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Pakeitimas 1096
Britta Reimers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos programas sudaro šie elementai:
a) detalus siūlomų priemonių sąrašas bei 
jomis siekiami skaičiavimais pagrįsti 
tikslai;
b) vykdytų konsultacijų rezultatai;
c) įvertinimas, kuriuo yra parodomas 
numatomas techninis, ekonominis, 
ekologinis ir socialinis poveikis;
d) priemonių įgyvendinimo tvarkaraštis;
e) bendra finansavimo lentelė, kurioje yra 
nurodomi skirtini ištekliai  ir 
rekomenduotini apytikriai išteklių 
asignavimai  priemonėms, laikantis IV 
priede nurodytų viršutinių ribų;
f) kriterijai ir skaičiavimais paremti 
rodikliai, naudojami stebėjimui ir 
vertinimui, o taip pat žingsniai, kurių 
reikia imtis norint užtikrinti, kad paramos 
programos bus įgyvendinamos tinkamai 
bei veiksmingai; ir
g) paskirtos kompetentingos valdžios 
institucijos ir įstaigos, atsakingos už 
paramos programų įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 1097
Astrid Lulling

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

3a. 39 a straipsnis netaikomas, jei 
vienintelė valstybės narės paramos 
programos priemonės yra pervedimas į 42 
straipsnyje minimą bendrosios išmokos 
schemą.

Or. fr

Pagrindimas

Tai yra Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103 k straipsnio 4 pastraipos citata, kuria 
numatoma, kad valstybė narė, visus savo nacionalinius asignavimus pervedusi į bendrosios 
išmokos schemą, nevykdo paramos programos.

Pakeitimas 1098
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39a straipsnis
Paramos programų turinys

Paramos programas sudaro šie elementai:
a) detalus siūlomų priemonių sąrašas bei 
jomis siekiami skaičiavimais pagrįsti 
tikslai;
b) vykdytų konsultacijų rezultatai;
c) įvertinimas, kuriuo yra parodomas 
numatomas techninis, ekonominis, 
ekologinis ir socialinis poveikis;
d) priemonių įgyvendinimo tvarkaraštis;
e) bendra finansavimo lentelė, kurioje yra 
nurodomi skirtini ištekliai  ir 
rekomenduotini apytikriai išteklių 
asignavimai  priemonėms, laikantis IV 
priede nurodytų viršutinių ribų;
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f) kriterijai ir skaičiavimais paremti 
rodikliai, naudojami stebėjimui ir 
vertinimui, o taip pat žingsniai, kurių 
reikia imtis norint užtikrinti, kad paramos 
programos bus įgyvendinamos tinkamai 
bei veiksmingai; ir
ir
g) paskirtos kompetentingos valdžios 
institucijos ir įstaigos, atsakingos už 
paramos programų įgyvendinimą.

Or. de

Pagrindimas

Paramos programų turinys yra esminis elementas, kurį būtina paminėti pagrindiniame 
teisėkūros akte. Todėl pasiūlymo dėl reglamento (EB) Nr. 2010/ 799 134 straipsnį būtina 
įtraukti į čia svarstomą pasiūlymą dėl reglamento.

Pakeitimas 1099
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrosios išmokos schemoje numatyta 
parama pagal 42 straipsnį;

a) paramos priemonės, skirtos pasiūlos 
kaupimui, numatytos pagal 42 straipsnį;

Or. fr

Pakeitimas 1100
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrosios išmokos schemoje numatyta 
parama pagal 42 straipsnį;

a) pasiūlos koncentravimui skirtos 
paramos priemonės, numatytos pagal 42 
straipsnį;
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Or. pt

Pakeitimas 1101
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pardavimo skatinimas pagal 43 straipsnį; b) kokybės kriterijų skatinimas pagal 43 
straipsnį;

Or. fr

Pakeitimas 1102
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pasikeitimas gerąja praktika apie 
šiuolaikiškas tvarios gamybos sistemas;

Or. fr

Pakeitimas 1103
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paramos programa vyno auginimui 
stačiuose šlaituose pagal 44 a straipsnį;

Or. de
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Pagrindimas

Kaip tradicinė vyno auginimo kraštovaizdžio dalis, statūs šlaitai sudaro aukštos kokybės vynų 
gamybos, vyno turizmo, gastronomijos ir kitos susijusios ekonominės veiklos pagrindą.  Todėl 
reikia imtis priemonių siekiant apsaugoti sritis, kuriose vyno auginimas yra ypač sudėtingas 
ir reikalauja daug darbo, ir į priemonių kurioms galima teikti paramą sąrašą įtraukti 
konkrečias paramos vyno auginimui stačiuose šlaituose programas.

Pakeitimas 1104
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) neprinokusių vynuogių derliaus 
nuėmimas pagal 45 straipsnį;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1105
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) neprinokusių vynuogių derliaus 
nuėmimas pagal 45 straipsnį;

d) pasiūlos valdymas pagal 45 straipsnį;

Or. fr

Pakeitimas 1106
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) koncentruotos vynuogių misos 
panaudojimas pagal 49 a straipsnį;

Or. it

Pakeitimas 1107
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, 
valstybės narės gali suteikti papildomos 
paramos, vadovaujantis atitinkamomis 
taisyklėmis dėl Bendrijos valstybinės 
paramos priemonėms, paminėtoms 43, 47 
ir 48 straipsniuose.

Or. it

Pakeitimas 1108
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios išmokos schema ir parama 
vynmedžių augintojams

paramos priemonės, skirtos pasiūlos 
kaupimui

Or. en

Pakeitimas 1109
Maria do Céu Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios išmokos schema ir parama 
vynmedžių augintojams

paramos priemonės, skirtos pasiūlai vyno 
sektoriuje sugrupuoti

Or. pt

Pakeitimas 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į paramos programas parama vynmedžių 
augintojams gali būti įtraukta tik kaip 
suteiktos teisės gauti išmokas, dėl kurių 
valstybės narės priima sprendimą iki 
2012 m. gruodžio 1 d. pagal Reglamento 
(ES) Nr. [COM(2010)799] 137 straipsnį 
laikantis tame straipsnyje numatytų 
sąlygų.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 1111
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į paramos programas parama vynmedžių 
augintojams gali būti įtraukta tik kaip 
suteiktos teisės gauti išmokas, dėl kurių 
valstybės narės priima sprendimą iki 
2012 m. gruodžio 1 d. pagal Reglamento
(ES) Nr. [COM(2010)799] 137 straipsnį 
laikantis tame straipsnyje numatytų 

Kai 40 straipsnyje minimos priemonės yra 
administruojamos gamintojų 
organizacijų, pripažintų pagal šios 
Reglamento 106 straipsnį, gamintojų 
organizacijoms skirstant finansinius 
išteklius reikėtų suteikti pirmenybę.
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sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 1112
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai 40 straipsnyje minimos priemonės 
yra administruojamos gamintojų 
organizacijų, pripažintų pagal šios 
Reglamento 106 straipsnį, gamintojų 
organizacijoms skirstant finansinius 
išteklius reikėtų suteikti pirmenybę

Or. pt

Pakeitimas 1113
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosiose valstybėse taikomos 
pardavimo skatinimo priemonės

Pardavimo skatinimo priemonės

Or. en

Pakeitimas 1114
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosiose valstybėse taikomos Pardavimo skatinimo priemonės
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pardavimo skatinimo priemonės

Or. en

Pakeitimas 1115
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosiose valstybėse taikomos 
pardavimo skatinimo priemonės

Pardavimo skatinimo priemonės

Or. en

Pakeitimas 1116
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šį straipsnį skiriama 
informavimo apie Sąjungos vynus 
trečiosiose valstybėse arba pardavimo 
skatinimo priemonėms, taip didinant jų 
konkurencingumą tose valstybėse.

1. Parama pagal šį straipsnį skiriama
informavimo apie Sąjungos vynus 
trečiosiose valstybėse ir vidaus rinkoje 
arba pardavimo skatinimo priemonėms, 
taip didinant jų konkurencingumą.

