turi atitinkamus 
profesinius įgūdžius ir kompetenciją, 
pirmą kartą kuriasi valdoje ir yra tokios 
valdos vadovai;
b) už užmokestį į nacionalinį arba, 
atitinkamai, regioninį fondą augintojams, 
kurie ketina panaudoti teises 
vynuogynams, kurių produkcija 
atiduodama į garantuotas pardavimo 
rinkas, sodinti. Valstybės narės apibrėžia 
punkte nurodyto užmokesčio dydžio 
nustatymo kriterijus,
c) jis gali skirtis atsižvelgiant į galutinį 
vynuogynų produktą ir į likusį 
perleidžiamų teisių naudojimo laiką.
2. Kai išnaudojamos iš rezervo skiriamos 
sodinimo teisės, valstybės narės užtikrina, 
kad:
a) vieta, naudojamos veislės ir auginimo 
metodika leistų užtikrinti, kad galutinė 
produkcija būtų pritaikyta prie rinkos 
poreikių;
b) derlius būtų tipiškas to regiono 
vidutinis derlius, visų pirma kai 
nedrėkinamiems plotams suteiktos 
sodinimo teisės naudojamos 
drėkinamuose plotuose.
3. Iš rezervo suteiktos ir nuo suteikimo iki 
antrų vyno metų pabaigos nepanaudotos 
sodinimo teisės panaikinamos ir 
grąžinamos į rezervą.
4. Rezerve turimos ir nuo grąžinimo į 
rezervą iki penktų vyno metų pabaigos 
nepanaudotos sodinimo teisės 
panaikinamos.
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5. Jei valstybėje narėje egzistuoja 
regioniniai rezervai, ji gali nustatyti 
taisykles, pagal kurias sodinimo teisės iš 
vieno regioninio rezervo gali būti 
perkeltos į kitą. Jei valstybė narė turi ir 
nacionalinį, ir regioninį rezervus, ji taip 
pat gali leisti sodinimo teises iš vieno
rezervo perkelti į kitą, tokiam perkėlimui 
gali būti taikomas sumažinimo 
koeficientas.

Or. es

Pakeitimas 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
103 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103f straipsnis
Sodinimo teisės iš rezervo

1. Valstybės narės gali suteikti teises iš 
rezervo:
a) nemokamai jaunesniems kaip 40 metų 
augintojams, kurie turi atitinkamus 
profesinius įgūdžius ir kompetenciją, 
pirmą kartą kuriasi valdoje ir yra tokios 
valdos vadovai;
b) už užmokestį į nacionalinį arba, 
atitinkamai, regioninį fondą augintojams, 
kurie ketina panaudoti teises 
vynuogynams, kurių produkcija 
atiduodama į garantuotas pardavimo 
rinkas, sodinti.
Valstybės narės apibrėžia b punkte 
nurodyto užmokesčio dydžio, kuris gali 
skirtis atsižvelgiant į galutinį vynuogynų 
produktą ir į likusį perleidžiamų teisių 
naudojimo laiką, nustatymo kriterijus.
2. Kai išnaudojamos iš rezervo skiriamos 
sodinimo teisės, valstybės narės užtikrina, 
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kad:
a) vieta, naudojamos veislės ir auginimo 
metodika leistų užtikrinti, kad galutinė 
produkcija būtų pritaikyta prie rinkos 
poreikių;
b) derlius būtų tipiškas to regiono 
vidutinis derlius, visų pirma kai 
nedrėkinamiems plotams suteiktos 
sodinimo teisės naudojamos 
drėkinamuose plotuose.
3. Iš rezervo suteiktos ir nuo suteikimo iki 
antrų vyno metų pabaigos nepanaudotos 
sodinimo teisės panaikinamos ir 
grąžinamos į rezervą.
4. Rezerve turimos ir nuo grąžinimo į 
rezervą iki penktų vyno metų pabaigos 
nepanaudotos sodinimo teisės 
panaikinamos.
5. Jei valstybėje narėje egzistuoja 
regioniniai rezervai, ji gali nustatyti 
taisykles, pagal kurias sodinimo teisės iš 
vieno regioninio rezervo gali būti 
perkeltos į kitą. Jei valstybė narė turi ir 
nacionalinį, ir regioninį rezervus, ji taip 
pat gali leisti sodinimo teises iš vieno 
rezervo perkelti į kitą, tokiam perkėlimui 
gali būti taikomas sumažinimo 
koeficientas.

Or. es

Pakeitimas 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103g straipsnis
De minimis
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Šis poskirsnis netaikomas tose valstybėse 
narėse, kuriose Bendrijos sodinimo teisių 
tvarka iki 2007 m. gruodžio 31 d. nebuvo 
taikoma.

Or. es

Pakeitimas 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103h straipsnis
Griežtesnės nacionalinės taisyklės

Valstybės narės gali priimti griežtesnes 
nacionalines naujų sodinimo teisių arba 
atsodinimo teisių suteikimo taisykles.
Jos taip pat gali reikalauti, kad kartu su 
atitinkamomis paraiškomis ir su jomis 
pateikiama susijusia informacija būtų 
pateikiama papildoma informacija, kuri 
yra reikalinga gamybos potencialo 
vystymosi stebėsenai.

Or. es

Pakeitimas 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
103 i straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103j straipsnis
Įgyvendinimo priemonės

Priemonės, būtinos įgyvendinti šį 
poskirsnį, priimamos šio reglamento 162 
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straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.
Šios priemonės gali apimti bet kurį iš šių 
dalykų:
a) nuostatas, skirtas pernelyg dideliems 
administraciniams mokesčiams išvengti, 
kai taikomos minėtosios nuostatos;
b) 103f straipsnio 2 dalyje numatytą 
vynmedžių koegzistavimą;
c) 103f straipsnio 5 dalyje nurodytą 
sumažinimo koeficiento taikymą.

Or. es

Pakeitimas 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 j straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103j straipsnis
Įgyvendinimo priemonės

Priemonės, būtinos įgyvendinti šį 
poskirsnį, priimamos šio reglamento 162 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.
Šios priemonės gali apimti bet kurį iš šių 
dalykų:

a) nuostatas, skirtas pernelyg dideliems 
administraciniams mokesčiams išvengti, 
kai taikomos minėtosios nuostatos;
b) 103f straipsnio 2 dalyje numatytą 
vynmedžių koegzistavimą;
c) 103f straipsnio 5 dalyje nurodytą 
sumažinimo koeficiento taikymą.

Or. es



PE494.484v01-00 82/163 AM\909518LT.doc

LT

Pakeitimas 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies II antraštinės dalies II skyriaus III skirsnio 1 poskirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 POSKIRSNIS
GAMYBOS APRIBOJIMO PIENO 

SEKTORIUJE SISTEMA
103k straipsnis

Apibrėžtys
1. Šiame skirsnyje vartojamų terminų 
apibrėžtys:
a) pienas – iš vienos ar keleto karvių 
primelžta produkcija;
b) kiti pieno produktai – bet kuris pieno 
produktas, išskyrus pieną, visų pirma 
nugriebtas pienas, grietinėlė, sviestas, 
jogurtas ir sūris; prireikus jie 
perskaičiuojami į pieno ekvivalentus, 
taikant koeficientus, kuriuos 
įgyvendinimo aktais turi nustatyti 
Komisija;
c) gamintojas – ūkininkas, turintis ūkį 
geografinėje valstybės narės teritorijoje ir 
gaminantis pieną bei juo prekiaujantis 
arba ketinantis tai daryti artimiausiu 
metu;
d) valda: kaip apibrėžta ES reglamento 
dėl tiesioginių išmokų 4 straipsnyje;
e) supirkėjas – įmonė arba grupė, kuri 
superka pieną iš gamintojų, tam kad:
– jis būtų surenkamas, pakuojamas, 
laikomas, atšaldomas ar perdirbamas, 
įskaitant ir pagal sutartį,
– jį parduotų vienai ar daugiau įmonių, 
apdorojančių arba perdirbančių pieną ar 
kitus pieno produktus;
f) pristatymas – pristatymas pieno, kurį be 
jokių kitų pieno produktų gamintojas 
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pristato supirkėjui nepaisant, ar jį veža 
pats gamintojas, supirkėjas, tokius 
produktus gaminanti ar apdorojanti 
įmonė ar trečioji šalis;
g) tiesioginis pardavimas – bet koks 
pardavimas ar perdavimas, kai gamintojas 
pieną parduoda ar perduoda tiesiai 
vartotojui, taip pat bet kuris gamintojo 
vykdomas kitų pieno produktų 
pardavimas ar perdavimas;
h) pardavimas – pieno pristatymas arba 
pieno ar kitų pieno produktų tiesioginis 
pardavimas;
i) individuali kvota – gamintojo kvota bet 
kurio dvylikos mėnesių laikotarpio 
balandžio 1 d.;
j) nacionalinė kvota – kiekvienai valstybei 
narei nustatyta ir 103l straipsnyje 
nurodyta kvota;
k) turima kvota – kvota, kurią gamintojas 
turi dvylikos mėnesių laikotarpio, už kurį 
skaičiuojamas pertekliaus mokestis, kovo 
31 d., atsižvelgus į visą šiame reglamente 
numatytą perdavimą, pardavimą, 
perskaičiavimą ir laikinai pakeistą 
paskirstymą, kurie buvo vykdomi per tą 
dvylikos mėnesių laikotarpį.
2. 1 dalies e punkte pateiktoje apibrėžtyje 
supirkėju taip pat laikoma bet kuri 
supirkėjų grupė toje pačioje geografinėje 
teritorijoje, kuri vykdo administravimo ir 
apskaitos operacijas, būtinas pertekliaus 
mokesčiui mokėti jų narių vardu. Taikant 
šios pastraipos pirmąjį sakinį, Graikija 
laikoma viena geografine teritorija ir 
oficialia įstaiga ji gali laikyti pirmiau 
minėtą supirkėjų grupę.
3. Komisija, laikydamasi 1 dalies f punkte 
pateiktos pristatymo sąvokos apibrėžties, 
deleguotu aktu gali pakoreguoti 
tiesioginio pardavimo sąvokos apibrėžtį, 
siekdama visų pirma užtikrinti, kad 
jokiam parduodamo pieno ar kitų 
parduodamų pieno produktų kiekiui 
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nebūtų daroma išimtis iš kvotų sistemos.
103l straipsnis

Nacionalinės kvotos
1. Nacionalinės pieno ir kitų pieno 
produktų, kuriais prekiaujama iš eilės 
penkis dvylikos mėnesių trukmės 
laikotarpius, prasidedančius 2015 m. 
balandžio 1 d. (toliau – dvylikos mėnesių 
laikotarpiai), gamybos kvotos nustatomos 
[VIIIa] priede.
2. 1 dalyje nurodytos kvotos padalijamos 
gamintojams pagal 103m straipsnį, 
atskiriant pristatymą nuo tiesioginio 
pardavimo. Bet koks nacionalinių kvotų 
perviršis kiekvienoje valstybėje narėje 
nustatomas nacionaliniu lygmeniu pagal 
šį skirsnį, atskiriant pristatymą nuo 
tiesioginio pardavimo.
3. (VIIIa) priede nurodytos nacionalinės 
kvotos nustatomos nepažeidžiant galimo 
jų peržiūrėjimo atsižvelgiant į bendrą 
padėtį rinkoje ir konkrečias sąlygas tam 
tikrose valstybėse narėse.
4. Bulgarijai, Čekijai, Estijai, Kiprui, 
Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, 
Lenkijai, Rumunijai, Slovėnijai ir 
Slovakijai nustatytos nacionalinės kvotos 
apima visą supirkėjui pristatytą arba 
tiesiogiai vartotojams parduotą pieną ar 
pieno ekvivalentą nepriklausomai nuo to, 
ar jis pagamintas arba parduotas pagal 
šiose šalyse taikomą pereinamojo 
laikotarpio priemonę.
5. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
taisykles, būtinas siekiant vienodai taikyti 
šį straipsnį valstybėse narėse. Šiose 
taisyklėse nustatomos procedūros, 
pranešimo ir techniniai kriterijai.

103m straipsnis
Individualios kvotos

1. Gamintojo individuali kvota arba 
kvotos 2015 m. balandžio 1 d. lygios jam 
skirtam individualiam nustatytajam 
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kiekiui arba kiekiams 2015 m. kovo 31 d., 
nepažeidžiant kvotų perdavimo, 
pardavimo ir perskaičiavimo, kuris 
įsigalioja 2015 m. balandžio 1 d.
2. Gamintojai gali turėti vienos ar dviejų 
rūšių individualias kvotas, vieną –
pristatymo, kitą – tiesioginio pardavimo. 
Gamintojui skirtus kiekius iš vienos rūšies 
kvotos į kitą gali perkelti tik valstybės 
narės kompetentinga institucija, 
gamintojui pateikus tinkamai pagrįstą 
prašymą.
3. Jei gamintojas turi dviejų rūšių kvotas, 
jo įnašas į bet kurį mokėtiną pertekliaus 
mokestį apskaičiuojamas atskirai pagal 
kiekvieną kvotos rūšį.
4. Siekdama suteikti kompensaciją 
Suomijos „SLOM“ gamintojams, 
Komisija Suomijai nustatytos 
nacionalinės kvotos dalį, skirtą 105l 
straipsnyje nurodytam pristatymui, 
įgyvendinimo aktais gali padidinti ne 
daugiau kaip iki 200 000 tonų. Šis 
rezervas, kuris turi būti paskirtas laikantis 
Bendrijos teisės aktų, turi būti 
naudojamas išskirtinai gamintojams, 
kurių teisė vėl imtis gamybos buvo 
paveikta šalies stojimo į ES.
5. Individualios kiekvieno atitinkamo 
dvylikos mėnesio laikotarpio kvotos 
prireikus gali būti keičiamos taip, kad 
kiekvienos valstybės narės individualių 
kvotų, skirtų pristatymui ir tiesioginiam 
pardavimui, suma neviršytų atitinkamos 
nacionalinės kvotos dalies, pakoreguotos 
pagal 103o straipsnį, atsižvelgiant į bet 
kurį sumažinimą, kuris buvo atliktas 
skiriant kvotą į nacionalinį rezervą, kaip 
numatyta 103q straipsnyje.

103 n straipsnis
Kvotų iš nacionalinio rezervo skyrimas

Valstybės narės priima taisykles, pagal 
kurias gamintojams būtų skiriama visa 
arba dalis kvotos iš nacionalinio rezervo, 
numatyto 103q straipsnyje, remiantis 
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objektyviais kriterijais, apie kuriuos turi 
būti pranešta Komisijai.

103o straipsnis
Kvotų administravimas

1. Komisija 103af straipsnyje numatytais 
įgyvendinimo aktais pakoreguoja 
kiekvienos valstybės narės kiekvieno 
atitinkamo laikotarpio nacionalinių kvotų 
suskirstymą į "pristatymą" ir "tiesioginį 
pardavimą" prieš baigiantis tokiam 
laikotarpiui, atsižvelgdama į gamintojų 
pageidavimus dėl individualių kvotų 
pristatymui ir tiesioginiam pardavimui 
suskirstymo.
2. Valstybės narės kiekvienais metais iki 
dienos, kurią turi nustatyti Komisija, 
laikydamosi taisyklių, kurias 
įgyvendinimo aktu pagal 162 straipsnį turi 
nustatyti Komisija, pateikia informaciją, 
būtiną:
a) šio straipsnio 1 dalyje nurodytam 
koregavimui atlikti;
b) pertekliaus mokesčiui, kurį turi 
sumokėti kiekviena valstybė narė, 
apskaičiuoti.

103p straipsnis
Riebumas

1. Kiekvienam gamintojui nustatomas 
nustatytasis pieno riebumas, taikytinas 
tam gamintojui paskirtai individualiai 
pristatymo kvotai.
2. Kvotų, kurios pagal 105c straipsnio 1 
dalį gamintojams paskirtos 2015 m. kovo 
31 d., nustatytasis pieno riebumas, 
nurodytas 1 dalyje, yra tą dieną tai kvotai 
taikomas nustatytasis pieno riebumas.
3. Nustatytasis pieno riebumas keičiamas 
atliekant 103m straipsnio 2 dalyje 
nurodytą perskaičiavimą ir įsigyjant, 
perduodant ar laikinai perduodant kvotas 
pagal taisykles, kurias įgyvendinimo aktu 
pagal 103af straipsnio b punktą turi 
nustatyti Komisija.
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4. Naujiems gamintojams, kuriems 
individuali pristatymo kvota buvo skirta 
tik iš nacionalinio rezervo, riebumas 
nustatomas pagal taisykles, kurias 
įgyvendinimo aktu pagal 103af straipsnio 
b punktą turi nustatyti Komisija.
5. Individualus nustatytasis pieno 
riebumas, nurodytas 1 dalyje, yra 
prireikus koreguojamas įsigaliojus šiam 
reglamentui ir, jei būtina, vėliau 
kiekvieno dvylikos mėnesių laikotarpio 
pradžioje, kad kiekvienai valstybei narei 
apskaičiuotas vidutinis individualus 
nustatytasis pieno riebumas neviršytų 
daugiau kaip 0,1 g/kg nustatytojo pieno 
riebumo, nurodyto [VIIIb] priede.

103q straipsnis
Nacionalinis rezervas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą kaip nacionalinių 
kvotų, nustatytų [VIIIa] priede, dalį, visų 
pirma kad galėtų atlikti 103l straipsnyje 
numatytus paskirstymus. Nacionalinis 
rezervas prireikus papildomas atšaukiant 
tam tikrus kiekius, kaip numatyta 103r 
straipsnyje, išlaikant dalį perduotų kiekių, 
kaip numatyta 103w straipsnyje, arba 
tolygiai mažinant visas individualias 
kvotas. Tokių kvotų pirminė paskirtis 
lieka tokia pati, t. y. pristatymas arba 
tiesioginis pardavimas.
2. Bet kuri valstybei narei paskirtos 
papildomos kvotos automatiškai patenka į 
nacionalinį rezervą ir priskiriamos 
pristatymui bei tiesioginiam pardavimui, 
atsižvelgiant į iš anksto numatomus 
poreikius.
3. Į nacionalinį rezervą skiriamoms 
kvotoms nustatytasis pieno riebumas 
nenurodomas.

103r straipsnis
Veiklos nevykdymo atvejai

1. Jei individualias kvotas turintis fizinis 
ar juridinis asmuo dvylikos mėnesių 
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laikotarpiu neatitinka 103ka straipsnio c 
punkte minimų sąlygų, jo kvotos kiekiai 
grąžinami į nacionalinį rezervą ne vėliau 
kaip iki kitų kalendorinių metų balandžio 
1 d., išskyrus atvejus, kai toks asmuo ne 
vėliau tos datos dar kartą tampa 
gamintoju, kaip apibrėžta 103l straipsnio 
c punkte.
Jei toks asmuo iš naujo tampa gamintoju 
ne vėliau kaip iki antrojo dvylikos 
mėnesių laikotarpio po pašalinimo 
pabaigos, visa individuali kvota, paimta iš 
to asmens, ar jos dalis grąžinama tam 
fiziniam ar juridiniam asmeniui ne vėliau 
kaip iki balandžio 1 d. po atitinkamos 
paraiškos pateikimo datos.
2. Jei gamintojai neparduoda kiekio, kuris 
sudaro ne mažiau kaip 85 % jų 
individualios kvotos bent vienu dvylikos 
mėnesių laikotarpiu, valstybės narės gali 
nuspręsti, ar į nacionalinį rezervą turi 
būti grąžinta ir kokiomis sąlygomis turi 
būti grąžinta visa nepanaudota kvota ar 
jos dalis.
Valstybės narės gali nustatyti sąlygas, 
kuriomis kvota yra iš naujo paskiriama 
gamintojui, jei jis vėl pradeda prekiauti.
3. 1 ir 2 dalys netaikomos force majeure 
atvejais ir tinkamai pagrįstais atvejais, 
kurie laikinai turi įtakos atitinkamų 
gamintojų gamybos pajėgumui ir yra 
pripažinti kompetentingos institucijos.

103s straipsnis
Laikini perdavimai

1. Iki kiekvieno dvylikos mėnesių 
laikotarpio pabaigos valstybės narės 
leidžia tą laikotarpį laikinai perduoti dalį 
individualių kvotų, kurių gamintojai 
neketina išnaudoti, nors ir turi tokią teisę.
Valstybės narės gali reguliuoti perdavimo 
operacijas pagal gamintojų kategorijas 
arba atitinkamas pieno gamybos 
struktūras, gali jas apriboti iki supirkėjo 
arba regionų lygmens, leisti užbaigti 
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perdavimus 103r straipsnio 3 dalyje 
numatytais atvejais ir nustatyti, kokia 
apimtimi perdavėjas gali kartoti 
perdavimo operacijas.
2. Bet kuri valstybė narė gali nuspręsti 
neįgyvendinti 1 dalies, remdamasi vienu 
ar abiem iš šių kriterijų:
a) būtinybe palengvinti struktūrinius 
pakeitimus ir pertvarkymus;
b) svarbiais administraciniais poreikiais.

103t straipsnis
Kvotų perdavimas kartu su žeme

1. Individualios kvotos perduodamos 
kartu su parduodamu, išnuomojamu, 
perleidžiamu (pagal faktinį arba 
numatomą paveldėjimą) ūkiu jį 
perimantiems gamintojams, ar kitais, 
panašias teisines pasekmes gamintojams 
turinčiais būdais, laikantis išsamių 
taisyklių, kurias turi nustatyti valstybės 
narės, atsižvelgdamos į pieno produktų 
gamybai naudojamą plotą ar kitus 
objektyvius kriterijus ir prireikus į bet 
kurį šalių susitarimą. Kvotos dalis, kuri, 
jei taikytina, nebuvo perduota kartu su 
ūkiu, patenka į nacionalinį rezervą.
2. Tais atvejais, kai kvotos buvo arba yra 
perduodamos laikantis 1 dalies pagal 
žemės ūkio paskirties žemės nuomos 
sutartis arba kitais, panašias teisines 
pasekmes turinčiais būdais, valstybės 
narės, remdamosi objektyviais kriterijais 
ir siekdamos užtikrinti, kad kvotos būtų 
paskirtos išimtinai gamintojams, gali 
nuspręsti, kad kvota neperduodama kartu 
su ūkiu.
3. Tais atvejais, jei žemė perduodama 
valdžios institucijoms ir (arba) naudoti 
visuomenės interesams, arba jei 
perdavimas vykdomas ne žemės ūkio 
tikslais, valstybės narės užtikrina, kad 
būtų imamasi būtinų priemonių teisėtiems 
šalių interesams apsaugoti, ir visų pirma, 
kad žemės atsisakantys gamintojai turėtų 
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galimybę tęsti pieno gamybą, jei to 
pageidautų.
4. Nesant šalių susitarimo, jei nuoma 
pasibaigia ir nėra jokios galimybės ją 
atnaujinti panašiomis sąlygomis, arba yra 
susiklosčiusios panašias teisines pasekmes 
turinčios situacijos, paskirtos 
individualios kvotos arba jų dalis yra 
perduodamos jas perimančiam gamintojui 
laikantis valstybių narių patvirtintų 
nuostatų ir atsižvelgiant į teisėtus šalių 
interesus.

103u straipsnis
Specialiosios perdavimo priemonės

1. Siekdamos sėkmingai restruktūrizuoti 
pieno gamybą arba gerinti aplinkos 
apsaugą, valstybės narės, vadovaudamosi 
išsamiomis taisyklėmis, kurias jos nustato 
atsižvelgusios į teisėtus atitinkamų šalių 
interesus, gali:
a) teikti vieną ar daugiau metinių 
kompensuojamųjų išmokų gamintojams, 
kurie įsipareigoja visiškai ar iš dalies 
nevykdyti pieno gamybos ir atiduoti dėl to 
neišnaudotas individualias kvotas į 
nacionalinį rezervą;
b) pagal objektyvius kriterijus nustatyti 
sąlygas, kuriomis gamintojai dvylikos 
mėnesių laikotarpio pradžioje mainais į 
išmoką gali gauti individualias kvotas, 
perskirstytas kompetentingos institucijos 
arba tos institucijos paskirtos įstaigos, 
kurių kiti gamintojai atsisakė praėjusio 
dvylikos mėnesių laikotarpio pabaigoje 
mainais į vieną ar daugiau metinių 
kompensuojamųjų išmokų, kurių suma 
lygi pirmiau nurodytos išmokos sumai;
c) centralizuoti ir kontroliuoti kvotų be 
žemės perdavimą;
d) jei žemė perduodama siekiant gerinti 
aplinkos apsaugą, numatyti, kad 
atitinkama individuali kvota būtų 
skiriama gamintojui, kuris atsisakė žemės, 
bet nori tęsti pieno gamybą;
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e) remdamosi objektyviais kriterijais 
nustatyti regionus arba supirkimo zonas, 
kuriose, siekiant pagerinti pieno gamybos 
struktūrą, leidžiama nuolat perduoti 
kvotas neperduodant atitinkamos žemės;
f) gamintojui pateikus paraišką 
kompetentingai institucijai arba tos 
institucijos paskirtai įstaigai, leisti 
galutinai perduoti kvotas neperduodant 
atitinkamos žemės arba atvirkščiai, 
siekiant pagerinti pieno gamybos 
struktūrą ūkio lygmeniu arba sudaryti 
galimybes gamybai plėsti.
2. 1 dalis gali būti įgyvendinta 
nacionaliniu lygmeniu, atitinkamu 
teritoriniu lygmeniu arba nustatytose 
surinkimo zonose.

103v straipsnis
Kvotų išlaikymas

1. Perdavimų, nurodytų103t ir 103u 
straipsniuose, atveju valstybės narės, 
remdamosi objektyviais kriterijais, dalį 
individualių kvotų gali palikti savo 
nacionaliniame rezerve.
2. Tais atvejais, jei kvotos buvo arba yra 
perduodamos pagal 103t ir 103u 
straipsnius kartu su atitinkama žeme arba 
be jos pagal kaimo nuomos sutartis arba 
kitas, panašių teisinių pasekmių 
priemones, valstybės narės, remdamosi 
objektyviais kriterijais ir siekdamos 
užtikrinti, kad kvotos būtų paskirtos 
išimtinai gamintojams, gali priimti 
sprendimą, ar atitinkamą perduotą 
referencinį kiekį grąžinti į nacionalinį 
rezervą, jei taip – kokiomis sąlygomis.

103w straipsnis
Pagalba kvotoms įsigyti

Jokia valdžios institucija negali skirti 
finansinės paramos, tiesiogiai susijusios 
su kvotų įsigijimu parduodant, 
perduodant arba paskirstant kvotas pagal 
šį skirsnį.
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103x straipsnis
Pertekliaus mokestis

1. Pertekliaus mokestis mokamas už pieną 
ir kitus pieno produktus, parduotus 
viršijus nacionalinę kvotą.
Nustatomas 27,83 EUR už 100 kg pieno 
mokestis.
2. Valstybės narės privalo Bendrijai 
mokėti pertekliaus mokestį už 
nacionalinės kvotos perviršį, kuris 
nustatomas nacionaliniu lygiu ir atskirai 
už pristatymą bei tiesioginį pardavimą, ir 
spalio 16 d.–lapkričio 30 d. laikotarpiu, 
einančiu po atitinkamo dvylikos mėnesio 
laikotarpio, įmoka į EŽŪGF 99 % 
mokėtinos sumos.
3. Jei 1 dalyje nurodytas pertekliaus 
mokestis nesumokamas iki nustatytos 
datos, Komisija, pasikonsultavusi su 
Žemės ūkio fondų komitetu, 
nesumokėtam pertekliaus mokesčiui lygią 
sumą išskaito iš mėnesinių išmokų, kaip 
apibrėžta Horizontaliojo reglamento (EB) 
xx straipsnyje ir xx straipsnio x dalyje. 
Prieš priimdama tokį sprendimą, Komisija 
perspėja atitinkamą valstybę narę, kuri 
apie savo poziciją praneša per vieną 
savaitę. Horizontaliojo reglamento (EB) 
xx straipsnis netaikomas.

103y straipsnis
Gamintojų įnašas į mokėtiną pertekliaus 

mokestį
Visas perviršio mokestis paskirstomas 
pagal 103x ir 103ac straipsnių nuostatas 
gamintojams, kurie viršijo bet kuriuos 
nacionalinės kvotos tipus, minimus 103l 
straipsnio 2 dalyje.
Nepažeidžiant 103z straipsnio ir 103ac 
straipsnio 1 dalies, gamintojai įsipareigoja 
valstybei narei mokėti įnašą į pertekliaus 
mokestį, apskaičiuotą pagal 103o, 103p ir 
103z straipsnius, vien dėl to, kad viršijo 
turimas kvotas.
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103z straipsnis
Pertekliaus mokestis pristatymo atveju

1. Siekiant sudaryti galutinę pertekliaus 
mokesčio ataskaitą, kiekvieno gamintojo 
pristatyti kiekiai yra didinami arba 
mažinami, kad būtų matomas faktinio 
pieno riebumo ir nustatytojo pieno 
riebumo skirtumas.
2. Kiekvieno gamintojo įnašas į mokėtiną 
pertekliaus mokestį nustatomas valstybės 
narės sprendimu po to, kai visos 
nepanaudoto nacionalinės pristatymo 
kvotos kiekio dalys perskirstomos arba 
neperskirstomos proporcingai 
individualioms kiekvieno gamintojo 
kvotoms arba pagal objektyvius kriterijus, 
kuriuos turi nustatyti valstybės narės:
a) nacionaliniu lygiu – remiantis dydžiu, 
kuriuo buvo viršyta kiekvieno gamintojo 
kvota, arba
b) pirmiausia supirkėjų, o vėliau, 
prireikus, nacionaliniu lygmeniu.

103aa straipsnis
Supirkėjų vaidmuo

1. Supirkėjai atsako už įnašo iš gamintojų 
surinkimą, kuris iš pastarųjų renkamas 
kaip pertekliaus mokestis, ir jį sumoka 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
iki Komisijos įgyvendinimo aktais pagal 
103af straipsnio d, f ir g punktus 
nustatytos datos, šių įnašų sumą 
išskaitant iš pieno kainos, mokamos už 
perviršį atsakingiems gamintojams, arba, 
jei tai nepadaroma, ją surenkant kitu 
tinkamu būdu.
2. Tais atvejais, kai supirkėjas visiškai 
arba iš dalies pakeičia vieną ar daugiau 
kitų supirkėjų, gamintojų turimas 
individualias kvotas sudaro likusi dar 
nepasibaigusio dvylikos mėnesių 
laikotarpio kvotos dalis, išskaičiavus jau 
pristatytus kiekius ir atsižvelgus į jų 
riebumą. Ši dalis taip pat taikoma tais 
atvejais, kai gamintojas pakeičia 
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supirkėją.
3. Jei referenciniu laikotarpiu kiekiai, 
kuriuos pristatė gamintojas, viršija to 
gamintojo turimą kvotą, atitinkama 
valstybė narė gali nuspręsti, kad bet kurio 
tokio gamintojo vykdomo pristatymo 
atveju dalį kvotą viršijančio pieno kainos 
supirkėjas išskaitytų kaip gamintojo įnašo 
avansą, laikydamasis išsamių valstybės 
narės nustatytų taisyklių. Valstybė narė 
gali nustatyti konkrečias priemones, kad 
supirkėjai galėtų šį avansą išskaityti tais 
atvejais, jei gamintojai pieną pristato 
keletui supirkėjų.

103ab straipsnis
Veiklos leidimas

Supirkėjo statusą iš anksto patvirtina 
valstybė narė pagal kriterijus, kuriuos 
Komisija turi nustatyti deleguotaisiais 
aktais pagal 103ae straipsnio f punktą ir 
laikydamasi procedūros, nustatytos 
įgyvendinimo aktais pagal 103af straipsnį.

103ac straipsnis
Pertekliaus mokestis už tiesioginį 

pardavimą
1. Tiesioginio pardavimo atveju kiekvieno 
gamintojo įnašas į mokėtiną pertekliaus 
mokestį nustatomas valstybės narės 
sprendimu po to, kai visa nepanaudota 
nacionalinės tiesioginio pardavimo kvotos 
dalis perskirstoma arba neperskirstoma 
atitinkamu teritoriniu arba nacionaliniu 
lygmeniu.
2. Valstybės narės nustato pagrindą 
gamintojo įnašui į pertekliaus mokestį 
apskaičiuoti pagal visą parduoto, 
perduoto arba pieno produktams, kurie 
buvo parduoti arba perduoti, gaminti 
sunaudoto pieno kiekį, taikydamos 
kriterijus, Komisijos nustatytus 
deleguotaisiais aktais pagal 103ae 
straipsnio b punktą.
3. Sudarant galutinę pertekliaus mokesčio 
ataskaitą, neatsižvelgiama į jokius 
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koregavimus, susijusius su riebumu.
4. Komisija įgyvendinimo aktais pagal 
103af straipsnio d ir f punktus nustato, 
kaip ir kada pertekliaus mokestis 
mokamas valstybės narės kompetentingai 
institucijai.

103ad straipsnis
Sumokėtas per didelis arba visai 
nesumokėtas pertekliaus mokestis
1. Jeigu pristatymo arba tiesioginio 
pardavimo atveju nustatoma, kad reikia 
mokėti pertekliaus mokestį, o iš gamintojų 
surinktas įnašas yra didesnis nei tas 
mokestis, valstybė narė gali:
a) visą arba dalį perviršio panaudoti 
finansuoti priemones, minimas 103u 
straipsnio 1 dalies a punkte ir (arba)
b) visą permokėtą mokestį arba jo dalį 
perskirstyti gamintojams:
– kurie atitinka valstybių narių pagal 
objektyvius kriterijus nustatytas 
prioritetines kategorijas per laikotarpį, 
kurį Komisija turi nustatyti 
deleguotaisiais aktais pagal 103ae 
straipsnio g punktą,
– kuriems poveikį daro išimtinės 
aplinkybės, susidariusios dėl kurios nors 
nacionalinės taisyklės, nesusijusios su 
pieno ir kitų pieno produktų kvotų 
sistema, nustatyta šiame skyriuje.
2. Jei nustatoma, kad pertekliaus 
mokesčio mokėti nereikia, visi supirkėjų 
ar valstybės narės surinkti avansai 
grąžinami ne vėliau kaip iki kito dvylikos 
mėnesių laikotarpio pabaigos.
3. Jei supirkėjas nevykdo įsipareigojimo 
surinkti gamintojų įnašą į mokestį pagal 
103aa straipsnį, valstybė narė gali 
surinkti nesumokėtas sumas tiesiai iš 
gamintojo, netaikant jokių apribojimų dėl 
sankcijų, kurias ji gali taikyti 
įsipareigojimų nevykdančiam supirkėjui.
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4. Jei gamintojas ar supirkėjas nesilaiko 
mokėjimo termino, Komisija 
įgyvendinimo aktu pagal 103af straipsnio 
e punktą turi nustatyti įsiskolinimo 
palūkanas, kurios mokamos valstybei 
narei.

103ae straipsnis
Deleguotieji aktai

Siekdama užtikrinti sėkmingą pieno kvotų 
sistemos įgyvendinimą, visų pirma 
veiksmingą individualių kvotų 
panaudojimą ir apskaičiavimą, taip pat 
mokesčio surinkimą ir panaudojimą, 
Komisija deleguotais teisės aktais nustato 
taisykles, susijusias su:
a) laikinu ir galutiniu kvotų 
perskaičiavimu;
b) nepanaudotų kvotų skyrimu;
c) riebumo koregavimo koeficiento 
viršutine riba;
d) gamintojų įpareigojimais vykdyti 
pristatymą patvirtintiems supirkėjams;
e) valstybių narių vykdomu supirkėjų 
patvirtinimu;
f) objektyviais papildomo mokesčio 
perskirstymo kriterijais;
g) bet kokiais tiesioginio pardavimo 
apibrėžties pakeitimais, turint mintyje 
103k straipsnio f punkte nustatytą 
pristatymo apibrėžtį.

103af straipsnis
Įgyvendinimo aktai

Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
kvotų sistemai taikyti būtinas taisykles, 
taip pat reglamentuojančias:
a) galutinį nacionalinių kvotų 
perskaičiavimą ir suskirstymą į 
„pristatymą“ ir „tiesioginį pardavimą“;
b) individualiai kvotai taikomo riebumo 
koeficiento nustatymą ir riebumo 
koregavimą;
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c) valstybių narių vykdomą pieno 
ekvivalento nustatymą;
d) mokesčio mokėjimo procedūrą, 
terminus ir operacijas, papildomo 
mokesčio perskirstymą ir sumažinimą 
arba avansą, jei reikia laikytis terminų;
e) palūkanų už mokėjimo vėlavimą 
nustatymą ir tinkamą mokesčio 
apmokestinimą;
f) gamintojų informavimą apie naujas 
apibrėžtis, individualias kvotas ir mokestį;
g) informavimą apie paraiškas ir 
susitarimus dėl papildomo mokesčio pieno 
sektoriuje;
h) pristatymo ir tiesioginio pardavimo 
deklaracijų pavyzdžio rengimą;
i) deklaracijų rengimą, registrų tvarkymą 
ir informaciją, kurią turi pranešti 
gamintojai ir supirkėjai;
j) pristatymo ir tiesioginio pardavimo 
patikras.

Or. es

Pagrindimas

Laikantis Parlamento politikos pratęsti cukrui ir vynui taikomų produkcijos ribojimo sistemų 
galiojimą, kvotų sistema pieno sektoriuje turėtų būti išlaikyta bent iki 2020 m. Pieno sektoriui 
reikia daugiau laiko prisitaikyti prie rinkos liberalizavimo ir perėjimas neturėtų būti staigus.