Or. it

Pakeitimas 1117
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šį straipsnį skiriama 
informavimo apie Sąjungos vynus 
trečiosiose valstybėse arba pardavimo 
skatinimo priemonėms, taip didinant jų 
konkurencingumą tose valstybėse.

1. Parama pagal šį straipsnį skiriama 
informavimo apie Sąjungos vynus 
trečiosiose valstybėse ir vidaus rinkoje 
arba pardavimo skatinimo priemonėms taip 
didinant jų konkurencingumą.

Or. it

Pakeitimas 1118
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šį straipsnį skiriama 
informavimo apie Sąjungos vynus 
trečiosiose valstybėse arba pardavimo 
skatinimo priemonėms, taip didinant jų 
konkurencingumą tose valstybėse.

1. Parama pagal šį straipsnį skiriama 
informavimo apie Sąjungos vynus vidaus 
rinkoje arba trečiosiose valstybėse arba 
pardavimo skatinimo priemonėms, taip 
didinant jų konkurencingumą tose 
valstybėse.

Or. en

Pakeitimas 1119
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šį straipsnį skiriama 
informavimo apie Sąjungos vynus 
trečiosiose valstybėse arba pardavimo 
skatinimo priemonėms, taip didinant jų 
konkurencingumą tose valstybėse.

1. Parama pagal šį straipsnį skiriama 
informavimo apie Sąjungos vynus vidaus 
rinkoje arba trečiosiose valstybėse arba 
pardavimo skatinimo priemonėms, taip 
didinant jų konkurencingumą tose 
valstybėse.

Or. en
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Pagrindimas

Dauguma Europos vynų parduodama vidaus rinkoje. Pavyzdžiui 2010 m. ES vidaus rinkoje 
buvo parduota 55 proc. valstybių narių vyno eksporto,  kurio vertė yra 8,3 mlrd. eurų (šaltinis 
– COMEXT). Be to, Europos vynų importas iš trečiųjų šalių rinkų pastaraisiais metai žymiai 
padidėjo. Straipsnį reikia  iš dalies pakeisti sudarant sąlygas vyno pardavimus skatinti ir 
vidaus rinkoje.

Pakeitimas 1120
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šį straipsnį skiriama 
informavimo apie Sąjungos vynus 
trečiosiose valstybėse arba pardavimo 
skatinimo priemonėms, taip didinant jų 
konkurencingumą tose valstybėse.

1. Parama pagal šį straipsnį skiriama 
informavimo apie Sąjungos vynus trečiųjų 
valstybių vidaus rinkoje arba pardavimo 
skatinimo priemonėms, taip didinant jų 
konkurencingumą tose valstybėse.

Or. en

Pakeitimas 1121
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šį straipsnį skiriama 
informavimo apie Sąjungos vynus 
trečiosiose valstybėse arba pardavimo 
skatinimo priemonėms, taip didinant jų 
konkurencingumą tose valstybėse.

1. Parama pagal šį straipsnį skiriama 
informavimo apie Sąjungos aukštos 
kokybės vynus trečiosiose valstybėse arba 
pardavimo skatinimo priemonėms, taip 
didinant jų konkurencingumą tose 
valstybėse.

Or. fr



PE494.486v01-00 14/169 AM\909520LT.doc

LT

Pakeitimas 1122
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešųjų ryšių, pardavimo skatinimo arba 
reklamos priemonės, kuriomis visų pirma 
pabrėžiami Sąjungos produktų privalumai, 
ypač kokybės, maisto saugos arba 
aplinkosaugos atžvilgiu;

a) viešųjų ryšių, pardavimo skatinimo arba 
reklamos priemonės, kuriomis visų pirma 
pabrėžiami Sąjungos produktų privalumai, 
ypač kokybės, maisto saugos bei pažangių 
tausios gamybos sistemų, kurių dėka 
sumažinamas pesticidų ir cheminių trąšų 
naudojimas, atžvilgiu;

Or. fr

Pakeitimas 1123
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informavimo kampanijos, ypač 
susijusios su Sąjungos sistemomis, 
taikomomis kilmės vietos bei geografinėms 
nuorodoms ir ekologinei gamybai;

c) informavimo kampanijos, ypač 
susijusios su Sąjungos sistemomis, 
taikomomis kilmės vietos bei geografinėms 
nuorodoms ir ekologinei gamybai; Tuo 
tikslu pageidautina priimti susitarimus su 
didžiausiais mažmeninės prekybos tinklais 
trečiosiose šalyse, siekiant užtikrinti, kad 
prekybos vietose vartotojams apie šiuos 
gaminius pateikiama informacija bus kaip 
galima tikslesnė;

Or. it

Pakeitimas 1124
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Raffaele Baldassarre, Carlo 
Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi
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Pasiūlymas dėl reglamento
43 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43a straipsnis
Paramos sistema, panaši į jau 
egzistuojančią vyno sektoriuje sistemą, 
turėtų būti įgyvendinama alyvuogių 
sektoriuje, pasiremiant vieno BRO 
sistema finansuojamomis nacionalinėmis 
programomis.
Todėl Komisija privalo per vienerius 
metus nuo šio Reglamento įsigaliojimo 
datos parengti schemą, kuria nacionalinės 
paramos programa būtų pritaikyta 
alyvuogių sektoriui bei priemones, kurios 
būtų įtrauktos ir kurioms reikalingas 
bendras finansavimas.

Or. en

Pakeitimas 1125
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43a straipsnis
Pasikeitimas gerąja praktika apie 

pažangias tausios gamybos sistemas
1. Teikiant paramą šiai priemonei būtų 
leidžiama įgyti naujų pajėgumų 
apsikeičiant gerąja patirtimi apie 
pažangias tausios gamybos sistemas, 
viršijančias įprastinius standartus.
2. 1 dalyje minima priemonė taikoma 
vynuogių auginimo ir vyno gamybos 
sistemoms, kuriomis padidinamas dirvos 
užimtumas, žymiai sumažinamas pesticidų 
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ir cheminių trąšų naudojimas bei 
padidinama veislių įvairovė.
3. 1 dalyje nurodytos priemonės gali 
apimti:
a) geriausios praktikos apie tausų 
vynuogių auginimą atranką ir aprašymą;
b) apmokymus žemės ūkio srityje bei 
pajėgumų, susijusių su pažangiomis 
ūkininkavimo sistemomis, stiprinimą;
c) mainų vizitus;
d) paslaugas, skirtas viešai skelbti 
pažangias tausaus vynuogių auginimo 
praktikas.

Or. fr

Pakeitimas 1126
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
43 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43a straipsnis
Saikingo vartojimo vidaus rinkoje 

skatinimas
Ankstesni antraštinių dalių nuostatos 
taikomos ir ES vidaus rinkoje, ypatingą 
dėmesį skiriant saikingam ir protingam 
vyno vartojimui.

Or. es

Pagrindimas

Pataisomas nenuoseklumas. Nėra pagrįsta iš Europos vartotojų atimti galimybės, kuri ES 
finansavimu yra suteikiama vartotojams trečiosiose šalyse. 

Pakeitimas 1127
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parama vynuogynų restruktūrizavimui ir 
konversijai gali būti taikoma tik vienai ar 
kelioms iš toliau nurodytų veiklos rūšių:

3. Parama vynuogynų restruktūrizavimui ir 
konversijai privalo būti taikoma tik vienai 
ar kelioms iš toliau nurodytų veiklos rūšių:

Or. fr

Pakeitimas 1128
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veislių konversijai, įskaitant skiepijimą; a) veislių skaičius didinimui, įskaitant 
skiepijimą;

Or. fr

Pakeitimas 1129
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pesticidų panaudojimo mažinimui;
cb) antsėliams arba nuolatiniam 
apsėjimui.