Pakeitimas 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies II antraštinės dalies II skyriaus III skirsnio 1 poskirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 POSKIRSNIS
GAMYBOS APRIBOJIMO PIENO 

SEKTORIUJE SISTEMA
103k straipsnis
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Apibrėžtys
1. Šiame skirsnyje vartojamų terminų 
apibrėžtys:
a) pienas – iš vienos ar keleto karvių 
primelžta produkcija;
b) kiti pieno produktai – bet kuris pieno 
produktas, išskyrus pieną, visų pirma 
nugriebtas pienas, grietinėlė, sviestas, 
jogurtas ir sūris; prireikus jie 
perskaičiuojami į pieno ekvivalentus, 
taikant koeficientus, kuriuos 
įgyvendinimo aktais turi nustatyti 
Komisija;
c) gamintojas – ūkininkas, turintis ūkį 
geografinėje valstybės narės teritorijoje ir 
gaminantis pieną bei juo prekiaujantis 
arba ketinantis tai daryti artimiausiu 
metu;
d) valda: kaip apibrėžta ES reglamento 
dėl tiesioginių išmokų 4 straipsnyje;
e) supirkėjas – įmonė arba grupė, kuri 
superka pieną iš gamintojų, tam kad:
– jis būtų surenkamas, pakuojamas, 
laikomas, atšaldomas ar perdirbamas, 
įskaitant ir pagal sutartį,
– jį parduotų vienai ar daugiau įmonių, 
apdorojančių arba perdirbančių pieną ar 
kitus pieno produktus;
f) pristatymas – pristatymas pieno, kurį be 
jokių kitų pieno produktų gamintojas 
pristato supirkėjui nepaisant, ar jį veža 
pats gamintojas, supirkėjas, tokius 
produktus gaminanti ar apdorojanti 
įmonė ar trečioji šalis;
g) tiesioginis pardavimas – bet koks 
pardavimas ar perdavimas, kai gamintojas 
pieną parduoda ar perduoda tiesiai 
vartotojui, taip pat bet kuris gamintojo 
vykdomas kitų pieno produktų 
pardavimas ar perdavimas;
h) pardavimas – pieno pristatymas arba 
pieno ar kitų pieno produktų tiesioginis 
pardavimas;
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i) individuali kvota – gamintojo kvota bet 
kurio dvylikos mėnesių laikotarpio 
balandžio 1 d.;
j) nacionalinė kvota – kiekvienai valstybei 
narei nustatyta ir 103l straipsnyje 
nurodyta kvota;
k) turima kvota – kvota, kurią gamintojas 
turi dvylikos mėnesių laikotarpio, už kurį 
skaičiuojamas pertekliaus mokestis, kovo 
31 d., atsižvelgus į visą šiame reglamente 
numatytą perdavimą, pardavimą, 
perskaičiavimą ir laikinai pakeistą 
paskirstymą, kurie buvo vykdomi per tą 
dvylikos mėnesių laikotarpį.
2. 1 dalies e punkte pateiktoje apibrėžtyje 
supirkėju taip pat laikoma bet kuri 
supirkėjų grupė toje pačioje geografinėje 
teritorijoje, kuri vykdo administravimo ir 
apskaitos operacijas, būtinas pertekliaus 
mokesčiui mokėti jų narių vardu. Taikant 
šios pastraipos pirmąjį sakinį, Graikija 
laikoma viena geografine teritorija ir 
oficialia įstaiga ji gali laikyti pirmiau 
minėtą supirkėjų grupę.
3. Komisija, laikydamasi 1 dalies f punkte 
pateiktos pristatymo sąvokos apibrėžties, 
deleguotu aktu gali pakoreguoti 
tiesioginio pardavimo sąvokos apibrėžtį, 
siekdama visų pirma užtikrinti, kad 
jokiam parduodamo pieno ar kitų 
parduodamų pieno produktų kiekiui 
nebūtų daroma išimtis iš kvotų sistemos.

103l straipsnis
Nacionalinės kvotos

1. Nacionalinės pieno ir kitų pieno 
produktų, kuriais prekiaujama iš eilės 
penkis dvylikos mėnesių trukmės 
laikotarpius, prasidedančius 2015 m. 
balandžio 1 d. (toliau – dvylikos mėnesių 
laikotarpiai), gamybos kvotos nustatomos 
[VIIIa] priede.
2. 1 dalyje nurodytos kvotos padalijamos 
gamintojams pagal 103m straipsnį, 
atskiriant pristatymą nuo tiesioginio 
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pardavimo. Bet koks nacionalinių kvotų 
perviršis kiekvienoje valstybėje narėje 
nustatomas nacionaliniu lygmeniu pagal 
šį skirsnį, atskiriant pristatymą nuo 
tiesioginio pardavimo.
3. (VIIIa) priede nurodytos nacionalinės 
kvotos nustatomos nepažeidžiant galimo 
jų peržiūrėjimo atsižvelgiant į bendrą 
padėtį rinkoje ir konkrečias sąlygas tam 
tikrose valstybėse narėse.
4. Bulgarijai, Čekijai, Estijai, Kiprui, 
Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, 
Lenkijai, Rumunijai, Slovėnijai ir 
Slovakijai nustatytos nacionalinės kvotos 
apima visą supirkėjui pristatytą arba 
tiesiogiai vartotojams parduotą pieną ar 
pieno ekvivalentą nepriklausomai nuo to, 
ar jis pagamintas arba parduotas pagal 
šiose šalyse taikomą pereinamojo 
laikotarpio priemonę.
5. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
taisykles, būtinas siekiant vienodai taikyti 
šį straipsnį valstybėse narėse. Šiose 
taisyklėse nustatomos procedūros, 
pranešimo ir techniniai kriterijai.

103m straipsnis
Individualios kvotos

1. Gamintojo individuali kvota arba 
kvotos 2015 m. balandžio 1 d. lygios jam 
skirtam individualiam nustatytajam 
kiekiui arba kiekiams 2015 m. kovo 31 d., 
nepažeidžiant kvotų perdavimo, 
pardavimo ir perskaičiavimo, kuris 
įsigalioja 2015 m. balandžio 1 d.
2. Gamintojai gali turėti vienos ar dviejų 
rūšių individualias kvotas, vieną –
pristatymo, kitą – tiesioginio pardavimo. 
Gamintojui skirtus kiekius iš vienos rūšies 
kvotos į kitą gali perkelti tik valstybės 
narės kompetentinga institucija, 
gamintojui pateikus tinkamai pagrįstą 
prašymą.
3. Jei gamintojas turi dviejų rūšių kvotas, 
jo įnašas į bet kurį mokėtiną pertekliaus 
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mokestį apskaičiuojamas atskirai pagal 
kiekvieną kvotos rūšį.
4. Siekdama suteikti kompensaciją 
Suomijos „SLOM“ gamintojams, 
Komisija Suomijai nustatytos 
nacionalinės kvotos dalį, skirtą 105l 
straipsnyje nurodytam pristatymui, 
įgyvendinimo aktais gali padidinti ne 
daugiau kaip iki 200 000 tonų. Šis 
rezervas, kuris turi būti paskirtas laikantis 
Bendrijos teisės aktų, turi būti 
naudojamas išskirtinai gamintojams, 
kurių teisė vėl imtis gamybos buvo 
paveikta šalies stojimo į ES.
5. Individualios kiekvieno atitinkamo 
dvylikos mėnesio laikotarpio kvotos 
prireikus gali būti keičiamos taip, kad 
kiekvienos valstybės narės individualių 
kvotų, skirtų pristatymui ir tiesioginiam 
pardavimui, suma neviršytų atitinkamos 
nacionalinės kvotos dalies, pakoreguotos 
pagal 103o straipsnį, atsižvelgiant į bet 
kurį sumažinimą, kuris buvo atliktas 
skiriant kvotą į nacionalinį rezervą, kaip 
numatyta 103q straipsnyje.

103n straipsnis
Kvotų iš nacionalinio rezervo skyrimas

Valstybės narės priima taisykles, pagal 
kurias gamintojams būtų skiriama visa 
arba dalis kvotos iš nacionalinio rezervo, 
numatyto 103q straipsnyje, remiantis 
objektyviais kriterijais, apie kuriuos turi 
būti pranešta Komisijai.

103o straipsnis
Kvotų administravimas

1. Komisija 103af straipsnyje numatytais 
įgyvendinimo aktais pakoreguoja 
kiekvienos valstybės narės kiekvieno 
atitinkamo laikotarpio nacionalinių kvotų 
suskirstymą į "pristatymą" ir "tiesioginį 
pardavimą" prieš baigiantis tokiam 
laikotarpiui, atsižvelgdama į gamintojų 
pageidavimus dėl individualių kvotų 
pristatymui ir tiesioginiam pardavimui 
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suskirstymo.
2. Valstybės narės kiekvienais metais iki 
dienos, kurią turi nustatyti Komisija, 
laikydamosi taisyklių, kurias
įgyvendinimo aktu pagal 162 straipsnį turi 
nustatyti Komisija, pateikia informaciją, 
būtiną:
a) šio straipsnio 1 dalyje nurodytam 
koregavimui atlikti;
b) pertekliaus mokesčiui, kurį turi 
sumokėti kiekviena valstybė narė, 
apskaičiuoti.

103p straipsnis
Riebumas

1. Kiekvienam gamintojui nustatomas 
nustatytasis pieno riebumas, taikytinas 
tam gamintojui paskirtai individualiai 
pristatymo kvotai.
2. Kvotų, kurios pagal 105c straipsnio 1 
dalį gamintojams paskirtos 2015 m. kovo 
31 d., nustatytasis pieno riebumas, 
nurodytas 1 dalyje, yra tą dieną tai kvotai 
taikomas nustatytasis pieno riebumas.
3. Nustatytasis pieno riebumas keičiamas 
atliekant 103m straipsnio 2 dalyje 
nurodytą perskaičiavimą ir įsigyjant, 
perduodant ar laikinai perduodant kvotas 
pagal taisykles, kurias įgyvendinimo aktu 
pagal 103af straipsnio b punktą turi 
nustatyti Komisija.
4. Naujiems gamintojams, kuriems 
individuali pristatymo kvota buvo skirta 
tik iš nacionalinio rezervo, riebumas 
nustatomas pagal taisykles, kurias 
įgyvendinimo aktu pagal 103af straipsnio 
b punktą turi nustatyti Komisija.
5. Individualus nustatytasis pieno 
riebumas, nurodytas 1 dalyje, yra 
prireikus koreguojamas įsigaliojus šiam 
reglamentui ir, jei būtina, vėliau 
kiekvieno dvylikos mėnesių laikotarpio 
pradžioje, kad kiekvienai valstybei narei 
apskaičiuotas vidutinis individualus 
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nustatytasis pieno riebumas neviršytų 
daugiau kaip 0,1 g/kg nustatytojo pieno 
riebumo, nurodyto [VIIIb] priede.

103q straipsnis
Nacionalinis rezervas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą kaip nacionalinių 
kvotų, nustatytų [VIIIa] priede, dalį, visų 
pirma kad galėtų atlikti 103l straipsnyje 
numatytus paskirstymus. Nacionalinis 
rezervas prireikus papildomas atšaukiant 
tam tikrus kiekius, kaip numatyta 103r 
straipsnyje, išlaikant dalį perduotų kiekių, 
kaip numatyta 103w straipsnyje, arba 
tolygiai mažinant visas individualias 
kvotas. Tokių kvotų pirminė paskirtis 
lieka tokia pati, t. y. pristatymas arba 
tiesioginis pardavimas.
2. Bet kuri valstybei narei paskirtos 
papildomos kvotos automatiškai patenka į 
nacionalinį rezervą ir priskiriamos 
pristatymui bei tiesioginiam pardavimui, 
atsižvelgiant į iš anksto numatomus 
poreikius.
3. Į nacionalinį rezervą skiriamoms 
kvotoms nustatytasis pieno riebumas 
nenurodomas.

103r straipsnis
Veiklos nevykdymo atvejai

1. Jei individualias kvotas turintis fizinis 
ar juridinis asmuo dvylikos mėnesių 
laikotarpiu neatitinka 103ka straipsnio c 
punkte minimų sąlygų, jo kvotos kiekiai 
grąžinami į nacionalinį rezervą ne vėliau 
kaip iki kitų kalendorinių metų balandžio 
1 d., išskyrus atvejus, kai toks asmuo ne 
vėliau tos datos dar kartą tampa 
gamintoju, kaip apibrėžta 103l straipsnio 
c punkte.
Jei toks asmuo iš naujo tampa gamintoju 
ne vėliau kaip iki antrojo dvylikos 
mėnesių laikotarpio po pašalinimo 
pabaigos, visa individuali kvota, paimta iš 
to asmens, ar jos dalis grąžinama tam 
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fiziniam ar juridiniam asmeniui ne vėliau 
kaip iki balandžio 1 d. po atitinkamos 
paraiškos pateikimo datos.
2. Jei gamintojai neparduoda kiekio, kuris 
sudaro ne mažiau kaip 85 % jų 
individualios kvotos bent vienu dvylikos 
mėnesių laikotarpiu, valstybės narės gali 
nuspręsti, ar į nacionalinį rezervą turi 
būti grąžinta ir kokiomis sąlygomis turi 
būti grąžinta visa nepanaudota kvota ar 
jos dalis.
Valstybės narės gali nustatyti sąlygas, 
kuriomis kvota yra iš naujo paskiriama 
gamintojui, jei jis vėl pradeda prekiauti.
3. 1 ir 2 dalys netaikomos force majeure 
atvejais ir tinkamai pagrįstais atvejais, 
kurie laikinai turi įtakos atitinkamų 
gamintojų gamybos pajėgumui ir yra 
pripažinti kompetentingos institucijos.

103s straipsnis
Laikini perdavimai

1. Iki kiekvieno dvylikos mėnesių 
laikotarpio pabaigos valstybės narės 
leidžia tą laikotarpį laikinai perduoti dalį 
individualių kvotų, kurių gamintojai 
neketina išnaudoti, nors ir turi tokią teisę.
Valstybės narės gali reguliuoti perdavimo 
operacijas pagal gamintojų kategorijas 
arba atitinkamas pieno gamybos 
struktūras, gali jas apriboti iki supirkėjo 
arba regionų lygmens, leisti užbaigti 
perdavimus 103r straipsnio 3 dalyje 
numatytais atvejais ir nustatyti, kokia 
apimtimi perdavėjas gali kartoti 
perdavimo operacijas.
2. Bet kuri valstybė narė gali nuspręsti 
neįgyvendinti 1 dalies, remdamasi vienu 
ar abiem iš šių kriterijų:
a) būtinybe palengvinti struktūrinius 
pakeitimus ir pertvarkymus;
b) svarbiais administraciniais poreikiais.

103t straipsnis
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Kvotų perdavimas kartu su žeme
1. Individualios kvotos perduodamos 
kartu su parduodamu, išnuomojamu, 
perleidžiamu (pagal faktinį arba 
numatomą paveldėjimą) ūkiu jį
perimantiems gamintojams, ar kitais, 
panašias teisines pasekmes gamintojams 
turinčiais būdais, laikantis išsamių 
taisyklių, kurias turi nustatyti valstybės 
narės, atsižvelgdamos į pieno produktų 
gamybai naudojamą plotą ar kitus 
objektyvius kriterijus ir prireikus į bet 
kurį šalių susitarimą. Kvotos dalis, kuri, 
jei taikytina, nebuvo perduota kartu su 
ūkiu, patenka į nacionalinį rezervą.
2. Tais atvejais, kai kvotos buvo arba yra 
perduodamos laikantis 1 dalies pagal 
žemės ūkio paskirties žemės nuomos 
sutartis arba kitais, panašias teisines 
pasekmes turinčiais būdais, valstybės 
narės, remdamosi objektyviais kriterijais 
ir siekdamos užtikrinti, kad kvotos būtų 
paskirtos išimtinai gamintojams, gali 
nuspręsti, kad kvota neperduodama kartu 
su ūkiu.
3. Tais atvejais, jei žemė perduodama 
valdžios institucijoms ir (arba) naudoti 
visuomenės interesams, arba jei 
perdavimas vykdomas ne žemės ūkio 
tikslais, valstybės narės užtikrina, kad 
būtų imamasi būtinų priemonių teisėtiems 
šalių interesams apsaugoti, ir visų pirma, 
kad žemės atsisakantys gamintojai turėtų 
galimybę tęsti pieno gamybą, jei to 
pageidautų.
4. Nesant šalių susitarimo, jei nuoma 
pasibaigia ir nėra jokios galimybės ją 
atnaujinti panašiomis sąlygomis, arba yra 
susiklosčiusios panašias teisines pasekmes
turinčios situacijos, paskirtos 
individualios kvotos arba jų dalis yra 
perduodamos jas perimančiam gamintojui 
laikantis valstybių narių patvirtintų 
nuostatų ir atsižvelgiant į teisėtus šalių 
interesus.



PE494.484v01-00 106/163 AM\909518LT.doc

LT

103u straipsnis
Specialiosios perdavimo priemonės

1. Siekdamos sėkmingai restruktūrizuoti 
pieno gamybą arba gerinti aplinkos 
apsaugą, valstybės narės, vadovaudamosi 
išsamiomis taisyklėmis, kurias jos nustato 
atsižvelgusios į teisėtus atitinkamų šalių 
interesus, gali:
a) teikti vieną ar daugiau metinių 
kompensuojamųjų išmokų gamintojams, 
kurie įsipareigoja visiškai ar iš dalies 
nevykdyti pieno gamybos ir atiduoti dėl to 
neišnaudotas individualias kvotas į 
nacionalinį rezervą;
b) pagal objektyvius kriterijus nustatyti 
sąlygas, kuriomis gamintojai dvylikos 
mėnesių laikotarpio pradžioje mainais į 
išmoką gali gauti individualias kvotas, 
perskirstytas kompetentingos institucijos 
arba tos institucijos paskirtos įstaigos, 
kurių kiti gamintojai atsisakė praėjusio 
dvylikos mėnesių laikotarpio pabaigoje 
mainais į vieną ar daugiau metinių 
kompensuojamųjų išmokų, kurių suma 
lygi pirmiau nurodytos išmokos sumai;
c) centralizuoti ir kontroliuoti kvotų be 
žemės perdavimą;
d) jei žemė perduodama siekiant gerinti 
aplinkos apsaugą, numatyti, kad 
atitinkama individuali kvota būtų 
skiriama gamintojui, kuris atsisakė žemės, 
bet nori tęsti pieno gamybą;
e) remdamosi objektyviais kriterijais 
nustatyti regionus arba supirkimo zonas, 
kuriose, siekiant pagerinti pieno gamybos 
struktūrą, leidžiama nuolat perduoti 
kvotas neperduodant atitinkamos žemės;
f) gamintojui pateikus paraišką 
kompetentingai institucijai arba tos 
institucijos paskirtai įstaigai, leisti 
galutinai perduoti kvotas neperduodant 
atitinkamos žemės arba atvirkščiai, 
siekiant pagerinti pieno gamybos 
struktūrą ūkio lygmeniu arba sudaryti 
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galimybes gamybai plėsti.
2. 1 dalis gali būti įgyvendinta 
nacionaliniu lygmeniu, atitinkamu 
teritoriniu lygmeniu arba nustatytose 
surinkimo zonose.

103v straipsnis
Kvotų išlaikymas

1. Perdavimų, nurodytų103t ir 103u 
straipsniuose, atveju valstybės narės, 
remdamosi objektyviais kriterijais, dalį 
individualių kvotų gali palikti savo 
nacionaliniame rezerve.
2. Tais atvejais, jei kvotos buvo arba yra 
perduodamos pagal 103t ir 103u 
straipsnius kartu su atitinkama žeme arba 
be jos pagal kaimo nuomos sutartis arba 
kitas, panašių teisinių pasekmių 
priemones, valstybės narės, remdamosi 
objektyviais kriterijais ir siekdamos 
užtikrinti, kad kvotos būtų paskirtos 
išimtinai gamintojams, gali priimti 
sprendimą, ar atitinkamą perduotą 
referencinį kiekį grąžinti į nacionalinį 
rezervą, jei taip – kokiomis sąlygomis.