Or. fr

Pakeitimas 1130
José Bové
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parama vynuogynų restruktūrizavimui ir 
konversijai gali būti tik tokia:

4. Parama vyno gamybos sistemų 
tobulinimui bei vynuogynų 
restruktūrizavimui ir konversijai gali būti 
tik tokia:

Or. fr

Pakeitimas 1131
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sąjungos lėšų, skiriamų faktinėms 
vynuogynų restruktūrizavimo ir 
konversijos išlaidoms padengti, suma 
neviršija 50 % tokių išlaidų. Mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose Sąjungos lėšų, 
skiriamų restruktūrizavimo ir konversijos 
išlaidoms padengti, suma neviršija 75 %.

6. Sąjungos lėšų, skiriamų faktinėms 
vynuogynų restruktūrizavimo ir 
konversijos išlaidoms padengti, suma 
neviršija 50 % tokių išlaidų. Mažiau 
išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose Sąjungos lėšų, 
skiriamų restruktūrizavimo ir konversijos 
išlaidoms padengti, suma neviršija 75 %.

Or. es

Pakeitimas 1132
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Parama restruktūrizavimui ir 
konversijai išmokama vynuogėmis 
apsodintai sričiai, kuri yra pažymima 
išoriniu perimetru ir kuriai priklauso 
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buferinė zona, kurios plotis yra lygus 
pusei eiles skiriančio atstumo. 

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
detalios teiktinos paramos apimties ir 
dydžio. Taisyklėse galima numatyti 
fiksuoto dydžio sumų mokėjimą, 
didžiausią galimą fiksuotą paramos dydį 
hektarui ir paramos korekciją pasiremiant 
objektyviais kriterijais.

Or. fr

Pagrindimas

Tai yra esminiai elementai, kylantys iš Komisijos reglamento (EB) Nr. 555/2008.

Pakeitimas 1133
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44a straipsnis
Paramos programa vyno auginimui 
stačiuose šlaituose 
Priemonėmis, kurios yra vykdomos kaip 
paramos programos vyno auginimui 
stačiuose šlaituose dalis, siekiama 
užtikrinti vyno auginimą daug darbo 
reikalaujančiuose šlaituose, stačiuose 
šlaituose bei terasose ilgalaikiu 
laikotarpiu, stiprinant konkurencingumą 
šioje srityje.
Parama gali būti teikiama fiksuoto dydžio 
mokėjimo už hektarą, kurį nustato 
valstybė narė, pavidalu arba kintamo 
dydžio mokėjimu, kuris nustatomas pagal 
vietos statumą.

Or. de
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Pagrindimas

Kaip tradicinė vyno auginimo kraštovaizdžio dalis, statūs šlaitai sudaro aukštos kokybės vynų 
gamybos, vyno turizmo, gastronomijos ir kitos susijusios ekonominės veiklos pagrindą.  Todėl 
reikia imtis priemonių siekiant apsaugoti sritis, kuriose vyno auginimas yra ypač sudėtingas 
ir reikalauja daug darbo, ir į priemonių kurioms galima teikti paramą sąrašą įtraukti 
konkrečias paramos vyno auginimui stačiuose šlaituose programas.

Pakeitimas 1134
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45 straipsnis Išbraukta.
Neprinokusių vynuogių derliaus 

nuėmimas
1. Šiame straipsnyje neprinokusių 
vynuogių derliaus nuėmimas – visiškas 
neprinokusių vynuogių kekių 
sunaikinimas arba pašalinimas, taip tam 
tikrame plote sunaikinant visą derlių.
2. Parama neprinokusių vynuogių derliui 
nuimti padeda atkurti pasiūlos ir 
paklausos pusiausvyrą Sąjungos vyno 
rinkoje ir taip išvengti rinkos krizių.
3. Parama neprinokusių vynuogių derliui 
nuimti gali būti teikiama kaip fiksuoto 
dydžio kompensacinė išmoka už hektarą, 
o jos dydį nustato atitinkama valstybė 
narė.
Tokia išmoka neviršija 50 % vynuogių 
kekių sunaikinimo arba pašalinimo 
tiesioginių išlaidų ir dėl tokio sunaikinimo 
arba pašalinimo prarastų pajamų sumos.
4. Atitinkamos valstybės narės nustato 
objektyviais kriterijais grindžiamą sistemą 
siekdamos užtikrinti, kad taikant 
neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo 
priemonę atskiri vyno gamintojai negautų 
kompensacijos, viršijančios 3 dalies 
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antroje pastraipoje nurodytą viršutinę 
ribą.

Or. fr

Pakeitimas 1135
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama neprinokusių vynuogių derliui 
nuimti padeda atkurti pasiūlos ir paklausos 
pusiausvyrą Sąjungos vyno rinkoje ir taip 
išvengti rinkos krizių.

2. Parama neprinokusių vynuogių derliui 
nuimti padeda didinti vynuogių kokybę ir 
atkurti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą 
Sąjungos vyno rinkoje ir taip išvengti 
rinkos krizių.

Or. it

Pakeitimas 1136
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama savitarpio pagalbos fondams 
steigti skiriama siekiant padėti 
augintojams, kurie pageidauja apsidrausti 
nuo rinkos svyravimų.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. de

Pagrindimas

Vertimo klaida tekste vokiečių kalba. Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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Pakeitimas 1137
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama savitarpio pagalbos fondams 
steigti skiriama siekiant padėti 
augintojams, kurie pageidauja apsidrausti 
nuo rinkos svyravimų.

1. Parama savitarpio pagalbos fondams 
skiriama siekiant padėti augintojams, kurie 
pageidauja apsidrausti nuo rinkos 
svyravimų.

Or. en

Pakeitimas 1138
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama savitarpio pagalbos fondams 
steigti skiriama siekiant padėti 
augintojams, kurie pageidauja apsidrausti 
nuo rinkos svyravimų.

1. Parama savitarpio pagalbos fondams 
skiriama siekiant padėti augintojams, kurie 
pageidauja apsidrausti nuo rinkos 
svyravimų.

Or. en

Pakeitimas 1139
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama savitarpio pagalbos fondams 
steigti skiriama siekiant padėti 
augintojams, kurie pageidauja apsidrausti 
nuo rinkos svyravimų.

1. Parama savitarpio pagalbos fondams 
steigti ir stiprinti skiriama siekiant padėti 
augintojams, kurie pageidauja apsidrausti 
nuo rinkos svyravimų.
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Or. it

Pakeitimas 1140
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama savitarpio pagalbos fondams 
steigti gali būti skiriama kaip laikina 
mažėjanti pagalba fondų 
administracinėms išlaidoms padengti.

2. Parama savitarpio pagalbos fondams gali 
būti skiriama padengti:

a) administracinėms savitarpio pagalbos 
fondo steigimo išlaidoms kaip laikina 
mažėjanti pagalba;
b) sumoms, kurios iš tarpusavio pagalbos 
fondo išmokamos ūkininkams kaip 
finansinės kompensacijos. Be to, 
finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų iš tarpusavio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams 
išmokėti finansines kompensacijas krizių 
atvejais, sumomis ir palūkanomis.

Or. en

Pakeitimas 1141
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama savitarpio pagalbos fondams 
steigti gali būti skiriama kaip laikina 
mažėjanti pagalba fondų administracinėms 
išlaidoms padengti.

2. Parama savitarpio pagalbos fondams 
steigti gali būti skiriama fondų 
administracinėms išlaidoms padengti, o 
dalis lėšų išmokama  nariams, siekiant 
kompensuoti patirtus ekonominius 
nuostolius.

Or. en
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Pakeitimas 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama savitarpio pagalbos fondams 
steigti gali būti skiriama kaip laikina 
mažėjanti pagalba fondų administracinėms 
išlaidoms padengti.

2. Parama savitarpio pagalbos fondams 
steigti ir stiprinti gali būti skiriama kaip 
laikina mažėjanti pagalba fondų 
administracinėms išlaidoms padengti.