103w straipsnis
Pagalba kvotoms įsigyti

Jokia valdžios institucija negali skirti 
finansinės paramos, tiesiogiai susijusios 
su kvotų įsigijimu parduodant, 
perduodant arba paskirstant kvotas pagal 
šį skirsnį.

103x straipsnis
Pertekliaus mokestis

1. Pertekliaus mokestis mokamas už pieną 
ir kitus pieno produktus, parduotus 
viršijus nacionalinę kvotą.
Nustatomas 27,83 EUR už 100 kg pieno 
mokestis.
2. Valstybės narės privalo Bendrijai 
mokėti pertekliaus mokestį už 
nacionalinės kvotos perviršį, kuris 
nustatomas nacionaliniu lygiu ir atskirai 
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už pristatymą bei tiesioginį pardavimą, ir 
spalio 16 d.–lapkričio 30 d. laikotarpiu, 
einančiu po atitinkamo dvylikos mėnesio 
laikotarpio, įmoka į EŽŪGF 99 % 
mokėtinos sumos.
3. Jei 1 dalyje nurodytas pertekliaus 
mokestis nesumokamas iki nustatytos 
datos, Komisija, pasikonsultavusi su 
Žemės ūkio fondų komitetu, 
nesumokėtam pertekliaus mokesčiui lygią 
sumą išskaito iš mėnesinių išmokų, kaip 
apibrėžta Horizontaliojo reglamento (EB) 
xx straipsnyje ir xx straipsnio x dalyje. 
Prieš priimdama tokį sprendimą, Komisija 
perspėja atitinkamą valstybę narę, kuri 
apie savo poziciją praneša per vieną 
savaitę. Horizontaliojo reglamento (EB) 
xx straipsnis netaikomas.

103y straipsnis
Gamintojų įnašas į mokėtiną pertekliaus 

mokestį
Visas perviršio mokestis paskirstomas 
pagal 103x ir 103ac straipsnių nuostatas 
gamintojams, kurie viršijo bet kuriuos 
nacionalinės kvotos tipus, minimus 103l 
straipsnio 2 dalyje.
Nepažeidžiant 103z straipsnio ir 103ac 
straipsnio 1 dalies, gamintojai įsipareigoja 
valstybei narei mokėti įnašą į pertekliaus 
mokestį, apskaičiuotą pagal 103o, 103p ir 
103z straipsnius, vien dėl to, kad viršijo 
turimas kvotas.

103z straipsnis
Pertekliaus mokestis pristatymo atveju

1. Siekiant sudaryti galutinę pertekliaus 
mokesčio ataskaitą, kiekvieno gamintojo 
pristatyti kiekiai yra didinami arba 
mažinami, kad būtų matomas faktinio 
pieno riebumo ir nustatytojo pieno 
riebumo skirtumas.
2. Kiekvieno gamintojo įnašas į mokėtiną 
pertekliaus mokestį nustatomas valstybės 
narės sprendimu po to, kai visos 
nepanaudoto nacionalinės pristatymo 
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kvotos kiekio dalys perskirstomos arba 
neperskirstomos proporcingai 
individualioms kiekvieno gamintojo 
kvotoms arba pagal objektyvius kriterijus, 
kuriuos turi nustatyti valstybės narės:
a) nacionaliniu lygiu – remiantis dydžiu, 
kuriuo buvo viršyta kiekvieno gamintojo 
kvota, arba
b) pirmiausia supirkėjų, o vėliau, 
prireikus, nacionaliniu lygmeniu.

103aa straipsnis
Supirkėjų vaidmuo

1. Supirkėjai atsako už įnašo iš gamintojų 
surinkimą, kuris iš pastarųjų renkamas 
kaip pertekliaus mokestis, ir jį sumoka 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
iki Komisijos įgyvendinimo aktais pagal 
103af straipsnio d, f ir g punktus 
nustatytos datos, šių įnašų sumą 
išskaitant iš pieno kainos, mokamos už 
perviršį atsakingiems gamintojams, arba, 
jei tai nepadaroma, ją surenkant kitu 
tinkamu būdu.
2. Tais atvejais, kai supirkėjas visiškai 
arba iš dalies pakeičia vieną ar daugiau 
kitų supirkėjų, gamintojų turimas 
individualias kvotas sudaro likusi dar 
nepasibaigusio dvylikos mėnesių 
laikotarpio kvotos dalis, išskaičiavus jau 
pristatytus kiekius ir atsižvelgus į jų 
riebumą. Ši dalis taip pat taikoma tais 
atvejais, kai gamintojas pakeičia 
supirkėją.
3. Jei referenciniu laikotarpiu kiekiai, 
kuriuos pristatė gamintojas, viršija to 
gamintojo turimą kvotą, atitinkama 
valstybė narė gali nuspręsti, kad bet kurio 
tokio gamintojo vykdomo pristatymo 
atveju dalį kvotą viršijančio pieno kainos 
supirkėjas išskaitytų kaip gamintojo įnašo 
avansą, laikydamasis išsamių valstybės 
narės nustatytų taisyklių. Valstybė narė 
gali nustatyti konkrečias priemones, kad 
supirkėjai galėtų šį avansą išskaityti tais 
atvejais, jei gamintojai pieną pristato 
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keletui supirkėjų.
103ab straipsnis
Veiklos leidimas

Supirkėjo statusą iš anksto patvirtina 
valstybė narė pagal kriterijus, kuriuos 
Komisija turi nustatyti deleguotaisiais 
aktais pagal 103ae straipsnio f punktą ir 
laikydamasi procedūros, nustatytos 
įgyvendinimo aktais pagal 103af straipsnį.

103ac straipsnis
Pertekliaus mokestis už tiesioginį 

pardavimą
1. Tiesioginio pardavimo atveju kiekvieno 
gamintojo įnašas į mokėtiną pertekliaus 
mokestį nustatomas valstybės narės 
sprendimu po to, kai visa nepanaudota 
nacionalinės tiesioginio pardavimo kvotos 
dalis perskirstoma arba neperskirstoma 
atitinkamu teritoriniu arba nacionaliniu 
lygmeniu.
2. Valstybės narės nustato pagrindą 
gamintojo įnašui į pertekliaus mokestį 
apskaičiuoti pagal visą parduoto, 
perduoto arba pieno produktams, kurie 
buvo parduoti arba perduoti, gaminti 
sunaudoto pieno kiekį, taikydamos 
kriterijus, Komisijos nustatytus 
deleguotaisiais aktais pagal 103ae 
straipsnio b punktą.
3. Sudarant galutinę pertekliaus mokesčio 
ataskaitą, neatsižvelgiama į jokius 
koregavimus, susijusius su riebumu.
4. Komisija įgyvendinimo aktais pagal 
103af straipsnio d ir f punktus nustato, 
kaip ir kada pertekliaus mokestis 
mokamas valstybės narės kompetentingai 
institucijai.

103ad straipsnis
Sumokėtas per didelis arba visai 
nesumokėtas pertekliaus mokestis
1. Jeigu pristatymo arba tiesioginio 
pardavimo atveju nustatoma, kad reikia 
mokėti pertekliaus mokestį, o iš gamintojų 
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surinktas įnašas yra didesnis nei tas 
mokestis, valstybė narė gali:
a) visą arba dalį perviršio panaudoti 
finansuoti priemones, minimas 103u 
straipsnio 1 dalies a punkte ir (arba)
b) visą permokėtą mokestį arba jo dalį 
perskirstyti gamintojams:
– kurie atitinka valstybių narių pagal 
objektyvius kriterijus nustatytas 
prioritetines kategorijas per laikotarpį, 
kurį Komisija turi nustatyti 
deleguotaisiais aktais pagal 103ae 
straipsnio g punktą,
– kuriems poveikį daro išimtinės 
aplinkybės, susidariusios dėl kurios nors 
nacionalinės taisyklės, nesusijusios su 
pieno ir kitų pieno produktų kvotų 
sistema, nustatyta šiame skyriuje.
2. Jei nustatoma, kad pertekliaus 
mokesčio mokėti nereikia, visi supirkėjų 
ar valstybės narės surinkti avansai 
grąžinami ne vėliau kaip iki kito dvylikos 
mėnesių laikotarpio pabaigos.
3. Jei supirkėjas nevykdo įsipareigojimo 
surinkti gamintojų įnašą į mokestį pagal 
103aa straipsnį, valstybė narė gali 
surinkti nesumokėtas sumas tiesiai iš 
gamintojo, netaikant jokių apribojimų dėl 
sankcijų, kurias ji gali taikyti 
įsipareigojimų nevykdančiam supirkėjui.
4. Jei gamintojas ar supirkėjas nesilaiko 
mokėjimo termino, Komisija 
įgyvendinimo aktu pagal 103af straipsnio 
e punktą turi nustatyti įsiskolinimo 
palūkanas, kurios mokamos valstybei 
narei.

103ae straipsnis
Deleguotieji aktai

Siekdama užtikrinti sėkmingą pieno kvotų 
sistemos įgyvendinimą, visų pirma 
veiksmingą individualių kvotų 
panaudojimą ir apskaičiavimą, taip pat 
mokesčio surinkimą ir panaudojimą, 
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Komisija deleguotais teisės aktais nustato 
taisykles, susijusias su:
a) laikinu ir galutiniu kvotų 
perskaičiavimu;
b) nepanaudotų kvotų skyrimu;
c) riebumo koregavimo koeficiento 
viršutine riba;
d) gamintojų įpareigojimais vykdyti 
pristatymą patvirtintiems supirkėjams;
e) valstybių narių vykdomu supirkėjų 
patvirtinimu;
f) objektyviais papildomo mokesčio 
perskirstymo kriterijais;
g) bet kokiais tiesioginio pardavimo 
apibrėžties pakeitimais, turint mintyje 
103k straipsnio f punkte nustatytą 
pristatymo apibrėžtį.

103af straipsnis
Įgyvendinimo aktai

Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
kvotų sistemai taikyti būtinas taisykles, 
taip pat reglamentuojančias:
a) galutinį nacionalinių kvotų 
perskaičiavimą ir suskirstymą į 
„pristatymą“ ir „tiesioginį pardavimą“;
b) individualiai kvotai taikomo riebumo 
koeficiento nustatymą ir riebumo 
koregavimą;
c) valstybių narių vykdomą pieno 
ekvivalento nustatymą;
d) mokesčio mokėjimo procedūrą, 
terminus ir operacijas, papildomo 
mokesčio perskirstymą ir sumažinimą 
arba avansą, jei reikia laikytis terminų;
e) palūkanų už mokėjimo vėlavimą 
nustatymą ir tinkamą mokesčio 
apmokestinimą;
f) gamintojų informavimu apie naujas 
apibrėžtis, individualias kvotas ir mokestį;
g) informavimą apie paraiškas ir 
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susitarimus dėl papildomo mokesčio pieno 
sektoriuje;
h) pristatymo ir tiesioginio pardavimo 
deklaracijų pavyzdžio rengimą;
i) deklaracijų rengimą, registrų tvarkymą 
ir informaciją, kurią turi pranešti 
gamintojai ir supirkėjai;
j) pristatymo ir tiesioginio pardavimo 
patikras.

Or. es

Pakeitimas 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies II antraštinės dalies II skyriaus III skirsnio I poskirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 POSKIRSNIS
GAMYBOS APRIBOJIMO PIENO 

SEKTORIUJE SISTEMA
103k straipsnis

Apibrėžtys
1. Šiame skirsnyje vartojamų terminų 
apibrėžtys:
a) pienas – iš vienos ar keleto karvių 
primelžta produkcija;
b) kiti pieno produktai – bet kuris pieno 
produktas, išskyrus pieną, visų pirma 
nugriebtas pienas, grietinėlė, sviestas, 
jogurtas ir sūris; prireikus jie 
perskaičiuojami į pieno ekvivalentus, 
taikant koeficientus, kuriuos 
įgyvendinimo aktais turi nustatyti 
Komisija;
c) gamintojas – ūkininkas, turintis ūkį 
geografinėje valstybės narės teritorijoje ir 
gaminantis pieną bei juo prekiaujantis 
arba ketinantis tai daryti artimiausiu 
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metu;
d) valda: kaip apibrėžta ES reglamento 
dėl tiesioginių išmokų 4 straipsnyje;
e) supirkėjas – įmonė arba grupė, kuri 
superka pieną iš gamintojų, tam kad:
– jis būtų surenkamas, pakuojamas, 
laikomas, atšaldomas ar perdirbamas, 
įskaitant ir pagal sutartį,
– jį parduotų vienai ar daugiau įmonių, 
apdorojančių arba perdirbančių pieną ar 
kitus pieno produktus;
f) pristatymas – pristatymas pieno, kurį be 
jokių kitų pieno produktų gamintojas 
pristato supirkėjui nepaisant, ar jį veža 
pats gamintojas, supirkėjas, tokius 
produktus gaminanti ar apdorojanti 
įmonė ar trečioji šalis;
g) tiesioginis pardavimas – bet koks 
pardavimas ar perdavimas, kai gamintojas 
pieną parduoda ar perduoda tiesiai 
vartotojui, taip pat bet kuris gamintojo 
vykdomas kitų pieno produktų 
pardavimas ar perdavimas;
h) pardavimas – pieno pristatymas arba 
pieno ar kitų pieno produktų tiesioginis 
pardavimas;
i) individuali kvota – gamintojo kvota bet 
kurio dvylikos mėnesių laikotarpio 
balandžio 1 d.;
j) nacionalinė kvota – kiekvienai valstybei 
narei nustatyta ir 103l straipsnyje 
nurodyta kvota;
k) turima kvota – kvota, kurią gamintojas 
turi dvylikos mėnesių laikotarpio, už kurį 
skaičiuojamas pertekliaus mokestis, kovo 
31 d., atsižvelgus į visą šiame reglamente 
numatytą perdavimą, pardavimą, 
perskaičiavimą ir laikinai pakeistą 
paskirstymą, kurie buvo vykdomi per tą 
dvylikos mėnesių laikotarpį.
2. 1 dalies e punkte pateiktoje apibrėžtyje 
supirkėju taip pat laikoma bet kuri 
supirkėjų grupė toje pačioje geografinėje 
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teritorijoje, kuri vykdo administravimo ir 
apskaitos operacijas, būtinas pertekliaus 
mokesčiui mokėti jų narių vardu. Taikant 
šios pastraipos pirmąjį sakinį, Graikija 
laikoma viena geografine teritorija ir 
oficialia įstaiga ji gali laikyti pirmiau 
minėtą supirkėjų grupę.
3. Komisija, laikydamasi 1 dalies f punkte 
pateiktos pristatymo sąvokos apibrėžties, 
deleguotu aktu gali pakoreguoti 
tiesioginio pardavimo sąvokos apibrėžtį, 
siekdama visų pirma užtikrinti, kad 
jokiam parduodamo pieno ar kitų 
parduodamų pieno produktų kiekiui 
nebūtų daroma išimtis iš kvotų sistemos.

103l straipsnis
Nacionalinės kvotos

1. Nacionalinės pieno ir kitų pieno 
produktų, kuriais prekiaujama iš eilės 
penkis dvylikos mėnesių trukmės 
laikotarpius, prasidedančius 2015 m. 
balandžio 1 d. (toliau – dvylikos mėnesių 
laikotarpiai), gamybos kvotos nustatomos 
[VIIIa] priede.
2. 1 dalyje nurodytos kvotos padalijamos 
gamintojams pagal 103m straipsnį, 
atskiriant pristatymą nuo tiesioginio 
pardavimo. Bet koks nacionalinių kvotų 
perviršis kiekvienoje valstybėje narėje 
nustatomas nacionaliniu lygmeniu pagal 
šį skirsnį, atskiriant pristatymą nuo 
tiesioginio pardavimo.
3. (VIIIa) priede nurodytos nacionalinės 
kvotos nustatomos nepažeidžiant galimo 
jų peržiūrėjimo atsižvelgiant į bendrą 
padėtį rinkoje ir konkrečias sąlygas tam 
tikrose valstybėse narėse.
4. Bulgarijai, Čekijai, Estijai, Kiprui, 
Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, 
Lenkijai, Rumunijai, Slovėnijai ir 
Slovakijai nustatytos nacionalinės kvotos 
apima visą supirkėjui pristatytą arba 
tiesiogiai vartotojams parduotą pieną ar 
pieno ekvivalentą nepriklausomai nuo to, 
ar jis pagamintas arba parduotas pagal 
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šiose šalyse taikomą pereinamojo 
laikotarpio priemonę.
5. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
taisykles, būtinas siekiant vienodai taikyti 
šį straipsnį valstybėse narėse. Šiose 
taisyklėse nustatomos procedūros, 
pranešimo ir techniniai kriterijai.

103m straipsnis
Individualios kvotos

1. Gamintojo individuali kvota arba 
kvotos 2015 m. balandžio 1 d. lygios jam 
skirtam individualiam nustatytajam 
kiekiui arba kiekiams 2015 m. kovo 31 d., 
nepažeidžiant kvotų perdavimo, 
pardavimo ir perskaičiavimo, kuris 
įsigalioja 2015 m. balandžio 1 d.
2. Gamintojai gali turėti vienos ar dviejų 
rūšių individualias kvotas, vieną –
pristatymo, kitą – tiesioginio pardavimo. 
Gamintojui skirtus kiekius iš vienos rūšies 
kvotos į kitą gali perkelti tik valstybės 
narės kompetentinga institucija, 
gamintojui pateikus tinkamai pagrįstą 
prašymą.
3. Jei gamintojas turi dviejų rūšių kvotas, 
jo įnašas į bet kurį mokėtiną pertekliaus 
mokestį apskaičiuojamas atskirai pagal 
kiekvieną kvotos rūšį.
4. Siekdama suteikti kompensaciją 
Suomijos „SLOM“ gamintojams, 
Komisija Suomijai nustatytos 
nacionalinės kvotos dalį, skirtą 105l 
straipsnyje nurodytam pristatymui, 
įgyvendinimo aktais gali padidinti ne 
daugiau kaip iki 200 000 tonų. Šis 
rezervas, kuris turi būti paskirtas laikantis 
Bendrijos teisės aktų, turi būti 
naudojamas išskirtinai gamintojams, 
kurių teisė vėl imtis gamybos buvo 
paveikta šalies stojimo į ES.
5. Individualios kiekvieno atitinkamo 
dvylikos mėnesio laikotarpio kvotos 
prireikus gali būti keičiamos taip, kad 
kiekvienos valstybės narės individualių 
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kvotų, skirtų pristatymui ir tiesioginiam 
pardavimui, suma neviršytų atitinkamos 
nacionalinės kvotos dalies, pakoreguotos 
pagal 103o straipsnį, atsižvelgiant į bet 
kurį sumažinimą, kuris buvo atliktas 
skiriant kvotą į nacionalinį rezervą, kaip 
numatyta 103q straipsnyje.

103n straipsnis
Kvotų iš nacionalinio rezervo skyrimas

Valstybės narės priima taisykles, pagal 
kurias gamintojams būtų skiriama visa 
arba dalis kvotos iš nacionalinio rezervo, 
numatyto 103q straipsnyje, remiantis 
objektyviais kriterijais, apie kuriuos turi 
būti pranešta Komisijai.