Or. it

Pakeitimas 1143
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama savitarpio pagalbos fondams 
steigti gali būti skiriama kaip laikina 
mažėjanti pagalba fondų administracinėms 
išlaidoms padengti.

2. Parama savitarpio pagalbos fondams 
steigti gali būti skiriama kaip laikina 
mažėjanti pagalba fondų administracinėms 
išlaidoms padengti, bei padengti daliai 
lėšų, išmokėtų nariams, siekiant 
kompensuoti patirtus ekonominius 
nuostolius.

Or. pt

Pakeitimas 1144
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama derliui apdrausti padeda 
apsaugoti augintojų pajamas, kai jos 
pakinta dėl stichinių nelaimių, nepalankių 
oro sąlygų, ligų arba kenkėjų antplūdžių.

1. Parama derliui apdrausti padeda 
apsaugoti augintojų pajamas ir padengti 
augintojų organizacijų ir (arba) 
kooperatyvų ir(arba) jų narių patirtus 
nuostolius rinkoje, kai pajamos pakinta ar 
nuostoliai patiriami dėl stichinių nelaimių, 
nepalankių oro sąlygų, ligų arba kenkėjų 
antplūdžių.

Or. en

Pakeitimas 1145
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama derliui apdrausti padeda 
apsaugoti augintojų pajamas, kai jos 
pakinta dėl stichinių nelaimių, nepalankių 
oro sąlygų, ligų arba kenkėjų antplūdžių.

1. Parama derliui apdrausti padeda 
apsaugoti augintojų pajamas ir padengti 
augintojų organizacijų ir (arba) 
kooperatyvų ir(arba) jų narių patirtus 
nuostolius rinkoje, kai pajamos pakinta ar 
nuostoliai patiriami dėl stichinių nelaimių, 
nepalankių oro sąlygų, ligų arba kenkėjų 
antplūdžių.

Or. pt

Pakeitimas 1146
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos gavėjai privalo įrodyti, kad jie 
ėmėsi reikalingų rizikos  prevencijos 
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priemonių, nurodytų (XX) priede.

Or. fr

Pakeitimas 1147
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % draudimo įmokų, kurias augintojai 
moka už draudimą nuo nuostolių, patirtų 
dėl stichinėms nelaimėms prilygstančių 
nepalankių oro sąlygų, sumos;

a) 80 % draudimo įmokų, kurias augintojai 
arba augintojų organizacijos ir(arba) 
kooperatyvai moka už draudimą nuo 
nuostolių, patirtų dėl stichinėms nelaimėms 
prilygstančių nepalankių oro sąlygų, 
sumos;

Or. en

Pakeitimas 1148
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % draudimo įmokų, kurias augintojai 
moka už draudimą nuo nuostolių, patirtų 
dėl stichinėms nelaimėms prilygstančių 
nepalankių oro sąlygų, sumos;

a) 80 % draudimo įmokų, kurias augintojai 
arba augintojų organizacijos ir(arba) 
kooperatyvai moka už draudimą nuo 
nuostolių, patirtų dėl stichinėms nelaimėms 
prilygstančių nepalankių oro sąlygų, 
sumos;

Or. en

Pakeitimas 1149
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % draudimo įmokų, kurias augintojai 
moka už draudimą nuo nuostolių, patirtų 
dėl stichinėms nelaimėms prilygstančių 
nepalankių oro sąlygų, sumos;

a) 80 % draudimo įmokų, kurias augintojai 
arba augintojų organizacijos ir(arba) 
kooperatyvai moka už draudimą nuo 
nuostolių, patirtų dėl stichinėms nelaimėms 
prilygstančių nepalankių oro sąlygų, 
sumos;

Or. pt

Pakeitimas 1150
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 50 % draudimo įmokų, kurias augintojai 
moka už draudimą nuo toliau nurodytų 
dalykų, sumos:

b) 50 % draudimo įmokų, kurias augintojai 
arba augintojų organizacijos ir(arba) 
kooperatyvai moka už draudimą nuo toliau 
nurodytų dalykų, sumos:

Or. en

Pakeitimas 1151
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 50 % draudimo įmokų, kurias augintojai 
moka už draudimą nuo toliau nurodytų 
dalykų, sumos:

b) 50 % draudimo įmokų, kurias augintojai 
arba augintojų organizacijos ir(arba) 
kooperatyvai moka už draudimą nuo toliau 
nurodytų dalykų, sumos:

Or. en
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Pakeitimas 1152
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 50 % draudimo įmokų, kurias augintojai 
moka už draudimą nuo toliau nurodytų 
dalykų, sumos:

b) 50 % draudimo įmokų, kurias augintojai 
arba augintojų organizacijos ir(arba) 
kooperatyvai moka už draudimą nuo toliau 
nurodytų dalykų, sumos:

Or. pt

Pakeitimas 1153
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijos Investicijos vidaus rinkoje bei trečiosiose 
šalyse

Or. es

Pakeitimas 1154
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijos Investicijos vidaus rinkoje bei trečiosiose 
šalyse

Or. es
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Pakeitimas 1155
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijos Investicijos ir kitos tinkamos finansuoti 
išlaidos

Or. es

Pakeitimas 1156
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama gali būti teikiama investicijoms į 
perdirbimo įrenginių materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, vyno gamybos 
infrastruktūrą ir prekybą vynu, kuriomis 
gerinami bendri įmonės ekonominiai 
rezultatai ir kurios yra susijusios su viena iš 
šių sričių:

1. Parama gali būti teikiama investicijoms į 
perdirbimo įrenginių materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, vyno gamybos 
infrastruktūrą, prekybos struktūras ir 
priemones, įskaitant specializuotus 
žmogiškuosius išteklius bei distiliavimo 
gamyklas, kuriomis gerinami bendri 
įmonės ekonominiai rezultatai, jos 
prisiderinimas prie rinkos poreikių ir 
didesnis konkurencingumas vidaus 
rinkoje bei trečiųjų šalių rinkose ir kurios 
yra susijusios su viena iš šių sričių:

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama priderinti priemonę prie realių sektoriaus poreikių, viršijančių 
investicijas į infrastruktūrą ir įrangą. Daugeliu atveju yra būtinos investicijos į žmogiškuosius 
išteklius bei nematerialųjį turtą.

Pakeitimas 1157
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama gali būti teikiama investicijoms į 
perdirbimo įrenginių materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, vyno gamybos 
infrastruktūrą ir prekybą vynu, kuriomis 
gerinami bendri įmonės ekonominiai 
rezultatai ir kurios yra susijusios su viena iš 
šių sričių:

1. Parama gali būti teikiama investicijoms į 
perdirbimo įrenginių materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, vyno gamybos 
infrastruktūrą, prekybos struktūras ir 
priemones, kuriomis gerinami bendri 
įmonės ekonominiai rezultatai, jos 
prisiderinimas prie rinkos poreikių ir 
didesnis konkurencingumas vidaus 
rinkoje bei trečiųjų šalių rinkose ir kurios 
yra susijusios su viena iš šių sričių:

Or. es

Pakeitimas 1158
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama gali būti teikiama investicijoms į 
perdirbimo įrenginių materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, vyno gamybos 
infrastruktūrą ir prekybą vynu, kuriomis 
gerinami bendri įmonės ekonominiai 
rezultatai ir kurios yra susijusios su viena iš 
šių sričių:

1. Parama gali būti teikiama investicijoms į 
perdirbimo įrenginių materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, vyno gamybos 
infrastruktūrą, prekybą vynu, įskaitant ir 
nematerialias investicijas, kuriomis 
gerinami bendri įmonės ekonominiai 
rezultatai ir kurios yra susijusios su viena iš 
šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 1159
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

1. Parama gali būti teikiama investicijoms į 
perdirbimo įrenginių materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, vyno gamybos 
infrastruktūrą ir prekybą vynu, kuriomis 
gerinami bendri įmonės ekonominiai 
rezultatai ir kurios yra susijusios su viena iš 
šių sričių:

1. Parama gali būti teikiama investicijoms
ir kitoms tinkamoms finansuoti išlaidoms 
į perdirbimo įrenginių materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, vyno gamybos 
infrastruktūrą ir prekybą vynu, kuriomis 
gerinami bendri įmonės ekonominiai 
rezultatai, didesnis konkurencingumas 
vidaus rinkoje bei trečiųjų šalių rinkose ir 
kurios yra susijusios su viena iš šių sričių:

Or. es

Pakeitimas 1160
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama gali būti teikiama investicijoms į 
perdirbimo įrenginių materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, vyno gamybos 
infrastruktūrą ir prekybą vynu, kuriomis 
gerinami bendri įmonės ekonominiai 
rezultatai ir kurios yra susijusios su viena iš 
šių sričių:

1. Parama gali būti teikiama investicijoms į 
perdirbimo įrenginių materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, įskaitant kolektyvinių 
ženklų registravimą,  vyno gamybos 
infrastruktūrą, distiliavimo gamyklas ir 
prekybą vynu, kuriomis gerinami bendri 
įmonės ekonominiai rezultatai ir kurios yra 
susijusios su viena iš šių sričių:

Or. it

Pakeitimas 1161
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama gali būti teikiama investicijoms į 1. Parama gali būti teikiama investicijoms į 
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perdirbimo įrenginių materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, vyno gamybos 
infrastruktūrą ir prekybą vynu, kuriomis 
gerinami bendri įmonės ekonominiai 
rezultatai ir kurios yra susijusios su viena iš 
šių sričių:

perdirbimo įrenginių materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, įskaitant kolektyvinių 
ženklų registravimą, vyno gamybos 
infrastruktūrą, distiliavimo gamyklas ir 
prekybą vynu, kuriomis gerinami bendri 
įmonės ekonominiai rezultatai ir kurios yra 
susijusios su viena iš šių sričių:

Or. it

Pakeitimas 1162
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama gali būti teikiama investicijoms į 
perdirbimo įrenginių materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, vyno gamybos 
infrastruktūrą ir prekybą vynu, kuriomis 
gerinami bendri įmonės ekonominiai 
rezultatai ir kurios yra susijusios su viena iš 
šių sričių:

1. Parama gali būti teikiama investicijoms į 
perdirbimo įrenginių materialųjį ir 
nematerialųjį turtą ir kitoms tinkamoms 
finansuoti išlaidoms, vyno gamybos 
infrastruktūrą ir prekybą vynu, kuriomis 
gerinami bendri įmonės ekonominiai 
rezultatai ir kurios yra susijusios su viena iš 
šių sričių:

Or. es

Pakeitimas 1163
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) VI priedo II dalyje nurodytų vynuogių 
produktų gamyba arba prekyba jais;

a) VI priedo II dalyje nurodytų vynuogių 
produktų gamyba arba prekyba jais, 
įskaitant nematerialias investicijas;

Or. en
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Pakeitimas 1164
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) VI priedo II dalyje nurodytų vynuogių 
produktų gamyba arba prekyba jais;

a) VI priedo II dalyje nurodytų vynuogių 
produktų gamyba arba prekyba jais, 
įskaitant nematerialias investicijas;

Or. pt

Pakeitimas 1165
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pažangių agronominių ir tausių 
gamybos metodų vystymas.

Or. fr

Pakeitimas 1166
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiame straipsnyje tinkamomis 
finansuoti išlaidomis yra laikomos ir 
išlaidos materialių ir(arba) žmogiškųjų 
išteklių stiprinimui, kuriais gerinamas ES 
pagamintų vyno produktų pardavimas, 
kaip apibrėžta šio reglamento VI priedo II 
dalyje. Ši priemonė gali būti taikoma 
visoje ES teritorijoje, įskaitant susijusios 
paramos prašytojo kilmės šalį.
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Or. es

Pakeitimas 1167
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia paramos suma pagal 1 dalį 
skiriama tik labai mažoms, mažoms ir 
vidutinėms įmonėms, kaip apibrėžta 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB dėl labai 
mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo25.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1168
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia paramos suma pagal 1 dalį 
skiriama tik labai mažoms, mažoms ir 
vidutinėms įmonėms, kaip apibrėžta 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB dėl labai 
mažų, mažų ir vidutinių įmonių
apibrėžimo25.

Didžiausia paramos suma pagal 1 dalį, 
užtikrinama visų pirma pagal šio 
reglamento 106 straipsnį pripažintoms 
augintojų organizacijoms.

Or. en

Pakeitimas 1169
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia paramos suma pagal 1 dalį 
skiriama tik labai mažoms, mažoms ir 
vidutinėms įmonėms, kaip apibrėžta 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB dėl labai 
mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo.

Didžiausia paramos suma pagal 1 dalį 
skiriama visų pirma pagal šio reglamento 
106 straipsnį pripažintoms augintojų 
organizacijoms.

Or. pt

Pakeitimas 1170
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia paramos suma pagal 1 dalį 
skiriama tik labai mažoms, mažoms ir 
vidutinėms įmonėms, kaip apibrėžta 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB dėl labai 
mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo25.

Didžiausia paramos suma pagal 1 dalį 
skiriama įmonėms, augintojų 
organizacijoms ir(arba) kooperatyvams.

Or. es

Pakeitimas 1171
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia paramos suma pagal 1 dalį 
skiriama tik labai mažoms, mažoms ir 
vidutinėms įmonėms, kaip apibrėžta 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB dėl labai 
mažų, mažų ir vidutinių įmonių 

Didžiausia paramos suma pagal 1 dalį 
skiriama šio reglamento 106 straipsnyje 
apibrėžtoms augintojų organizacijoms ir 
labai mažoms, mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 
6 d. Komisijos rekomendacijoje 
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apibrėžimo25. 2003/361/EB dėl labai mažų, mažų ir 
vidutinių įmonių apibrėžimo.

Or. es

Pakeitimas 1172
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos,
didžiausia paramos suma gali būti skiriama 
visoms atokiausiuose regionuose, 
nurodytuose Sutarties 349 straipsnyje, ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1405/20062626 1 straipsnio 2 dalyje, 
įsisteigusioms įmonėms. Įmonėms, 
kurioms netaikoma 
Rekomendacijos 2003/361/EB priedo 
I antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalis ir 
kuriose dirba mažiau kaip 750 darbuotojų 
arba kurių apyvarta yra mažesnė nei 
200 mln. EUR, didžiausias pagalbos 
intensyvumas mažinamas per pusę.

Didžiausia paramos suma gali būti 
skiriama visoms atokiausiuose regionuose, 
nurodytuose Sutarties 349 straipsnyje, ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1405/20062626 1 straipsnio 2 dalyje, 
įsisteigusioms įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 1173
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos,
didžiausia paramos suma gali būti skiriama 
visoms atokiausiuose regionuose, 
nurodytuose Sutarties 349 straipsnyje, ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) 

Didžiausia paramos suma gali būti 
skiriama visoms atokiausiuose regionuose, 
nurodytuose Sutarties 349 straipsnyje, ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1405/200626 1 straipsnio 2 dalyje, 
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Nr. 1405/200626 1 straipsnio 2 dalyje, 
įsisteigusioms įmonėms. Įmonėms, 
kurioms netaikoma 
Rekomendacijos 2003/361/EB priedo 
I antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalis ir 
kuriose dirba mažiau kaip 750 darbuotojų 
arba kurių apyvarta yra mažesnė nei 
200 mln. EUR, didžiausias pagalbos 
intensyvumas mažinamas per pusę.

įsisteigusioms įmonėms.