103o straipsnis
Kvotų administravimas

1. Komisija 103af straipsnyje numatytais 
įgyvendinimo aktais pakoreguoja 
kiekvienos valstybės narės kiekvieno 
atitinkamo laikotarpio nacionalinių kvotų 
suskirstymą į "pristatymą" ir "tiesioginį 
pardavimą" prieš baigiantis tokiam 
laikotarpiui, atsižvelgdama į gamintojų 
pageidavimus dėl individualių kvotų 
pristatymui ir tiesioginiam pardavimui
suskirstymo.
2. Valstybės narės kiekvienais metais iki 
dienos, kurią turi nustatyti Komisija, 
laikydamosi taisyklių, kurias 
įgyvendinimo aktu pagal 162 straipsnį turi 
nustatyti Komisija, pateikia informaciją, 
būtiną:
a) šio straipsnio 1 dalyje nurodytam 
koregavimui atlikti;
b) pertekliaus mokesčiui, kurį turi 
sumokėti kiekviena valstybė narė, 
apskaičiuoti.

103p straipsnis
Riebumas

1. Kiekvienam gamintojui nustatomas 
nustatytasis pieno riebumas, taikytinas 
tam gamintojui paskirtai individualiai 
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pristatymo kvotai.
2. Kvotų, kurios pagal 105c straipsnio 1 
dalį gamintojams paskirtos 2015 m. kovo 
31 d., nustatytasis pieno riebumas, 
nurodytas 1 dalyje, yra tą dieną tai kvotai 
taikomas nustatytasis pieno riebumas.
3. Nustatytasis pieno riebumas keičiamas 
atliekant 103m straipsnio 2 dalyje 
nurodytą perskaičiavimą ir įsigyjant, 
perduodant ar laikinai perduodant kvotas 
pagal taisykles, kurias įgyvendinimo aktu 
pagal 103af straipsnio b punktą turi 
nustatyti Komisija.
4. Naujiems gamintojams, kuriems 
individuali pristatymo kvota buvo skirta 
tik iš nacionalinio rezervo, riebumas 
nustatomas pagal taisykles, kurias 
įgyvendinimo aktu pagal 103af straipsnio 
b punktą turi nustatyti Komisija.
5. Individualus nustatytasis pieno 
riebumas, nurodytas 1 dalyje, yra 
prireikus koreguojamas įsigaliojus šiam 
reglamentui ir, jei būtina, vėliau 
kiekvieno dvylikos mėnesių laikotarpio 
pradžioje, kad kiekvienai valstybei narei 
apskaičiuotas vidutinis individualus 
nustatytasis pieno riebumas neviršytų 
daugiau kaip 0,1 g/kg nustatytojo pieno 
riebumo, nurodyto [VIIIb] priede.

103q straipsnis
Nacionalinis rezervas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą kaip nacionalinių 
kvotų, nustatytų [VIIIa] priede, dalį, visų 
pirma kad galėtų atlikti 103l straipsnyje 
numatytus paskirstymus. Nacionalinis 
rezervas prireikus papildomas atšaukiant 
tam tikrus kiekius, kaip numatyta 103r 
straipsnyje, išlaikant dalį perduotų kiekių, 
kaip numatyta 103w straipsnyje, arba 
tolygiai mažinant visas individualias 
kvotas. Tokių kvotų pirminė paskirtis 
lieka tokia pati, t. y. pristatymas arba 
tiesioginis pardavimas.
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2. Bet kuri valstybei narei paskirtos 
papildomos kvotos automatiškai patenka į 
nacionalinį rezervą ir priskiriamos 
pristatymui bei tiesioginiam pardavimui, 
atsižvelgiant į iš anksto numatomus 
poreikius.
3. Į nacionalinį rezervą skiriamoms 
kvotoms nustatytasis pieno riebumas 
nenurodomas.

103r straipsnis
Veiklos nevykdymo atvejai

1. Jei individualias kvotas turintis fizinis 
ar juridinis asmuo dvylikos mėnesių 
laikotarpiu neatitinka 103ka straipsnio c 
punkte minimų sąlygų, jo kvotos kiekiai 
grąžinami į nacionalinį rezervą ne vėliau 
kaip iki kitų kalendorinių metų balandžio 
1 d., išskyrus atvejus, kai toks asmuo ne 
vėliau tos datos dar kartą tampa 
gamintoju, kaip apibrėžta 103l straipsnio 
c punkte.
Jei toks asmuo iš naujo tampa gamintoju 
ne vėliau kaip iki antrojo dvylikos 
mėnesių laikotarpio po pašalinimo 
pabaigos, visa individuali kvota, paimta iš 
to asmens, ar jos dalis grąžinama tam 
fiziniam ar juridiniam asmeniui ne vėliau 
kaip iki balandžio 1 d. po atitinkamos 
paraiškos pateikimo datos.
2. Jei gamintojai neparduoda kiekio, kuris 
sudaro ne mažiau kaip 85 % jų 
individualios kvotos bent vienu dvylikos 
mėnesių laikotarpiu, valstybės narės gali 
nuspręsti, ar į nacionalinį rezervą turi 
būti grąžinta ir kokiomis sąlygomis turi 
būti grąžinta visa nepanaudota kvota ar 
jos dalis.
Valstybės narės gali nustatyti sąlygas, 
kuriomis kvota yra iš naujo paskiriama 
gamintojui, jei jis vėl pradeda prekiauti.
3. 1 ir 2 dalys netaikomos force majeure 
atvejais ir tinkamai pagrįstais atvejais, 
kurie laikinai turi įtakos atitinkamų 
gamintojų gamybos pajėgumui ir yra 
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pripažinti kompetentingos institucijos.
103s straipsnis

Laikini perdavimai
1. Iki kiekvieno dvylikos mėnesių 
laikotarpio pabaigos valstybės narės 
leidžia tą laikotarpį laikinai perduoti dalį 
individualių kvotų, kurių gamintojai 
neketina išnaudoti, nors ir turi tokią teisę.
Valstybės narės gali reguliuoti perdavimo 
operacijas pagal gamintojų kategorijas 
arba atitinkamas pieno gamybos 
struktūras, gali jas apriboti iki supirkėjo 
arba regionų lygmens, leisti užbaigti 
perdavimus 103r straipsnio 3 dalyje 
numatytais atvejais ir nustatyti, kokia 
apimtimi perdavėjas gali kartoti 
perdavimo operacijas.
2. Bet kuri valstybė narė gali nuspręsti 
neįgyvendinti 1 dalies, remdamasi vienu 
ar abiem iš šių kriterijų:
a) būtinybe palengvinti struktūrinius 
pakeitimus ir pertvarkymus;
b) svarbiais administraciniais poreikiais.

103t straipsnis
Kvotų perdavimas kartu su žeme

1. Individualios kvotos perduodamos 
kartu su parduodamu, išnuomojamu, 
perleidžiamu (pagal faktinį arba 
numatomą paveldėjimą) ūkiu jį 
perimantiems gamintojams, ar kitais, 
panašias teisines pasekmes gamintojams 
turinčiais būdais, laikantis išsamių 
taisyklių, kurias turi nustatyti valstybės 
narės, atsižvelgdamos į pieno produktų 
gamybai naudojamą plotą ar kitus 
objektyvius kriterijus ir prireikus į bet 
kurį šalių susitarimą. Kvotos dalis, kuri, 
jei taikytina, nebuvo perduota kartu su 
ūkiu, patenka į nacionalinį rezervą.
2. Tais atvejais, kai kvotos buvo arba yra 
perduodamos laikantis 1 dalies pagal 
žemės ūkio paskirties žemės nuomos 
sutartis arba kitais, panašias teisines 
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pasekmes turinčiais būdais, valstybės 
narės, remdamosi objektyviais kriterijais 
ir siekdamos užtikrinti, kad kvotos būtų 
paskirtos išimtinai gamintojams, gali 
nuspręsti, kad kvota neperduodama kartu 
su ūkiu.
3. Tais atvejais, jei žemė perduodama 
valdžios institucijoms ir (arba) naudoti 
visuomenės interesams, arba jei 
perdavimas vykdomas ne žemės ūkio 
tikslais, valstybės narės užtikrina, kad 
būtų imamasi būtinų priemonių teisėtiems 
šalių interesams apsaugoti, ir visų pirma, 
kad žemės atsisakantys gamintojai turėtų 
galimybę tęsti pieno gamybą, jei to 
pageidautų.
4. Nesant šalių susitarimo, jei nuoma 
pasibaigia ir nėra jokios galimybės ją 
atnaujinti panašiomis sąlygomis, arba yra 
susiklosčiusios panašias teisines pasekmes 
turinčios situacijos, paskirtos 
individualios kvotos arba jų dalis yra 
perduodamos jas perimančiam gamintojui 
laikantis valstybių narių patvirtintų 
nuostatų ir atsižvelgiant į teisėtus šalių 
interesus.

103u straipsnis
Specialiosios perdavimo priemonės

1. Siekdamos sėkmingai restruktūrizuoti 
pieno gamybą arba gerinti aplinkos 
apsaugą, valstybės narės, vadovaudamosi 
išsamiomis taisyklėmis, kurias jos nustato 
atsižvelgusios į teisėtus atitinkamų šalių 
interesus, gali:
a) teikti vieną ar daugiau metinių 
kompensuojamųjų išmokų gamintojams, 
kurie įsipareigoja visiškai ar iš dalies 
nevykdyti pieno gamybos ir atiduoti dėl to 
neišnaudotas individualias kvotas į 
nacionalinį rezervą;
b) pagal objektyvius kriterijus nustatyti 
sąlygas, kuriomis gamintojai dvylikos 
mėnesių laikotarpio pradžioje mainais į 
išmoką gali gauti individualias kvotas, 
perskirstytas kompetentingos institucijos 



PE494.484v01-00 122/163 AM\909518LT.doc

LT

arba tos institucijos paskirtos įstaigos, 
kurių kiti gamintojai atsisakė praėjusio 
dvylikos mėnesių laikotarpio pabaigoje 
mainais į vieną ar daugiau metinių 
kompensuojamųjų išmokų, kurių suma 
lygi pirmiau nurodytos išmokos sumai;
c) centralizuoti ir kontroliuoti kvotų be 
žemės perdavimą;
d) jei žemė perduodama siekiant gerinti 
aplinkos apsaugą, numatyti, kad 
atitinkama individuali kvota būtų 
skiriama gamintojui, kuris atsisakė žemės, 
bet nori tęsti pieno gamybą;
e) remdamosi objektyviais kriterijais 
nustatyti regionus arba supirkimo zonas, 
kuriose, siekiant pagerinti pieno gamybos 
struktūrą, leidžiama nuolat perduoti 
kvotas neperduodant atitinkamos žemės;
f) gamintojui pateikus paraišką 
kompetentingai institucijai arba tos 
institucijos paskirtai įstaigai, leisti 
galutinai perduoti kvotas neperduodant 
atitinkamos žemės arba atvirkščiai, 
siekiant pagerinti pieno gamybos 
struktūrą ūkio lygmeniu arba sudaryti 
galimybes gamybai plėsti.
2. 1 dalis gali būti įgyvendinta 
nacionaliniu lygmeniu, atitinkamu 
teritoriniu lygmeniu arba nustatytose 
surinkimo zonose.

103v straipsnis
Kvotų išlaikymas

1. Perdavimų, nurodytų103t ir 103u 
straipsniuose, atveju valstybės narės, 
remdamosi objektyviais kriterijais, dalį 
individualių kvotų gali palikti savo 
nacionaliniame rezerve.
2. Tais atvejais, jei kvotos buvo arba yra 
perduodamos pagal 103t ir 103u 
straipsnius kartu su atitinkama žeme arba 
be jos pagal kaimo nuomos sutartis arba 
kitas, panašių teisinių pasekmių 
priemones, valstybės narės, remdamosi 
objektyviais kriterijais ir siekdamos 
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užtikrinti, kad kvotos būtų paskirtos 
išimtinai gamintojams, gali priimti 
sprendimą, ar atitinkamą perduotą 
referencinį kiekį grąžinti į nacionalinį 
rezervą, jei taip – kokiomis sąlygomis.

103w straipsnis
Pagalba kvotoms įsigyti

Jokia valdžios institucija negali skirti 
finansinės paramos, tiesiogiai susijusios 
su kvotų įsigijimu parduodant, 
perduodant arba paskirstant kvotas pagal 
šį skirsnį.

103x straipsnis
Pertekliaus mokestis

1. Pertekliaus mokestis mokamas už pieną 
ir kitus pieno produktus, parduotus 
viršijus nacionalinę kvotą.
Nustatomas 27,83 EUR už 100 kg pieno 
mokestis.
2. Valstybės narės privalo Bendrijai 
mokėti pertekliaus mokestį už 
nacionalinės kvotos perviršį, kuris 
nustatomas nacionaliniu lygiu ir atskirai 
už pristatymą bei tiesioginį pardavimą, ir 
spalio 16 d.–lapkričio 30 d. laikotarpiu, 
einančiu po atitinkamo dvylikos mėnesio 
laikotarpio, įmoka į EŽŪGF 99 % 
mokėtinos sumos.
3. Jei 1 dalyje nurodytas pertekliaus 
mokestis nesumokamas iki nustatytos 
datos, Komisija, pasikonsultavusi su 
Žemės ūkio fondų komitetu, 
nesumokėtam pertekliaus mokesčiui lygią 
sumą išskaito iš mėnesinių išmokų, kaip 
apibrėžta Horizontaliojo reglamento (EB) 
xx straipsnyje ir xx straipsnio x dalyje. 
Prieš priimdama tokį sprendimą, Komisija 
perspėja atitinkamą valstybę narę, kuri 
apie savo poziciją praneša per vieną 
savaitę. Horizontaliojo reglamento (EB) 
xx straipsnis netaikomas.

103y straipsnis
Gamintojų įnašas į mokėtiną pertekliaus 
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mokestį
Visas perviršio mokestis paskirstomas 
pagal 103x ir 103ac straipsnių nuostatas 
gamintojams, kurie viršijo bet kuriuos 
nacionalinės kvotos tipus, minimus 103l 
straipsnio 2 dalyje.
Nepažeidžiant 103z straipsnio ir 103ac 
straipsnio 1 dalies, gamintojai įsipareigoja 
valstybei narei mokėti įnašą į pertekliaus 
mokestį, apskaičiuotą pagal 103o, 103p ir 
103z straipsnius, vien dėl to, kad viršijo 
turimas kvotas.

103z straipsnis
Pertekliaus mokestis pristatymo atveju

1. Siekiant sudaryti galutinę pertekliaus 
mokesčio ataskaitą, kiekvieno gamintojo 
pristatyti kiekiai yra didinami arba 
mažinami, kad būtų matomas faktinio 
pieno riebumo ir nustatytojo pieno 
riebumo skirtumas.
2. Kiekvieno gamintojo įnašas į mokėtiną 
pertekliaus mokestį nustatomas valstybės 
narės sprendimu po to, kai visos 
nepanaudoto nacionalinės pristatymo 
kvotos kiekio dalys perskirstomos arba 
neperskirstomos proporcingai 
individualioms kiekvieno gamintojo 
kvotoms arba pagal objektyvius kriterijus, 
kuriuos turi nustatyti valstybės narės:
a) nacionaliniu lygiu – remiantis dydžiu, 
kuriuo buvo viršyta kiekvieno gamintojo 
kvota, arba
b) pirmiausia supirkėjų, o vėliau, 
prireikus, nacionaliniu lygmeniu.

103aa straipsnis
Supirkėjų vaidmuo

1. Supirkėjai atsako už įnašo iš gamintojų 
surinkimą, kuris iš pastarųjų renkamas 
kaip pertekliaus mokestis, ir jį sumoka 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
iki Komisijos įgyvendinimo aktais pagal 
103af straipsnio d, f ir g punktus 
nustatytos datos, šių įnašų sumą 
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išskaitant iš pieno kainos, mokamos už 
perviršį atsakingiems gamintojams, arba, 
jei tai nepadaroma, ją surenkant kitu 
tinkamu būdu.
2. Tais atvejais, kai supirkėjas visiškai 
arba iš dalies pakeičia vieną ar daugiau 
kitų supirkėjų, gamintojų turimas 
individualias kvotas sudaro likusi dar 
nepasibaigusio dvylikos mėnesių 
laikotarpio kvotos dalis, išskaičiavus jau 
pristatytus kiekius ir atsižvelgus į jų 
riebumą. Ši dalis taip pat taikoma tais 
atvejais, kai gamintojas pakeičia 
supirkėją.
3. Jei referenciniu laikotarpiu kiekiai, 
kuriuos pristatė gamintojas, viršija to 
gamintojo turimą kvotą, atitinkama 
valstybė narė gali nuspręsti, kad bet kurio 
tokio gamintojo vykdomo pristatymo 
atveju dalį kvotą viršijančio pieno kainos 
supirkėjas išskaitytų kaip gamintojo įnašo 
avansą, laikydamasis išsamių valstybės 
narės nustatytų taisyklių. Valstybė narė 
gali nustatyti konkrečias priemones, kad 
supirkėjai galėtų šį avansą išskaityti tais 
atvejais, jei gamintojai pieną pristato 
keletui supirkėjų.

103ab straipsnis
Veiklos leidimas

Supirkėjo statusą iš anksto patvirtina 
valstybė narė pagal kriterijus, kuriuos 
Komisija turi nustatyti deleguotaisiais 
aktais pagal 103ae straipsnio f punktą ir 
laikydamasi procedūros, nustatytos 
įgyvendinimo aktais pagal 103af straipsnį.

103ac straipsnis
Pertekliaus mokestis už tiesioginį 

pardavimą
1. Tiesioginio pardavimo atveju kiekvieno 
gamintojo įnašas į mokėtiną pertekliaus 
mokestį nustatomas valstybės narės 
sprendimu po to, kai visa nepanaudota 
nacionalinės tiesioginio pardavimo kvotos 
dalis perskirstoma arba neperskirstoma 
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atitinkamu teritoriniu arba nacionaliniu 
lygmeniu.
2. Valstybės narės nustato pagrindą 
gamintojo įnašui į pertekliaus mokestį 
apskaičiuoti pagal visą parduoto, 
perduoto arba pieno produktams, kurie 
buvo parduoti arba perduoti, gaminti 
sunaudoto pieno kiekį, taikydamos 
kriterijus, Komisijos nustatytus 
deleguotaisiais aktais pagal 103ae 
straipsnio b punktą.
3. Sudarant galutinę pertekliaus mokesčio 
ataskaitą, neatsižvelgiama į jokius 
koregavimus, susijusius su riebumu.
4. Komisija įgyvendinimo aktais pagal 
103af straipsnio d ir f punktus nustato, 
kaip ir kada pertekliaus mokestis 
mokamas valstybės narės kompetentingai 
institucijai.