Or. pt

Pakeitimas 1174
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos,
didžiausia paramos suma gali būti skiriama 
visoms atokiausiuose regionuose, 
nurodytuose Sutarties 349 straipsnyje, ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1405/20062626 1 straipsnio 2 dalyje, 
įsisteigusioms įmonėms. Įmonėms, 
kurioms netaikoma 
Rekomendacijos 2003/361/EB priedo 
I antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalis ir 
kuriose dirba mažiau kaip 750 darbuotojų 
arba kurių apyvarta yra mažesnė nei 
200 mln. EUR, didžiausias pagalbos 
intensyvumas mažinamas per pusę.

Didžiausia paramos suma gali būti 
skiriama visoms atokiausiuose regionuose, 
nurodytuose Sutarties 349 straipsnyje, ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1405/20062626 1 straipsnio 2 dalyje, 
įsisteigusioms įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 1175
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
didžiausia paramos suma gali būti skiriama 
visoms atokiausiuose regionuose, 
nurodytuose Sutarties 349 straipsnyje, ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1405/200626 1 straipsnio 2 dalyje, 
įsisteigusioms įmonėms. Įmonėms, 
kurioms netaikoma 
Rekomendacijos 2003/361/EB priedo 
I antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalis ir 
kuriose dirba mažiau kaip 750 darbuotojų 
arba kurių apyvarta yra mažesnė nei 
200 mln. EUR, didžiausias pagalbos 
intensyvumas mažinamas per pusę.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
didžiausia paramos suma gali būti skiriama 
visoms atokiausiuose regionuose, 
nurodytuose Sutarties 349 straipsnyje, ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1405/200626 1 straipsnio 2 dalyje, 
įsisteigusioms įmonėms.

Or. es

Pakeitimas 1176
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reikalavimus atitinkančios išlaidos 
neapima reikalavimų neatitinkančių 
sąnaudų, nurodytų Reglamento (ES) 
Nr. [COM(2011)615] 59 straipsnio 
3 dalyje.

3. Tinkamos finansuoti yra šios išlaidos:

a) nekilnojamojo turto statybos, įsigijimo, 
įskaitant išperkamąją nuomą, ir gerinimo 
išlaidos;
b) naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant 
programinę įrangą, pirkimo arba 
išperkamosios nuomos išlaidos, 
neviršijančios to turto rinkos vertės;
c) bendrosios sąnaudos, susijusios su a ir 
b punktuose nurodytomis išlaidomis, pvz., 
atlygis architektams, inžinieriams ir 
konsultantams, galimybių studijos, 
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patentų arba licencijų įsigijimas.
Nukrypstant nuo b punkto nuostatų ir tik 
labai mažoms, mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, kaip apibrėžta Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB, valstybės 
narės, tinkamai pagrįstai atvejais, gali 
patvirtinti sąlygas, kuriomis dėvėtos 
įrangos įsigijimas gali būti laikomas 
tinkamomis finansuoti išlaidomis.
Vien tik atnaujinimui skirtos investicijos 
nėra laikomos tinkamomis finansuoti.
Reikalavimus atitinkančios išlaidos 
neapima reikalavimų neatitinkančių 
sąnaudų, nurodytų Reglamento (ES) 
Nr. [COM(2011)615] 59 straipsnio 
3 dalyje.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos reglamente (EB) Nr. 555/2008 nustatyti tinkamumo kriterijai yra  esminiai 
elementai, kuriuos reikia nustatyti pagrindiniame teisės akte.

Pakeitimas 1177
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 50 % – mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

a) 60 % – mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Or. pt

Pakeitimas 1178
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies a punktas



PE494.486v01-00 40/169 AM\909520LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 50 % – mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

a) 50 % – mažiau išsivysčiusiuose ir 
pereinamojo laikotarpio regionuose;

Or. es

Pakeitimas 1179
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 40 % – kituose nei mažiau išsivystę 
regionai;

b) 50 % – kituose nei mažiau išsivystę 
regionai;

Or. pt

Pakeitimas 1180
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 75 % – Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytuose atokiausiuose regionuose;

c) 85 % – Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytuose atokiausiuose regionuose;

Or. pt

Pakeitimas 1181
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 65 % – mažosiose Egėjo jūros salose, d) 75 % – mažosiose Egėjo jūros salose, 
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kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1405/2006 1 straipsnio 2 dalyje.

kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1405/2006 1 straipsnio 2 dalyje.

Or. pt

Pakeitimas 1182
Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 65 % – mažosiose Egėjo jūros salose, 
kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1405/2006 1 straipsnio 2 dalyje.

d) 75 % – mažosiose Egėjo jūros salose, 
kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1405/2006 1 straipsnio 2 dalyje.

Or. el

Pakeitimas 1183
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Šiame straipsnyje tinkamomis 
finansuoti išlaidomis yra laikomos ir 
išlaidos materialių ir(arba) žmogiškųjų 
išteklių stiprinimui, kuriais gerinamas ES 
pagamintų vyno produktų pardavimas, 
kaip apibrėžta šio reglamento VI priedo II 
dalyje.

Or. es

Pagrindimas

Tuo sudaroma galimybė paramą panaudoti pardavimų specialistų samdymui. Dabartinė 
taikymo apimtis yra labai griežta ir ja apimamos tik investicijos į sandėlius ir kitą pardavimus 
didinančią įrangą.
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Pakeitimas 1184
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Ši priemonė gali būti taikoma visoje 
ES teritorijoje, įskaitant susijusios 
paramos prašytojo kilmės šalį.

Or. es

Pagrindimas

Leidžiama šaliai, kurioje projektas yra pristatomas, taip pat pasinaudoti parama.

Pakeitimas 1185
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
48 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48a straipsnis
Pagal 48 straipsnį, kitos tinkamos 
finansuoti išlaidos yra išlaidos 
materialiajam turtui arba žmogiškiesiems  
ištekliams, kuriais gerinamas ES 
pagamintų vyno produktų pardavimas, 
kaip apibrėžta šio reglamento VI priedo II 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 1186
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama apima vienkartinę išmoką, skirtą 
kompensuoti išlaidas už šių produktų 
surinkimą, kurią distiliavimo gamykla 
perveda gamintojui, jeigu susijusias 
išlaidas turi sumokėti pastarasis.

Or. fr

Pakeitimas 1187
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Alkoholis, gautas atliekant 1 dalyje 
nurodytą distiliavimą, už kurį skiriama 
parama, naudojamas tik pramonės ar 
energetikos tikslais, kad būtų išvengta 
konkurencijos iškraipymo.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 1188
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Alkoholis, gautas atliekant 1 dalyje 
nurodytą distiliavimą, už kurį skiriama 
parama, naudojamas tik pramonės ar 
energetikos tikslais, kad būtų išvengta
konkurencijos iškraipymo.

3. Alkoholis, gautas atliekant 1 dalyje 
nurodytą distiliavimą, už kurį skiriama 
parama, naudojamas tik pramonės ar 
energetikos tikslais tokiu būdu, kokiu 
nebūtų iškraipoma konkurencija. 

Or. pl
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Pakeitimas 1189
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Parama išmokama distiliavimo 
gamykloms, kurios perdirba pateiktus 
produktus į gryna alkoholį, kurio 
alkoholio koncentracija yra mažiausiai 92 
%.
Valstybės narės gali paspartinti paramos 
suteikimą, jeigu paramos gavėjas pateikė 
užstatą.

Or. fr

Pakeitimas 1190
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės patvirtina detalias 
šiame straipsnyje numatytos priemonės 
įgyvendinimo taisykles.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos reglamente (EB) Nr. 555/2008 nustatyti tinkamumo kriterijai ir paramos 
apskaičiavimo metodai yra esminiai elementai, kuriuos reikia nustatyti pagrindiniame teisės 
akte.

Pakeitimas 1191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Siekiant išvengti distiliavimo 
gamykloms skiriamos dvigubos paramos, 
3 dalyje minimam alkoholiui nėra  
taikoma Direktyvos 2009/28/EB dėl iš 
atliekų gauto biokuro ir jo indėlio siekiant 
transporto srityje naudoti atsinaujinančių 
energijos šaltinių energiją  21 straipsnio 2 
dalyje paminėta lengvata, pagal kurią šis 
alkoholis laikomas du kartus labiau 
prisidedantis prie šio tikslo nei kitų rūšių 
biodegalai.

Or. pl

Pagrindimas

Dyrektywa 2009/28/WE dotycząca odnawialnych źródeł energii wprowadza szczególne 
preferencje polegające na podwójnym zaliczaniu do realizacji wskaźnika końcowego zużycia 
energii ze źródeł odnawialnych w transporcie biopaliw wytwarzanych z odpadów, do których 
zaliczane są produkty uboczne z produkcji wina.Zastosowanie mechanizmu wsparcia dla 
dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji produktów ubocznych powstających podczas 
produkcji wina przy jednoczesnym podwójnym zaliczaniu tych produktów do zużycia energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie może być traktowane jako dwukrotne wsparcie procesu 
destylacji, wpływając na zakłócenia konkurencji na rynku alkoholu.Środki pomocowe na 
rynku wina powinny być tak stosowane, aby nie powodować zakłóceń na rynku alkoholu 
etylowego.

Pakeitimas 1192
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Siekiant išvengti distiliavimo 
gamykloms skiriamos dvigubos paramos, 
3 dalyje minimam alkoholiui nėra  
taikoma Direktyvos 2009/28/EB dėl iš 
atliekų gauto biokuro ir jo indėlio siekiant 
transporto srityje naudoti atsinaujinančių 
energijos šaltinių energiją  21 straipsnio 2 
dalyje paminėta lengvata, pagal kurią šis 
alkoholis laikomas du kartus labiau 



PE494.486v01-00 46/169 AM\909520LT.doc

LT

prisidedantis prie šio tikslo nei kitų rūšių 
biodegalai.

Or. pl

Pakeitimas 1193
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49a straipsnis
Koncentruotos vynuogių misos 

panaudojimas
1. Parama gali būti teikiama vyno 
gamintojams, naudojantiems 
koncentruotą vynuogių misą, įskaitant 
rektifikuotą koncentruotą vynuogių misą, 
siekiant padidinti natūralią alkoholio 
koncentraciją gaminiuose, vadovaujantis 
XV a priede nustatytomis sąlygomis. 
2. Paramos apimtis nustatoma pagal 
naudojamos misos galimos alkoholio 
koncentracijos kiekį procentais ir 
hektolitrą.
3. Komisija nustato didžiausius galimus 
šiai priemonei skirtingose vynuogių 
auginimo srityse teikiamos paramos 
dydžius.    

Or. it

Pakeitimas 1194
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paramos priemonių atitikties 
reikalavimams kriterijais, paramos 
skyrimo reikalavimus atitinkančių išlaidų 
ir operacijų rūšimis, paramos skyrimo 
reikalavimų neatitinkančiomis 
priemonėmis ir didžiausiu kiekvienai 
priemonei taikomu paramos dydžiu;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Tinkamumo kriterijai  yra pagrindinė informacija ir juos reikia nustatyti pagrindiniame teisės 
akte.

Pakeitimas 1195
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) remiamų veiksmų vertinimu;

Or. de

Pakeitimas 1196
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paramos programų teikimu, atitinkamu 
finansų planavimu ir paramos programų 
peržiūra;

a) paramos programų teikimu ir atitinkamu 
finansų planavimu;

Or. de
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Pakeitimas 1197
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) remiamų veiksmų vertinimu; Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1198
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali parengti trejų metų 
nacionalines programas, taikomas 
bitininkystės produktų sektoriuje.

1. Valstybės narės gali parengti septynerių
metų nacionalines programas, taikomas 
bitininkystės produktų sektoriuje.

Or. fr

Pakeitimas 1199
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali parengti trejų metų 
nacionalines programas, taikomas 
bitininkystės produktų sektoriuje.

1. Valstybės narės gali parengti trejų metų 
nacionalines programas, taikomas 
bitininkystės produktų sektoriuje. Šios 
programos turi būti vystomos glaudžiai 
bendradarbiaujant su bitininkystės 
sektoriui atstovaujančiomis 
organizacijomis ir kooperatyvais.

Or. en
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Pakeitimas 1200
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali parengti trejų metų 
nacionalines programas, taikomas 
bitininkystės produktų sektoriuje.

1. Valstybės narės gali parengti trejų metų 
nacionalines programas, taikomas 
bitininkystės produktų sektoriuje. Šios 
programos turi būti vystomos glaudžiai 
bendradarbiaujant su bitininkystės 
sektoriui atstovaujančiomis 
organizacijomis ir kooperatyvais.

Or. en

Pakeitimas 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali parengti trejų metų 
nacionalines programas, taikomas 
bitininkystės produktų sektoriuje.

1. Valstybės narės gali parengti trejų metų 
nacionalines programas, taikomas 
bitininkystės produktų sektoriuje. Šios 
programos turi būti vystomos glaudžiai 
bendradarbiaujant su bitininkystės 
sektoriui atstovaujančiomis 
organizacijomis ir kooperatyvais.

Or. en

Pakeitimas 1202
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės 
programas neviršija 50 % valstybių narių 
išlaidų.

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės 
programas yra 75 % valstybių narių 
išlaidų.

Or. es

Pakeitimas 1203
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės 
programas neviršija 50 % valstybių narių 
išlaidų.

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės 
programas yra mažiausiai 50 % valstybių 
narių išlaidų.

Or. es

Pakeitimas 1204
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės 
programas neviršija 50 % valstybių narių 
išlaidų.

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės 
programas yra lygus 50 % valstybių narių 
išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 1205
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės 
programas neviršija 50 % valstybių narių 
išlaidų.

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės 
programas yra lygus 50 % valstybių narių 
išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 1206
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės 
programas neviršija 50 % valstybių narių 
išlaidų.

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės 
programas  yra lygus 50 % valstybių narių 
išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 1207
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės 
programas neviršija 50 % valstybių narių 
išlaidų.

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės 
programas yra lygus 50 % valstybių narių 
išlaidų.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma grįžti prie Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 naudojamos formuluotės, 
siekiant išvengti neaiškumo ir užtikrinti 50 % bendrą finansavimą iš ES biudžeto bitininkystės 
programoms.
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Pakeitimas 1208
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės 
programas neviršija 50 % valstybių narių 
išlaidų.

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės 
programas yra lygus 50 % valstybių narių 
išlaidų.

Or. pl

Pakeitimas 1209
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad atitiktų 2 dalyje numatyto Sąjungos 
įnašo skyrimo sąlygas, valstybės narės turi 
atlikti bitininkystės produktų sektoriaus 
gamybos ir prekybos struktūros jų 
teritorijoje tyrimą.

3. Kad atitiktų 2 dalyje numatyto Sąjungos 
įnašo skyrimo sąlygas, valstybės narės 
sukuria patikimą identifikavimo sistemą, 
kuria būtų galima nuolat  vykdyti bičių 
populiacijos surašymą ir turi atlikti 
bitininkystės produktų sektoriaus gamybos 
ir prekybos struktūros jų teritorijoje tyrimą. 
Šeimų bei populiacijos surašymo išlaidų 
finansavimo dabartinėse programose 
negalima panaikinti, siekiant pagerinti 
medaus gamybą ir pardavimus remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 797/20041.
_______________
1 OL L 125, 2004 4 28.

Or. fr

Pakeitimas 1210
Csaba Sándor Tabajdi

                                               
1



AM\909520LT.doc 53/169 PE494.486v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad atitiktų 2 dalyje numatyto Sąjungos 
įnašo skyrimo sąlygas, valstybės narės turi 
atlikti bitininkystės produktų sektoriaus 
gamybos ir prekybos struktūros jų 
teritorijoje tyrimą.