103ad straipsnis
Sumokėtas per didelis arba visai 
nesumokėtas pertekliaus mokestis
1. Jeigu pristatymo arba tiesioginio 
pardavimo atveju nustatoma, kad reikia 
mokėti pertekliaus mokestį, o iš gamintojų 
surinktas įnašas yra didesnis nei tas 
mokestis, valstybė narė gali:
a) visą arba dalį perviršio panaudoti 
finansuoti priemones, minimas 103u 
straipsnio 1 dalies a punkte ir (arba)
b) visą permokėtą mokestį arba jo dalį 
perskirstyti gamintojams:
– kurie atitinka valstybių narių pagal 
objektyvius kriterijus nustatytas 
prioritetines kategorijas per laikotarpį, 
kurį Komisija turi nustatyti 
deleguotaisiais aktais pagal 103ae 
straipsnio g punktą,
– kuriems poveikį daro išimtinės 
aplinkybės, susidariusios dėl kurios nors 
nacionalinės taisyklės, nesusijusios su 
pieno ir kitų pieno produktų kvotų 
sistema, nustatyta šiame skyriuje.
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2. Jei nustatoma, kad pertekliaus 
mokesčio mokėti nereikia, visi supirkėjų
ar valstybės narės surinkti avansai 
grąžinami ne vėliau kaip iki kito dvylikos 
mėnesių laikotarpio pabaigos.
3. Jei supirkėjas nevykdo įsipareigojimo 
surinkti gamintojų įnašą į mokestį pagal 
103aa straipsnį, valstybė narė gali 
surinkti nesumokėtas sumas tiesiai iš 
gamintojo, netaikant jokių apribojimų dėl 
sankcijų, kurias ji gali taikyti 
įsipareigojimų nevykdančiam supirkėjui.
4. Jei gamintojas ar supirkėjas nesilaiko 
mokėjimo termino, Komisija 
įgyvendinimo aktu pagal 103af straipsnio 
e punktą turi nustatyti įsiskolinimo 
palūkanas, kurios mokamos valstybei 
narei.

103ae straipsnis
Deleguotieji aktai

Siekdama užtikrinti sėkmingą pieno kvotų 
sistemos įgyvendinimą, visų pirma 
veiksmingą individualių kvotų 
panaudojimą ir apskaičiavimą, taip pat 
mokesčio surinkimą ir panaudojimą, 
Komisija deleguotais teisės aktais nustato 
taisykles, susijusias su:
a) laikinu ir galutiniu kvotų 
perskaičiavimu;
b) nepanaudotų kvotų skyrimu;
c) riebumo koregavimo koeficiento 
viršutine riba;
d) gamintojų įpareigojimais vykdyti 
pristatymą patvirtintiems supirkėjams;
e) valstybių narių vykdomu supirkėjų 
patvirtinimu;
f) objektyviais papildomo mokesčio 
perskirstymo kriterijais;
g) bet kokiais tiesioginio pardavimo 
apibrėžties pakeitimais, turint mintyje 
103k straipsnio f punkte nustatytą 
pristatymo apibrėžtį.
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103af straipsnis
Įgyvendinimo aktai

Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
kvotų sistemai taikyti būtinas taisykles, 
taip pat reglamentuojančias:
a) galutinį nacionalinių kvotų 
perskaičiavimą ir suskirstymą į 
„pristatymą“ ir „tiesioginį pardavimą“;
b) individualiai kvotai taikomo riebumo 
koeficiento nustatymą ir riebumo 
koregavimą;
c) valstybių narių vykdomą pieno 
ekvivalento nustatymą;
d) mokesčio mokėjimo procedūrą, 
terminus ir operacijas, papildomo 
mokesčio perskirstymą ir sumažinimą 
arba avansą, jei reikia laikytis terminų;
e) palūkanų už mokėjimo vėlavimą 
nustatymą ir tinkamą mokesčio 
apmokestinimą;
f) gamintojų informavimu apie naujas 
apibrėžtis, individualias kvotas ir mokestį;
g) informavimą apie paraiškas ir 
susitarimus dėl papildomo mokesčio pieno 
sektoriuje;
h) pristatymo ir tiesioginio pardavimo 
deklaracijų pavyzdžio rengimą;
i) deklaracijų rengimą, registrų tvarkymą 
ir informaciją, kurią turi pranešti 
gamintojai ir supirkėjai;
j) pristatymo ir tiesioginio pardavimo 
patikras.

Or. es

Pakeitimas 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
103 k straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103k straipsnis
IV skirsnis
Apibrėžtys

1. Šiame skyriuje:
a) pienas – iš vienos ar kelių karvių
primelžta produkcija;
b) kiti pieno produktai – bet kuris pieno 
produktas, išskyrus pieną, visų pirma 
nugriebtas pienas, grietinėlė, sviestas, 
jogurtas ir sūris; prireikus jie 
perskaičiuojami į pieno ekvivalentus, 
taikant koeficientus, kuriuos 
įgyvendinimo aktais turi nustatyti 
Komisija;
(c) gamintojas – ūkininkas, turintis ūkį 
geografinėje valstybės narės teritorijoje ir 
gaminantis pieną bei juo prekiaujantis 
arba ketinantis tai daryti artimiausiu 
metu;
d) valda – valda, kaip apibrėžta 
COM(2011) 0625/3 4 straipsnio b punkte;
e) supirkėjas – įmonės arba grupės, kurios 
superka pieną iš gamintojų, tam kad:
– jis būtų surenkamas, pakuojamas, 
laikomas, atšaldomas ar perdirbamas, 
įskaitant ir pagal sutartį,
– jį parduotų vienai ar daugiau įmonių, 
apdorojančių arba perdirbančių pieną ar 
kitus pieno produktus;
f) "pristatymas" – pristatymas pieno, kurį 
be jokių kitų pieno produktų gamintojas 
pristato supirkėjui nepaisant, ar jį veža 
pats gamintojas, supirkėjas, tokius 
produktus gaminanti ar apdorojanti 
įmonė ar trečioji šalis;
g) tiesioginis pardavimas – bet koks 
pardavimas ar perdavimas, kai gamintojas 
pieną parduoda ar perduoda tiesiai 
vartotojui, taip pat bet kuris gamintojo 
vykdomas kitų pieno produktų 
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pardavimas ar perdavimas;
h) „pardavimas“ – pieno pristatymas arba 
pieno ar kitų pieno produktų tiesioginis 
pardavimas;
i) individuali kvota – gamintojo kvota bet 
kurio dvylikos mėnesių laikotarpio 
balandžio 1 d.;
j) "nacionalinė kvota" – kiekvienai 
valstybei narei nustatyta ir 105c 
straipsnyje nurodyta kvota;
k) turima kvota – kvota, kurią gamintojas 
turi dvylikos mėnesių laikotarpio, už kurį 
skaičiuojamas pertekliaus mokestis, kovo 
31 d., atsižvelgus į visą šiame reglamente 
numatytą perdavimą, pardavimą, 
perskaičiavimą ir laikinai pakeistą 
paskirstymą, kurie buvo vykdomi per tą 
dvylikos mėnesių laikotarpį.
2. 1 dalies e punkte pateiktoje apibrėžtyje 
supirkėju laikoma bet kuri supirkėjų 
grupė toje pačioje geografinėje 
teritorijoje, kuri vykdo administravimo ir 
apskaitos operacijas, būtinas pertekliaus 
mokesčiui mokėti jų narių vardu. Tuo 
tikslu Graikija laikoma viena geografine 
teritorija ir oficialią įstaigą ji gali laikyti 
supirkėjų grupe.
3. Komisija, laikydamasi 1 dalies f punkte 
pateiktos pristatymo sąvokos apibrėžties, 
deleguotais teisės aktais pagal 105x 
straipsnio c punktą gali pakoreguoti 
tiesioginio pardavimo sąvokos apibrėžtį, 
siekdama visų pirma užtikrinti, kad 
jokiam parduodamo pieno ar kitų 
parduodamų pieno produktų kiekiui 
nebūtų daroma išimtis iš kvotų sistemos.

Or. pl

Pakeitimas 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
103 k straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 POSKIRSNIS (naujas)
GAMYBOS KONTROLĖS SISTEMA 

103k straipsnis
Apibrėžtys

Šiame poskirsnyje:
a) pienas – iš vienos ar kelių karvių 
primelžta produkcija;
b) kiti pieno produktai – bet kuris pieno 
produktas, išskyrus pieną, įskaitant 
nugriebto pieno miltelius, grietinėlę, 
sviestą, jogurtą ir sūrį; prireikus jie 
perskaičiuojami į pieno ekvivalentus, 
taikant koeficientus, kuriuos turi nustatyti 
Komisija;
c) gamintojas – ūkininkas, turintis ūkį 
geografinėje valstybės narės teritorijoje ir 
gaminantis pieną bei juo prekiaujantis 
arba ketinantis tai daryti artimiausiu 
metu;
d) valda – valda, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. (XXX) dėl 
tiesioginių mokėjimų 4 straipsnyje;
e) supirkėjas – įmonė arba grupė, kuri 
superka pieną iš gamintojų, tam kad:
– pienas būtų surenkamas, pakuojamas, 
laikomas, atšaldomas ar perdirbamas, taip 
pat pateikiamas pagal sutartį,
–jis būtų parduodamas vienai ar daugiau 
įmonių, apdorojančių arba perdirbančių 
pieną ar gaminančių kitus pieno 
produktus.
Tačiau supirkėju laikoma ir bet kuri 
supirkėjų grupė toje pačioje geografinėje 
teritorijoje, kurioje vykdomos 
administravimo ir apskaitos operacijos, 
būtinos pertekliaus mokesčiui mokėti jų 
narių vardu. Taikant šios pastraipos 
pirmą sakinį, Graikija laikoma viena 
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geografine teritorija ir oficialią įstaigą ji 
gali laikyti supirkėjų grupe;
(f) pristatymas – pristatymas pieno, kurį 
be jokių kitų pieno produktų gamintojas 
pristato supirkėjui nepaisant, ar jį veža 
pats gamintojas, supirkėjas, tokius 
produktus gaminanti ar apdorojanti 
įmonė ar trečioji šalis;
(g) tiesioginis pardavimas – bet koks 
pardavimas ar perdavimas, kai gamintojas 
pieną parduoda ar perduoda tiesiai 
vartotojui, taip pat bet kuris gamintojo 
vykdomas kitų pieno produktų 
pardavimas ar perdavimas. Komisija 
deleguotaisiais aktai pagal 160 straipsnį ir 
laikydamasi f punkte nustatytos 
pristatymo apibrėžties gali pakoreguoti 
tiesioginio pardavimo apibrėžtį, visų 
pirma siekdama užtikrinti, kad jokiam 
parduodamo pieno ar kitų parduodamų 
pieno produktų kiekiui nebūtų daroma 
išimtis iš kvotų sistemos;
h) pardavimas – pieno pristatymas arba 
pieno ar kitų pieno produktų tiesioginis 
pardavimas;
i) individuali kvota – gamintojo kvota bet 
kurio dvylikos mėnesių laikotarpio 
balandžio 1 d.;
j) nacionalinė kvota – kiekvienai valstybei 
narei nustatyta 105b straipsnyje nurodyta 
kvota;
k) turima kvota – kvota, kurią gamintojas 
turi dvylikos mėnesių laikotarpio, už kurį 
skaičiuojamas pertekliaus mokestis, kovo 
31 d., atsižvelgus į visą šiame reglamente 
numatytą perdavimą, pardavimą, 
perskaičiavimą ir laikinai pakeistą 
paskirstymą, kurie buvo vykdomi per tą 
dvylikos mėnesių laikotarpį.

Or. pt
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Pakeitimas 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
103 l straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103l straipsnis
II poskirsnis

Nacionalinės kvotos
1. Nacionalinės pieno ir kitų pieno 
produktų, kuriais prekiaujama iš eilės 
septynis dvylikos mėnesių trukmės 
laikotarpius, prasidedančius 2014 m. 
balandžio 1 d. (toliau – dvylikos mėnesių 
laikotarpiai), gamybos kvotos nustatomos 
VIIa priede.
2. 1 dalyje nurodytos kvotos padalijamos 
gamintojams pagal 105d straipsnį, 
atskiriant pristatymą ir tiesioginį 
pardavimą. Bet koks nacionalinių kvotų 
perviršis kiekvienoje valstybėje narėje 
nustatomas nacionaliniu lygmeniu pagal 
šį skirsnį, atskiriant pristatymą nuo 
tiesioginio pardavimo.
3. VIIa priede nurodytos nacionalinės 
kvotos nustatomos nepažeidžiant galimo 
jų peržiūrėjimo atsižvelgiant į bendrą 
padėtį rinkoje ir konkrečias sąlygas tam 
tikrose valstybėse narėse.
4. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
visas taisykles, kurių reikia siekiant 
vienodai įgyvendinti šį straipsnį valstybėse 
narėse. Tos taisyklės gali būti susijusios 
su taikoma tvarka, pranešimais ir 
techniniais kriterijais.

Or. pl

Pakeitimas 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
103 l straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103l straipsnis
Pieno sektoriuje taikomos nacionalinės 

kvotos
1. Nacionalinės pieno ir kitų pieno 
produktų, kuriais prekiaujama iš eilės 
septynis dvylikos mėnesių trukmės 
laikotarpius, prasidedančius 2015 m.
balandžio 1 d. (toliau – dvylikos mėnesių 
laikotarpiai), gamybos kvotos nustatomos 
naujame VIb priede.
2. 1 dalyje nurodytos kvotos padalijamos 
gamintojams pagal 105c straipsnį, 
atskiriant pristatymą ir tiesioginį 
pardavimą. Bet koks nacionalinių kvotų 
perviršis kiekvienoje valstybėje narėje 
nustatomas nacionaliniu lygmeniu pagal 
šį poskirsnį, šiuo tikslu pristatymas ir 
tiesioginis pardavimas nagrinėjami 
atskirai.
3. Naujame VIb priede nurodytos 
nacionalinės kvotos nustatomos 
nepažeidžiant galimo jų peržiūrėjimo 
atsižvelgiant į bendrą padėtį rinkoje ir 
konkrečias sąlygas atitinkamose 
valstybėse narėse.
4. Bulgarijai, Čekijai, Estijai, Kiprui, 
Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, 
Lenkijai, Rumunijai, Slovėnijai ir 
Slovakijai nustatytos nacionalinės kvotos 
apima visą supirkėjui pristatytą arba 
tiesiogiai vartotojams parduotą pieną ar 
pieno ekvivalentą nepriklausomai nuo to, 
ar jis pagamintas arba parduotas pagal 
šiose šalyse taikomą pereinamojo 
laikotarpio priemonę.
5. Komisija įgyvendinimo aktais, 
priimamais pagal nagrinėjimo procedūrą, 
nurodytą 162 straipsnio 2 dalyje, nustato 
taisykles, kurių reikia, kad šis straipsnis 
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būtų vienodai įgyvendinamas valstybėse 
narėse. 

Or. pt

Pakeitimas 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 l straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103l straipsnis
Nacionalinės kvotos

1. Nacionalinės pieno ir kitų pieno 
produktų, kuriais prekiaujama iš eilės 
septynis dvylikos mėnesių trukmės 
laikotarpius, prasidedančius 2014 m. 
balandžio 1 d. (toliau – dvylikos mėnesių 
laikotarpiai), gamybos kvotos nustatomos 
XX priede.
2. 1 dalyje nurodytos kvotos padalijamos 
gamintojams pagal 101b straipsnį, 
atskiriant pristatymą nuo tiesioginio 
pardavimo. Bet koks nacionalinių kvotų 
perviršis kiekvienoje valstybėje narėje 
nustatomas nacionaliniu lygmeniu pagal 
šį skirsnį, atskiriant pristatymą nuo 
tiesioginio pardavimo.
3. XX priede nurodytos nacionalinės 
kvotos nustatomos nepažeidžiant galimo 
jų persvarstymo atsižvelgiant į bendrą 
padėtį rinkoje ir konkrečias sąlygas tam 
tikrose valstybėse narėse.

Or. es

Pakeitimas 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska



PE494.484v01-00 136/163 AM\909518LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
103 m straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103m straipsnis
Individualios kvotos

1. Gamintojo individuali kvota arba 
kvotos 2014 m. balandžio 1 d. yra lygi (-
ios) jų individualioms kvotoms 2014 m. 
kovo 31 d., nepažeidžiant kvotų 
perdavimo, pardavimo ir perskaičiavimo, 
kuris įsigalioja 2014 m. balandžio 1 d.
2. Gamintojai gali turėti vienos ar dviejų 
rūšių individualias kvotas, vieną –
pristatymo, kitą – tiesioginio pardavimo. 
Gamintojui skirtus kiekius iš vienos rūšies 
kvotos į kitą gali perkelti tik valstybės 
narės kompetentinga institucija, 
gamintojui pateikus tinkamai pagrįstą 
prašymą.
3. Jei gamintojas turi dviejų rūšių kvotas, 
jo įnašas į bet kurį mokėtiną pertekliaus 
mokestį apskaičiuojamas atskirai pagal 
kiekvieną kvotos rūšį.
4. Individualios kiekvieno atitinkamo 
dvylikos mėnesio laikotarpio kvotos 
prireikus gali būti keičiamos taip, kad 
kiekvienos valstybės narės individualių 
kvotų, skirtų pristatymui ir tiesioginiam 
pardavimui, suma neviršytų atitinkamos 
nacionalinės kvotos dalies, pakoreguotos 
pagal 105f straipsnį, atsižvelgiant į bet 
kurį sumažinimą, kuris buvo atliktas 
skiriant kvotą į nacionalinį rezervą, kaip 
numatyta 105h straipsnyje.

Or. pl

Pakeitimas 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
103 m straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103m straipsnis
Pieno sektoriuje taikomos individualios 

kvotos
1. Gamintojų individualios kvotos 2015 m. 
balandžio 1 d. yra lygios jų referencinėms 
kvotoms 2015 m. kovo 31 d., nepažeidžiant 
kvotų perdavimo, pardavimo ir 
perskaičiavimo, kuris įsigalioja 2015 m. 
balandžio 1 d.
2. Gamintojai gali turėti vienos ar dviejų 
rūšių individualias kvotas, vieną –
pristatymo, kitą – tiesioginio pardavimo. 
Gamintojo kiekius iš vieno kvotos tipo į 
kitą gali perkelti tik atitinkamos valstybės 
narės kompetentinga institucija, 
gamintojui pateikus tinkamai pagrįstą 
prašymą.
3. Jei gamintojas turi dviejų rūšių kvotas, 
jo bet kurio mokėtino pertekliaus 
mokesčio dalis apskaičiuojama atskirai 
pagal kiekvieną kvotos rūšį.
4. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
padidinti Suomijai nustatytos 
nacionalinės kvotos dalį, skirtą 105b 
straipsnyje nurodytam pristatymui, ne 
daugiau kaip iki 200 000 tonų. Šis 
rezervas, kuris turi būti skiriamas pagal 
Sąjungos teisės aktus, turi būti 
naudojamas tik gamintojams, kurių teisei 
vėl imtis gamybos turėjo įtakos šalies 
įstojimas į ES.
5. Individualios kiekvieno atitinkamo 
dvylikos mėnesio laikotarpio kvotos 
prireikus gali būti keičiamos taip, kad 
kiekvienos valstybės narės individualių 
kvotų, skirtų pristatymui ir tiesioginiam 
pardavimui, suma neviršytų atitinkamos 
nacionalinės kvotos dalies, pakoreguotos 
pagal 105e straipsnį, atsižvelgiant į bet 
kurį sumažinimą, kuris buvo atliktas 
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skiriant kvotą į nacionalinį rezervą, kaip 
numatyta 105g straipsnyje.

Or. pt

Pakeitimas 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 m straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103m straipsnis
Individualios kvotos

1. Gamintojo individuali kvota arba 
kvotos 2014 m. balandžio 1 d. lygios jam 
skirtam individualiam nustatytajam 
kiekiui arba kiekiams 2014 m. kovo 31 d., 
nepažeidžiant kvotų perdavimo, 
pardavimo ir perskaičiavimo, kuris 
įsigalioja 2014 m. balandžio 1 d.
2. Gamintojai gali turėti vienos ar dviejų 
rūšių individualias kvotas, vieną –
pristatymo, kitą – tiesioginio pardavimo. 
Gamintojui skirtus kiekius iš vienos rūšies 
kvotos į kitą gali perkelti tik valstybės 
narės kompetentinga institucija, 
gamintojui pateikus tinkamai pagrįstą 
prašymą.
3. Jei gamintojas turi dviejų rūšių kvotas, 
jo įnašas į bet kurį mokėtiną pertekliaus 
mokestį apskaičiuojamas atskirai pagal 
kiekvieną kvotos rūšį.
4. Individualios kiekvieno atitinkamo 
dvylikos mėnesio laikotarpio kvotos 
prireikus gali būti keičiamos taip, kad 
kiekvienos valstybės narės individualių 
kvotų, skirtų pristatymui ir tiesioginiam 
pardavimui, suma neviršytų atitinkamos 
nacionalinės kvotos dalies, pakoreguotos 
pagal 101d straipsnį, atsižvelgiant į bet 
kurį sumažinimą, kuris buvo atliktas 
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skiriant kvotą į nacionalinį rezervą, kaip 
numatyta 101f straipsnyje.

Or. es

Pakeitimas 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
103 m straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103m straipsnis
Kvotų iš nacionalinio rezervo skyrimas

Valstybės narės priima taisykles, pagal 
kurias gamintojams būtų skiriama visa 
arba dalis kvotos iš nacionalinio rezervo, 
numatyto 105h straipsnyje, remiantis 
objektyviais kriterijais, apie kuriuos turi 
būti pranešta Komisijai.

Or. pl

Pakeitimas 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
103 n straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103n straipsnis
Kvotų iš nacionalinio rezervo skyrimas

Valstybės narės priima taisykles, pagal 
kurias gamintojams būtų skiriama visa 
arba dalis kvotos iš nacionalinio rezervo, 
numatyto 105g straipsnyje, remiantis 
objektyviais kriterijais, apie kuriuos turi 
būti pranešta Komisijai.
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Or. pt

Pakeitimas 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 n straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103 n straipsnis
Kvotų iš nacionalinio rezervo skyrimas

Valstybės narės priima taisykles, pagal 
kurias gamintojams būtų skiriama visa 
arba dalis kvotos iš nacionalinio rezervo, 
numatyto 101f straipsnyje, remiantis 
objektyviais kriterijais, apie kuriuos turi 
būti pranešta Komisijai.

Or. es

Pakeitimas 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
103 o straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103o straipsnis
Kvotų administravimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais pagal 
105y straipsnio a punktą pakoreguoja 
kiekvienos valstybės narės kiekvieno 
atitinkamo laikotarpio nacionalinių kvotų 
suskirstymą į pristatymo ir tiesioginio 
pardavimo kvotas prieš baigiantis tokiam 
laikotarpiui, atsižvelgdama į gamintojų 
pageidavimus dėl individualių pristatymo 
ir tiesioginio pardavimo kvotų 
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perskaičiavimo.
2. Valstybės narės kiekvienais metais iki 
dienos, kurią įgyvendinimo aktais turi 
nustatyti Komisija, laikydamosi taisyklių, 
kurias įgyvendinimo aktais pagal 157 
straipsnio 3 dalį turi nustatyti Komisija, 
pateikia informaciją, būtiną:
a) šio straipsnio 1 dalyje nurodytam 
koregavimui atlikti;
b) pertekliaus mokesčiui, kurį jos turi 
sumokėti, apskaičiuoti.
3. Šio straipsnio taikymo taisyklės 
priimamos įgyvendinimo aktais pagal 
105y straipsnio g punktą.

Or. pl

Pakeitimas 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
103 o straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103o straipsnis
Kvotų administravimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais pagal 162 
straipsnio 2 dalį pakoreguoja kiekvienos 
valstybės narės kiekvieno atitinkamo 
laikotarpio nacionalinių kvotų 
suskirstymą į "pristatymą" ir "tiesioginį 
pardavimą" prieš baigiantis laikotarpiui, 
atsižvelgdama į gamintojų pageidavimus 
dėl individualių kvotų pristatymui ir 
tiesioginiam pardavimui suskirstymo.
2. Valstybės narės Komisijai kiekvienais 
metais iki dienos, kurią turi nustatyti 
Komisija, ir laikydamosi taisyklių, kurias 
ji nustato įgyvendinimo aktu pagal 162 
straipsnio 2 dalį, pateikia informaciją, 
būtiną:
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a) šio straipsnio 1 dalyje nurodytam 
koregavimui atlikti;
b) pertekliaus mokesčiui, kurį turi 
sumokėti valstybės narės, apskaičiuoti.

Or. pt

Pakeitimas 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 o straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103o straipsnis
Kvotų administravimas

1. Komisija pakoreguoja kiekvienos 
valstybės narės kiekvieno atitinkamo 
laikotarpio nacionalinių kvotų 
suskirstymą į „pristatymą“ ir „tiesioginį 
pardavimą“ prieš baigiantis tokiam 
laikotarpiui, atsižvelgdama į gamintojų 
pageidavimus dėl individualių kvotų 
pristatymui ir tiesioginiam pardavimui 
suskirstymo.
2. Valstybės narės kiekvienais metais iki 
dienos, kurią įgyvendinimo aktais turi 
nustatyti Komisija, pateikia informaciją, 
būtiną:
a) šio straipsnio 1 dalyje nurodytam 
koregavimui atlikti;
b) pertekliaus mokesčiui, kurį turi 
sumokėti kiekviena valstybė narė, 
apskaičiuoti.

Or. es

Pakeitimas 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
103 p straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103p straipsnis
Riebumas

1. Kiekvienam gamintojui nustatomas 
nustatytasis pieno riebumas, taikytinas 
tam gamintojui paskirtai individualiai 
pristatymo kvotai.
2. Kvotų, kurios pagal 105c straipsnio 1 
dalį gamintojams paskirtos 2014 m. kovo 
31 d., nustatytasis pieno riebumas, 
nurodytas 1 dalyje, yra tą dieną tai kvotai 
taikomas nustatytasis pieno riebumas.
3. Nustatytasis pieno riebumas keičiamas 
atliekant 105c straipsnio 2 dalyje 
nurodytą perskaičiavimą ir įsigyjant, 
perduodant ar laikinai perduodant kvotas 
pagal taisykles, kurias įgyvendinimo 
aktais pagal 105y straipsnio b punktą turi 
nustatyti Komisija.
4. Naujiems gamintojams, kuriems 
individuali pristatymo kvota buvo skirta 
tik iš nacionalinio rezervo, riebumas 
nustatomas pagal taisykles, kurias 
įgyvendinimo aktais pagal 105y straipsnio 
b punktą turi nustatyti Komisija.
5. Individualus nustatytasis pieno 
riebumas, nurodytas 1 dalyje, yra 
prireikus koreguojamas įsigaliojus šiam 
reglamentui ir, jei būtina, vėliau 
kiekvieno dvylikos mėnesių laikotarpio 
pradžioje, kad kiekvienos valstybės narės 
individualaus faktinio pieno riebumo 
svertinis vidurkis neviršytų daugiau kaip 
0,1 g/kg nustatytojo pieno riebumo, 
nurodyto VIIb priede.

Or. pl
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Pakeitimas 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
103 p straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103p straipsnis
Riebumas

1. Kiekvienam gamintojui nustatomas 
nustatytasis pieno riebumas, taikomas jam 
paskirtai individualiai pristatymo kvotai.
2. Kvotų, kurios pagal 105c straipsnio 1 
dalį gamintojams paskirtos 2015 m. kovo 
31 d., nustatytasis pieno riebumas, 
nurodytas 1 dalyje, yra tą dieną tai kvotai 
taikomas nustatytasis pieno riebumas.
3. Nustatytasis pieno riebumas keičiamas 
atliekant 105c straipsnio 2 dalyje 
nurodytą perskaičiavimą ir įsigyjant, 
perduodant ar laikinai perduodant kvotas 
pagal taisykles, kurias įgyvendinimo 
aktais pagal 162 straipsnio 2 dalį turi 
nustatyti Komisija.
4. Naujiems gamintojams, kuriems 
individuali pristatymo kvota buvo skirta 
vien tik iš nacionalinio rezervo, riebumas 
nustatomas pagal taisykles, kurias 
įgyvendinimo aktais pagal 162 straipsnio 
2 dalį turi nustatyti Komisija.
5. Individualus nustatytasis pieno 
riebumas, nurodytas 1 dalyje, prireikus 
koreguojamas įsigaliojus šiam 
reglamentui ir, jei būtina, vėliau 
kiekvieno dvylikos mėnesių laikotarpio 
pradžioje siekiant užtikrinti, kad 
kiekvienos valstybės narės individualaus 
faktinio pieno riebumo svertinis vidurkis 
neviršytų daugiau kaip 0,1 g/kg 
nustatytojo pieno riebumo, nustatyto 
naujame VIa priede.

Or. pt
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Pakeitimas 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 p straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103p straipsnis
Riebumas

1. Kiekvienam gamintojui nustatomas 
nustatytasis pieno riebumas, taikytinas 
tam gamintojui paskirtai individualiai 
pristatymo kvotai.
2. Kvotų, kurios pagal 101b straipsnio 1 
dalį gamintojams paskirtos 2014 m. kovo 
31 d., nustatytasis pieno riebumas, 
nurodytas 1 dalyje, yra tą dieną tai kvotai 
taikomas nustatytasis pieno riebumas.
3. Nustatytasis pieno riebumas keičiamas 
atliekant 101b straipsnio 2 dalyje 
nurodytus perskaičiavimus, arba įsigyjant, 
perduodant ar laikinai perduodant kvotas 
pagal taisykles, kurias turi nustatyti 
Komisija.
4. Naujiems gamintojams, kuriems 
individuali pristatymo kvota buvo skirta 
tik iš bendro nacionalinio rezervo, 
riebumas nustatomas pagal taisykles, 
kurias turi nustatyti Komisija.
5. Individualus nustatytasis pieno 
riebumas, nurodytas 1 dalyje, yra 
prireikus koreguojamas įsigaliojus šiam 
reglamentui ir, jei būtina, vėliau 
kiekvieno dvylikos mėnesių laikotarpio 
pradžioje, kad kiekvienos valstybės narės 
individualaus faktinio pieno riebumo 
svertinis vidurkis neviršytų daugiau kaip 
0,1 g/kg nustatytojo pieno riebumo, 
nurodyto [X] priede.

Or. es
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Pakeitimas 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
103 q straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103q straipsnis
Nacionalinis rezervas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą kaip nacionalinių 
kvotų, nustatytų VIIb priede, dalį, visų 
pirma kad galėtų vykdyti 105e straipsnyje 
numatytus paskirstymus. Nacionalinis 
rezervas prireikus papildomas pašalinant 
tam tikrus kiekius, kaip numatyta 105i 
straipsnyje, išlaikant dalį perduotų kiekių, 
kaip numatyta 105m straipsnyje, arba 
tolygiai mažinant visas individualias 
kvotas. Tokių kvotų pirminė paskirtis 
lieka tokia pati, t. y. pristatymas arba 
tiesioginis pardavimas.
2. Bet kuri valstybei narei paskirta
papildoma kvota automatiškai patenka į 
nacionalinį rezervą ir priskiriama 
pristatymui arba tiesioginiam pardavimui, 
atsižvelgiant į iš anksto numatomus 
poreikius.
3. Į nacionalinį rezervą skiriamoms 
kvotoms nustatytasis pieno riebumas 
nenurodomas.

Or. pl

Pakeitimas 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
103 q straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103q straipsnis
Nacionalinis rezervas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą, kuris įeina į 
nacionalines kvotas, nustatytas naujame 
VIb priede, kad galėtų skirti kvotas pagal 
105d straipsnį.  Atsižvelgiant į konkretų 
atvejį, nacionalinis rezervas sudaromas iš 
kiekio, pašalinto pagal 105h straipsnį, 
išskaičiavus kvotas iš 105l straipsnyje kai 
atliekamas perdavimas ar kvotas, 
atsilaisvinusias taikant linijinį mažinimą 
visoms individualioms kvotoms.    
Atitinkamos kvotos išlieka toje 
kategorijoje, prie kurios buvo priskirtos iš 
pradžių, t. y. pristatymo arba tiesioginio 
paradavimo.
2. Valstybei narei paskirtos papildomos 
kvotos savaime patenka į nacionalinį 
rezervą ir priskiriamos pristatymui bei 
tiesioginiam pardavimui, atsižvelgiant į iš 
anksto numatomus poreikius.
3. Į nacionalinį rezervą skiriamoms 
kvotoms taikomas nustatytasis pieno 
riebumas nenurodomas.

Or. pt

Pakeitimas 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 q straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103q straipsnis
Nacionalinis rezervas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
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nacionalinį rezervą kaip nacionalinių 
kvotų, nustatytų ... priede, dalį, visų 
pirma, kad galėtų vykdyti 101c straipsnyje 
numatytą kvotų skyrimą.
Nacionalinis rezervas prireikus 
papildomas pašalinant tam tikrus kiekius, 
kaip numatyta 101g straipsnyje, išlaikant 
dalį perduotų kiekių, kaip numatyta 101k 
straipsnyje, arba tolygiai mažinant visas 
individualias kvotas. Tokių kvotų pirminė 
paskirtis lieka tokia pati, t. y. pristatymas 
arba tiesioginis pardavimas.
2. Bet kuri valstybei narei paskirtos 
papildomos kvotos automatiškai patenka į 
nacionalinį rezervą ir priskiriamos 
pristatymui bei tiesioginiam pardavimui, 
atsižvelgiant į iš anksto numatomus 
poreikius.
3. Į nacionalinį rezervą skiriamoms 
kvotoms nustatytasis pieno riebumas 
nenurodomas.

Or. es

Pakeitimas 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
103 r straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103r straipsnis
Veiklos nevykdymo atvejai

1. Jei individualias kvotas turintis fizinis 
ar juridinis asmuo dvylikos mėnesių 
laikotarpiu nebeatitinka 105b straipsnio 1 
dalies c punkte nurodytų sąlygų, 
atitinkami kiekiai grąžinami į nacionalinį 
rezervą ne vėliau kaip iki kitų 
kalendorinių metų balandžio 1 d., išskyrus 
atvejus, kai toks asmuo iki tos datos dar 
kartą tampa gamintoju, kaip apibrėžta 
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105b straipsnio 1 dalies c punkte.
Jei toks asmuo iš naujo tampa gamintoju 
ne vėliau kaip iki antrojo dvylikos 
mėnesių laikotarpio po pašalinimo 
pabaigos, visa individuali kvota, paimta iš 
to asmens, ar jos dalis grąžinama tam 
fiziniam ar juridiniam asmeniui ne vėliau 
kaip iki balandžio 1 d. po atitinkamos 
paraiškos pateikimo datos.
2. Jei gamintojai neparduoda kiekio, kuris 
sudaro ne mažiau kaip 85 % jų 
individualios kvotos bent vienu dvylikos 
mėnesių laikotarpiu, valstybės narės gali 
nuspręsti, ar į nacionalinį rezervą turi 
būti grąžinta ir kokiomis sąlygomis turi 
būti grąžinta visa nepanaudota kvota ar 
jos dalis.
Valstybės narės gali nustatyti sąlygas, 
kuriomis kvota yra iš naujo paskiriama 
gamintojui, jei jis vėl pradeda prekiauti.
3. 1 ir 2 dalys netaikomos force majeure
atvejais ir tinkamai pagrįstais atvejais, 
kurie laikinai turi įtakos atitinkamų 
gamintojų gamybos pajėgumui ir yra 
pripažinti kompetentingos institucijos.

Or. pl

Pakeitimas 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
103 r straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103r straipsnis
Veiklos nevykdymo atvejai

1. Jei individualias kvotas turintis fizinis 
ar juridinis asmuo dvylikos mėnesių 
laikotarpiu nebeatitinka 105a straipsnio c 
punkte nurodytų sąlygų, atitinkami 
kiekiai grąžinami į nacionalinį rezervą ne 
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vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų 
balandžio 1 d., išskyrus atvejus, kai 
atitinkamas asmuo iki tos datos dar kartą 
tampa gamintoju, kaip apibrėžta 105a 
straipsnio c punkte. Jei atitinkamas 
asmuo iš naujo tampa gamintoju ne 
vėliau kaip iki antrojo dvylikos mėnesių 
laikotarpio po pašalinimo pabaigos, visa 
paimta individuali kvota ar jos dalis 
grąžinama jam ne vėliau kaip balandžio 
1 d. po atitinkamos paraiškos pateikimo 
datos. 
2. Jei gamintojas neparduoda kiekio, 
kuris sudaro ne mažiau kaip 85 % jo 
individualios kvotos bent vienu dvylikos 
mėnesių laikotarpiu, atitinkama valstybė 
narė gali nuspręsti, ar į nacionalinį 
rezervą turi būti padėta ir kokiomis 
sąlygomis turi būti padėta visa 
nepanaudota kvota ar jos dalis. Valstybė 
narė gali nustatyti sąlygas, kuriomis kvota 
perskirstoma gamintojui, jei jis vėl 
pradeda prekiauti.  
3. Tačiau 1 ir 2 dalys netaikomos force 
majeure atvejais ir tinkamai motyvuotais 
atvejais, kurie laikinai turi įtakos 
atitinkamų gamintojų gamybos pajėgumui 
ir yra pripažinti kompetentingos 
institucijos.

Or. pt

Pakeitimas 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 r straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103r straipsnis
Veiklos nevykdymo atvejai

1. Jei individualias kvotas turintis fizinis 
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ar juridinis asmuo negamina ir 
nepardavinėja pieno dvylikos mėnesių 
laikotarpiu, atitinkamos kovos 
grąžinamos į nacionalinį rezervą ne 
vėliau kaip po jų einančių kalendorinių 
metų balandžio 1 d., nebent tas asmuo vėl 
tampa gamintoju iki tos dienos.
Jei toks asmuo iš naujo tampa gamintoju 
ne vėliau kaip iki antrojo dvylikos 
mėnesių laikotarpio po pašalinimo 
pabaigos, visa individuali kvota, paimta iš 
to asmens, ar jos dalis grąžinama tam 
fiziniam ar juridiniam asmeniui ne vėliau 
kaip iki balandžio 1 d. po atitinkamos 
paraiškos pateikimo datos.
2. Jei gamintojai neparduoda kiekio, kuris 
sudaro ne mažiau kaip 85 % jų 
individualios kvotos bent vienu dvylikos 
mėnesių laikotarpiu, valstybės narės gali 
nuspręsti, ar į nacionalinį rezervą turi 
būti grąžinta ir kokiomis sąlygomis turi 
būti grąžinta visa nepanaudota kvota ar 
jos dalis. Valstybės narės gali nustatyti 
sąlygas, kuriomis kvota yra iš naujo 
paskiriama gamintojui, jei jis vėl pradeda 
prekiauti.
3. 1 ir 2 dalys netaikomos force majeure
atvejais ir tinkamai pagrįstais atvejais, 
kurie laikinai turi įtakos atitinkamų 
gamintojų gamybos pajėgumui ir yra 
pripažinti kompetentingos institucijos.

Or. es

Pakeitimas 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
103 s straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103s straipsnis
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Laikini perdavimai
1. Iki kiekvieno dvylikos mėnesių 
laikotarpio pabaigos valstybės narės 
leidžia tą laikotarpį laikinai perduoti dalį 
individualių kvotų, kurių gamintojai 
neketina išnaudoti, nors ir turi tokią teisę.
Valstybės narės gali reguliuoti perdavimo 
operacijas pagal gamintojų kategorijas 
arba atitinkamas pieno gamybos 
struktūras, gali jas apriboti iki supirkėjo 
arba regionų lygmens, leisti užbaigti 
perdavimus 105i straipsnio 3 dalyje
numatytais atvejais ir nustatyti, kiek 
perdavėjas gali kartoti perdavimo 
operacijas.
2. Bet kuri valstybė narė gali nuspręsti 
neįgyvendinti 1 dalies, remdamasi vienu 
ar abiem iš šių kriterijų:
a) būtinybe palengvinti struktūrinius 
pakeitimus ir pertvarkymus;
b) svarbiais administraciniais poreikiais.

Or. pl

Pakeitimas 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
103 s straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103s straipsnis
Laikini perdavimai

1. Iki kiekvieno dvylikos mėnesių 
laikotarpio pabaigos valstybės narės 
leidžia tą laikotarpį laikinai perduoti dalį 
individualių kvotų, kurių gamintojai 
neketina išnaudoti, nors ir turi tokią teisę. 
Valstybės narės gali reguliuoti perdavimo 
operacijas pagal gamintojų kategorijas 
arba pieno gamybos struktūras, gali jas 
apriboti iki supirkėjo arba regionų 
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lygmens, leisti vykdyti visišką perdavimą 
105h straipsnio 3 dalyje numatytais 
atvejais ir nustatyti, kiek perdavėjas gali 
kartoti perdavimo operacijas.
2. Valstybės narės gali priimti sprendimą 
neįgyvendinti 1 dalies, remdamosi vienu 
ar abiem iš šių kriterijų:
a) būtinybe palengvinti struktūrinius 
pakeitimus ir pertvarkymus;
b) svarbiais administraciniais poreikiais.

Or. pt

Pakeitimas 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 s straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103s straipsnis
Laikini perdavimai

1. Iki kiekvieno dvylikos mėnesių 
laikotarpio pabaigos valstybės narės 
leidžia tą laikotarpį laikinai perduoti dalį 
individualių kvotų, kurių gamintojai 
neketina išnaudoti, nors ir turi tokią teisę. 
Valstybės narės gali reguliuoti perdavimo 
operacijas pagal gamintojų kategorijas 
arba atitinkamas pieno gamybos 
struktūras, gali jas apriboti iki supirkėjo 
arba regionų lygmens, leisti užbaigti 
perdavimus 101g straipsnio 3 dalyje 
numatytais atvejais ir nustatyti, kiek 
perdavėjas gali kartoti perdavimo 
operacijas.
2. Bet kuri valstybė narė gali nuspręsti 
neįgyvendinti 1 dalies, remdamasi vienu 
ar abiem iš šių kriterijų:
a) būtinybe palengvinti struktūrinius 
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pakeitimus ir pertvarkymus;
b) svarbiais administraciniais poreikiais.

Or. es

Pakeitimas 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
103 t straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103t straipsnis
Kvotų perdavimas kartu su žeme

1. Individualios kvotos perduodamos 
kartu su parduodamu, išnuomojamu, 
perleidžiamu (pagal faktinį arba 
numatomą paveldėjimą) ūkiu jį 
perimantiems gamintojams, ar kitais, 
panašias teisines pasekmes gamintojams 
turinčiais būdais, laikantis išsamių 
taisyklių, kurias turi nustatyti valstybės 
narės, atsižvelgdamos į pieno produktų 
gamybai naudojamą plotą ar kitus 
objektyvius kriterijus ir prireikus į bet 
kurį šalių susitarimą. Kvotos dalis, kuri, 
jei taikytina, nebuvo perduota kartu su 
ūkiu, patenka į nacionalinį rezervą.
2. Tais atvejais, kai kvotos buvo arba yra 
perduodamos laikantis 1 dalies pagal 
žemės ūkio paskirties žemės nuomos 
sutartis arba kitais, panašias teisines 
pasekmes turinčiais būdais, valstybės 
narės, remdamosi objektyviais kriterijais 
ir siekdamos užtikrinti, kad kvotos būtų 
paskirtos išimtinai gamintojams, gali 
nuspręsti, kad kvota neperduodama kartu 
su ūkiu.
3. Tais atvejais, kai žemė perduodama 
valdžios institucijoms ir (arba) naudoti 
visuomenės interesams, arba jei 
perdavimas vykdomas ne žemės ūkio 
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tikslais, valstybės narės užtikrina, kad 
būtų imamasi būtinų priemonių teisėtiems 
šalių interesams apsaugoti ir, visų pirma, 
kad žemės atsisakantys gamintojai turėtų 
galimybę tęsti pieno gamybą, jei to 
pageidautų.
4. Nesant šalių susitarimo, jei nuoma 
pasibaigia ir nėra jokios galimybės ją 
atnaujinti panašiomis sąlygomis, arba yra 
susiklosčiusios panašias teisines pasekmes 
turinčios situacijos, paskirtos 
individualios kvotos arba jų dalis yra 
perduodamos jas perimančiam gamintojui 
laikantis valstybių narių patvirtintų 
nuostatų ir atsižvelgiant į teisėtus šalių 
interesus.

Or. pl

Pakeitimas 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
103 t straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103t straipsnis
Kvotų perdavimas kartu su žeme

1. Individualios kvotos perduodamos 
kartu su parduodamu, išnuomojamu, 
perleidžiamu (pagal faktinį arba 
numatomą paveldėjimą) ūkiu jį 
perimantiems gamintojams, ar kitais, 
panašias teisines pasekmes gamintojams 
turinčiais būdais, laikantis išsamių 
taisyklių, kurias turi nustatyti valstybės 
narės, atsižvelgdamos į pieno produktų 
gamybai naudojamą plotą ar kitus 
objektyvius kriterijus ir prireikus į bet 
kurį šalių susitarimą. Kvotos dalis, kuri, 
jei tokia yra, nebuvo perduota kartu su 
ūkiu, patenka į nacionalinį rezervą.
2. Tais atvejais, kai kvotos buvo arba yra 
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perduodamos laikantis 1 dalies pagal 
žemės ūkio paskirties žemės nuomos 
sutartis arba kitais, panašias teisines 
pasekmes turinčiais būdais, valstybės 
narės, remdamosi objektyviais kriterijais 
ir siekdamos užtikrinti, kad kvotos būtų 
paskirtos išimtinai gamintojams, gali 
nuspręsti, kad kvota neperduodama kartu 
su ūkiu.
3. Tais atvejais, jei žemė perduodama 
valdžios institucijoms ir (arba) naudoti 
visuomenės interesams, arba jei 
perdavimas vykdomas ne žemės ūkio 
tikslais, valstybės narės užtikrina, kad 
būtų imamasi būtinų priemonių teisėtiems 
šalių interesams apsaugoti, ir visų pirma, 
kad žemės atsisakantys gamintojai turėtų 
galimybę tęsti pieno gamybą, jei to 
pageidautų.
4. Nesant šalių susitarimo, jei nuoma 
pasibaigia ir nėra jokios galimybės ją 
atnaujinti panašiomis sąlygomis, arba yra 
susiklosčiusios panašias teisines pasekmes 
turinčios situacijos, visos paskirtos 
individualios kvotos arba jų dalis yra 
perduodamos jas perimančiam gamintojui 
laikantis valstybės narės patvirtintų 
nuostatų, atsižvelgiant į teisėtus šalių 
interesus.

Or. pt

Pakeitimas 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 t straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103t straipsnis
Kvotų perdavimas kartu su žeme

1. Individualios kvotos perduodamos 
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kartu su parduodamu, išnuomojamu, 
perleidžiamu (pagal faktinį arba 
numatomą paveldėjimą) ūkiu jį 
perimantiems gamintojams, ar kitais, 
panašias teisines pasekmes gamintojams 
turinčiais būdais, laikantis išsamių 
taisyklių, kurias turi nustatyti valstybės 
narės, atsižvelgdamos į pieno produktų 
gamybai naudojamą plotą ar kitus 
objektyvius kriterijus ir prireikus į bet 
kurį šalių susitarimą. Kvotos dalis, kuri, 
jei taikytina, nebuvo perduota kartu su 
ūkiu, patenka į nacionalinį rezervą.
2. Tais atvejais, kai kvotos buvo arba yra 
perduodamos laikantis 1 dalies pagal 
žemės ūkio paskirties žemės nuomos 
sutartis arba kitais, panašias teisines 
pasekmes turinčiais būdais, valstybės 
narės, remdamosi objektyviais kriterijais 
ir siekdamos užtikrinti, kad kvotos būtų 
paskirtos išimtinai gamintojams, gali 
nuspręsti, kad kvota neperduodama kartu 
su ūkiu.
3. Tais atvejais, jei žemė perduodama 
valdžios institucijoms ir (arba) naudoti 
visuomenės interesams, arba jei 
perdavimas vykdomas ne žemės ūkio 
tikslais, valstybės narės užtikrina, kad 
būtų imamasi būtinų priemonių teisėtiems 
šalių interesams apsaugoti, ir visų pirma, 
kad žemės atsisakantys gamintojai turėtų 
galimybę tęsti pieno gamybą, jei to 
pageidautų.
4. Nesant šalių susitarimo, jei nuoma 
pasibaigia ir nėra jokios galimybės ją 
atnaujinti panašiomis sąlygomis, arba yra 
susiklosčiusios panašias teisines pasekmes 
turinčios situacijos, paskirtos 
individualios kvotos arba jų dalis yra 
perduodamos jas perimančiam gamintojui 
laikantis valstybių narių patvirtintų 
nuostatų ir atsižvelgiant į teisėtus šalių 
interesus.

Or. es
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Pakeitimas 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
103 u straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103u straipsnis
Specialiosios perdavimo priemonės
1. Siekdamos sėkmingai restruktūrizuoti 
pieno gamybą arba gerinti aplinkos 
apsaugą, valstybės narės, vadovaudamosi 
išsamiomis taisyklėmis, kurias jos nustato 
atsižvelgusios į teisėtus atitinkamų šalių 
interesus, gali:
a) teikti vieną ar daugiau metinių 
kompensuojamųjų išmokų gamintojams, 
kurie įsipareigoja visiškai ar iš dalies 
nevykdyti pieno gamybos ir atiduoti dėl to 
neišnaudotas individualias kvotas į 
nacionalinį rezervą;
b) pagal objektyvius kriterijus nustatyti 
sąlygas, kuriomis gamintojai dvylikos 
mėnesių laikotarpio pradžioje mainais į 
išmoką gali gauti individualias kvotas, 
perskirstytas kompetentingos institucijos 
arba tos institucijos paskirtos įstaigos, 
kurių kiti gamintojai atsisakė praėjusio 
dvylikos mėnesių laikotarpio pabaigoje 
mainais į vieną ar daugiau metinių 
kompensuojamųjų išmokų, kurių suma 
lygi pirmiau nurodytos išmokos sumai;
c) centralizuoti ir kontroliuoti kvotų be 
žemės perdavimą;
d) jei žemė perduodama siekiant gerinti 
aplinkos apsaugą, numatyti, kad 
atitinkama individuali kvota būtų 
skiriama gamintojui, kuris atsisakė žemės, 
bet nori tęsti pieno gamybą;
e) remdamosi objektyviais kriterijais 
nustatyti regionus arba supirkimo zonas, 
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kuriose, siekiant pagerinti pieno gamybos 
struktūrą, leidžiama nuolat perduoti 
kvotas neperduodant atitinkamos žemės;
f) gamintojui pateikus paraišką 
kompetentingai institucijai arba tos 
institucijos paskirtai įstaigai, leisti 
galutinai perduoti kvotas neperduodant 
atitinkamos žemės arba atvirkščiai, 
siekiant pagerinti pieno gamybos 
struktūrą ūkio lygmeniu arba sudaryti 
galimybes gamybai plėsti.
2. 1 dalis gali būti įgyvendinta 
nacionaliniu lygmeniu, atitinkamu 
teritoriniu lygmeniu arba nustatytose 
surinkimo zonose.

Or. pl

Pakeitimas 1546
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
103 u straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103u straipsnis
Specialiosios perdavimo priemonės

1. Siekdamos sėkmingai restruktūrizuoti 
pieno gamybą arba gerinti aplinkos 
apsaugą, valstybės narės, vadovaudamosi 
išsamiomis taisyklėmis, kurias jos nustato 
atsižvelgusios į teisėtus atitinkamų šalių 
interesus, gali:
(a) teikti vieną ar daugiau metinių 
kompensuojamųjų išmokų gamintojams, 
kurie įsipareigoja visiškai ar iš dalies 
nevykdyti pieno gamybos ir atiduoti dėl to 
neišnaudotas individualias kvotas į 
nacionalinį rezervą;
b) pagal objektyvius kriterijus nustatyti 
sąlygas, kuriomis gamintojai dvylikos 
mėnesių laikotarpio pradžioje mainais į 
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išmoką gali gauti individualias kvotas, 
perskirstytas kompetentingos institucijos 
arba tos institucijos paskirtos įstaigos, 
kurių kiti gamintojai atsisakė praėjusio 
dvylikos mėnesių laikotarpio pabaigoje 
mainais į vieną ar daugiau metinių 
kompensuojamųjų išmokų, kurių suma 
lygi pirmiau nurodytos išmokos sumai;
c) centralizuoti ir kontroliuoti kvotų be 
žemės perdavimą;
d) jei žemė perduodama siekiant gerinti 
aplinkos apsaugą, numatyti, kad 
atitinkama individuali kvota būtų 
skiriama gamintojui, kuris atsisakė žemės, 
bet nori tęsti pieno gamybą;
e) remdamosi objektyviais kriterijais 
nustatyti regionus arba supirkimo zonas, 
kuriose, siekiant pagerinti pieno gamybos 
struktūrą, leidžiama nuolat perduoti 
kvotas neperduodant atitinkamos žemės;
f) gamintojui pateikus paraišką 
kompetentingai institucijai arba tos 
institucijos paskirtai įstaigai, leisti 
galutinai perduoti kvotas neperduodant 
atitinkamos žemės arba atvirkščiai, 
siekiant pagerinti pieno gamybos 
struktūrą ūkio lygmeniu arba sudaryti 
galimybes gamybai plėsti.
2. 1 dalis gali būti įgyvendinta 
nacionaliniu lygmeniu, atitinkamu 
teritoriniu lygmeniu arba nustatytose 
surinkimo zonose.

Or. pl

Pakeitimas 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
103 u straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103u straipsnis
Specialiosios perdavimo priemonės

1. Siekdamos sėkmingai restruktūrizuoti 
pieno gamybą arba gerinti aplinkos 
apsaugą, valstybės narės, vadovaudamosi 
išsamiomis taisyklėmis, kurias jos nustato 
atsižvelgusios į teisėtus atitinkamų šalių 
interesus, gali:
a) teikti vienkartinę ar dalimis per 
vienerius metus išmokamą kompensaciją 
gamintojams, kurie įsipareigoja visiškai 
ar iš dalies nevykdyti pieno gamybos ir 
atiduoti dėl to neišnaudotas individualias 
kvotas į nacionalinį rezervą;
b) pagal objektyvius kriterijus nustatyti 
sąlygas, kuriomis gamintojai dvylikos 
mėnesių laikotarpio pradžioje, mainais į 
mokėjimą, gali gauti individualias kvotas, 
perskirstytas kompetentingos institucijos 
arba jos paskirto organo, kurias kiti 
gamintojai atidavė praėjusio dvylikos 
mėnesių laikotarpio pabaigoje mainais į 
vienkartinę ar dalimis mokamą 
kompensaciją, lygią pirmiau minimam 
mokėjimui;
c) centralizuoti ir kontroliuoti kvotų be 
žemės perdavimą;
d) jei žemė perduodama siekiant gerinti 
aplinkos apsaugą, numatyti, kad 
atitinkama individuali kvota būtų 
skiriama gamintojui, kuris atsisakė žemės, 
bet nori tęsti pieno gamybą;
e) remiantis objektyviais kriterijais 
nustatyti regionus arba supirkimo zonas, 
kuriose, siekiant pagerinti pieno gamybos 
struktūrą, leidžiama nuolat perduoti 
kvotas neperduodant atitinkamos žemės;  
f) gamintojui pateikus paraišką 
kompetentingai institucijai arba jos 
paskirtai įstaigai, leisti galutinai perduoti 
kvotas neperduodant atitinkamos žemės 
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arba priešingai, siekiant pagerinti pieno 
gamybos struktūrą tame ūkyje arba 
sudaryti galimybes gamybai plėsti.
2. 1 dalis gali būti įgyvendinta 
nacionaliniu lygiu, atitinkamu teritoriniu 
lygiu arba nustatytose surinkimo zonose.

Or. pt

Pakeitimas 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 u straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103u straipsnis
Specialiosios perdavimo priemonės

1. Siekdamos sėkmingai restruktūrizuoti 
pieno gamybą arba gerinti aplinkos 
apsaugą, valstybės narės, vadovaudamosi 
išsamiomis taisyklėmis, kurias jos nustato 
atsižvelgusios į teisėtus atitinkamų šalių 
interesus, gali:
a) teikti vieną ar daugiau metinių 
kompensuojamųjų išmokų gamintojams, 
kurie įsipareigoja visiškai ar iš dalies 
nevykdyti pieno gamybos ir atiduoti dėl to 
neišnaudotas individualias kvotas į 
nacionalinį rezervą;
b) pagal objektyvius kriterijus nustatyti 
sąlygas, kuriomis gamintojai dvylikos 
mėnesių laikotarpio pradžioje mainais į 
išmoką gali gauti individualias kvotas, 
perskirstytas kompetentingos institucijos 
arba tos institucijos paskirtos įstaigos, 
kurių kiti gamintojai atsisakė praėjusio 
dvylikos mėnesių laikotarpio pabaigoje 
mainais į vieną ar daugiau metinių 
kompensuojamųjų išmokų, kurių suma 
lygi pirmiau nurodytos išmokos sumai;
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c) centralizuoti ir kontroliuoti kvotų be 
žemės perdavimą;
d) jei žemė perduodama siekiant gerinti 
aplinkos apsaugą, numatyti, kad 
atitinkama individuali kvota būtų 
skiriama gamintojui, kuris atsisakė žemės, 
bet nori tęsti pieno gamybą;
e) remdamosi objektyviais kriterijais 
nustatyti regionus arba supirkimo zonas, 
kuriose, siekiant pagerinti pieno gamybos 
struktūrą, leidžiama nuolat perduoti 
kvotas neperduodant atitinkamos žemės;
f) gamintojui pateikus paraišką 
kompetentingai institucijai arba tos 
institucijos paskirtai įstaigai, leisti 
galutinai perduoti kvotas neperduodant 
atitinkamos žemės arba atvirkščiai, 
siekiant pagerinti pieno gamybos 
struktūrą ūkio lygmeniu arba sudaryti 
galimybes gamybai plėsti.
2. 1 dalis gali būti įgyvendinta 
nacionaliniu lygmeniu, atitinkamu 
teritoriniu lygmeniu arba nustatytose 
surinkimo zonose.

Or. es