3. Kad atitiktų 2 dalyje numatyto Sąjungos 
įnašo skyrimo sąlygas, valstybės narės 
sukuria patikimą kasmetinio bičių 
populiacijos dydžio vertinimo sistemą, 
galimai padedant bitininkų asociacijoms 
ir turi atlikti bitininkystės produktų 
sektoriaus gamybos ir prekybos struktūros 
jų teritorijoje tyrimą.

Or. fr

Pakeitimas 1211
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nacionalinės bitininkystės programos 
sudaromos glaudžiai bendradarbiaujant 
su bitininkystės sektoriui 
atstovaujančiomis organizacijomis ir 
kooperatyvais.

Or. bg

Pakeitimas 1212
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Priemonės, kurios gali būti įtrauktos į 
bitininkystės programas apima:
a) techninę pagalbą bitininkams ir jų 
organizacijoms;
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b) kovą su avilių kenkėjais ir ligomis, 
ypač varoze;
c) sezoninio pervežimo į naujas vietas 
racionalizavimą;
d) priemones, skirtas remti žemės ūkio 
produktų analizės laboratorijas, siekiant 
padėti bitininkams parduoti savo 
produktus ir didinti jų vertę;
e) Sąjungos bičių išteklių stebėsena ir 
parama jų papildymui;
f) bendradarbiavimą su specializuotomis 
įstaigomis, vykdant bitininkystei ir 
bitininkystės produktams skirtų taikomųjų 
tyrimų programas;
g) rinkos stebėseną;
h) produktų kokybės gerinimą siekiant 
rinkoje geriau panaudoti jų vertę, inter 
alia, remiant materialias ir nematerialias 
investicijas į gamybą arba pardavimus;
i) privalomą ženklinimą kilmės šalyje 
bitininkystės projektų, kurie buvo 
pagaminti arba įvežti į Sąjungą ir, mišinių 
arba skirtingos kilmės produktų atveju, 
privalomą ženklinimą, nurodant 
kiekvienos kilmės šalies proporcijas;

Or. fr

Pakeitimas 1213
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Priemonės, kurios gali būti įtrauktos į 
bitininkystės programas apima:
a) techninę pagalbą bitininkams ir jų 
organizacijoms;
b) kovą su avilių kenkėjais ir ligomis, 
ypač varoze;
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c) sezoninio pervežimo į naujas vietas 
racionalizavimą;
d) paramą materialioms ir nematerialioms 
investicijoms į bitininkystės produktų 
gamybą ir pardavimą, siekiant gerinti 
laboratorijų, kuriose analizuojami 
bitininkystės produktai, veiklą;
e) Sąjungos bičių išteklių stebėseną ir 
paramą jų papildymui;
f) bendradarbiavimą su specializuotomis 
įstaigomis, vykdant bitininkystei ir 
bitininkystės produktams skirtų taikomųjų 
tyrimų programas;
g) rinkos stebėseną;
h) produktų kokybės gerinimą, siekiant 
didinti jų vertę rinkoje;
i) privalomą ženklinimą kilmės šalyje 
bitininkystės projektų, kurie buvo 
pagaminti arba įvežti į Sąjungą ir, mišinių 
arba skirtingos kilmės produktų atveju, 
privalomą ženklinimą, nurodant 
kiekvienos kilmės šalies proporcijas;

Or. fr

Pakeitimas 1214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Priemonės, kurios gali būti įtrauktos į 
bitininkystės programas apima:
a) techninę pagalbą bitininkams ir jų 
grupėms;
b) varozės kontrolę;
c) sezoninio pervežimo į naujas vietas 
racionalizavimą;
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d) priemones, kuriomis remiamos 
laboratorijos, vykdančios medaus fizinių 
bei cheminių savybių analizę;
e) priemones, kuriomis remiamas bičių 
šeimų skaičiaus Bendrijoje atkūrimas;
f) bendradarbiavimą su specializuotomis 
įstaigomis, vykdant bitininkystei ir 
bitininkystės produktams skirtų taikomųjų 
tyrimų programas.

Or. es

Pakeitimas 1215
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Priemonės, kurios gali būti įtrauktos į 
bitininkystės programas apima:
а) techninę pagalbą bitininkams ir jų 
organizacijoms;
b) varozės kontrolę;
c) sezoninio pervežimo į naujas vietas 
racionalizavimą;
d) priemones, kuriomis remiamos 
laboratorijos, vykdančios medaus fizinių 
bei cheminių savybių analizę;
e) priemones, kuriomis remiamas bičių 
šeimų skaičiaus Bendrijoje atkūrimas;
f) bendradarbiavimą su specializuotomis 
įstaigomis, vykdant bitininkystei ir 
bitininkystės produktams skirtų taikomųjų 
tyrimų programas.

Or. bg

Pakeitimas 1216
José Bové
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
52 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52a straipsnis
Konkrečios paramos priemonės

Bitininkystės programos turi apimti šias 
konkrečias paramos priemones:
a) prevencines priemones, įskaitant 
priemones, skirtas bičių sveikatai gerinti 
ir pesticidų vartojimui mažinti;
b) konkrečias priemones, skirtas augalų 
įvairovės, o ypač medingų augalų, 
didinimui bitininkystėje; 
c) programas, skirtas apmokyti bitininkus 
bei stiprinti jų pajėgumus.

Or. fr

Pakeitimas 1217
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
52 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52a straipsnis
Priemonės, kurioms teikiama parama

Priemonės, kurios gali būti įtrauktos į 
bitininkystės programas pagal 52 straipsnį 
yra:
a) techninė pagalba bitininkams ir jų 
grupėms;
b) varozės kontrolė;
c) sezoninio pervežimo į naujas vietas 
racionalizavimas;
d) priemonės, kuriomis remiamos 
laboratorijos, vykdančios medaus fizinių 
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bei cheminių savybių analizę;
e) priemonės, kuriomis remiamas bičių 
šeimų skaičiaus Bendrijoje atkūrimas;
f) bendradarbiavimas su specializuotomis 
įstaigomis, vykdant bitininkystei ir 
bitininkystės produktams skirtų taikomųjų 
tyrimų programas.

Or. en

Pakeitimas 1218
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
52 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52a straipsnis
Priemonės, kurioms teikiama parama

Priemonės, kurios gali būti įtrauktos į 
bitininkystės programas pagal 52 straipsnį 
yra:
a) techninė pagalba bitininkams ir jų 
grupėms;
b) varozės kontrolė;
c) sezoninio pervežimo į naujas vietas 
racionalizavimas;
d) priemonės, kuriomis remiamos 
laboratorijos, vykdančios medaus fizinių 
bei cheminių savybių analizę;
e) priemonės, kuriomis remiamas bičių 
šeimų skaičiaus Bendrijoje atkūrimas;
f) bendradarbiavimas su specializuotomis 
įstaigomis, vykdant bitininkystei ir 
bitininkystės produktams skirtų taikomųjų 
tyrimų programas.

Or. en
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Pagrindimas

Finansavimą galinčių gauti priemonių detalės turėtų būti nustatytos pagrindiniame teisės 
akte. Dabartiniame reglamente dėl vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo pateikiamos 
priemonės, kurios gali būti įtrauktos į bitininkystės programas, todėl jas reikėtų įtraukti ir į 
naująjį pasiūlymą.

Pakeitimas 1219
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priemonėmis, kurios gali būti įtrauktos į 
bitininkystės programas,

a) papildomais reikalavimais priemonėms,
kurios gali būti įtrauktos į bitininkystės 
programas,

Or. en

Pakeitimas 1220
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priemonėmis, kurios gali būti įtrauktos į 
bitininkystės programas,

a) papildomais reikalavimais priemonėms,
kurios gali būti įtrauktos į bitininkystės 
programas,

Or. en

Pakeitimas 1221
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

54a straipsnis
Valstybinės atsargos

Valstybinės maisto atsargos aprūpinimo 
maistu saugumo tikslais gali būti iš bet 
kurio sektoriaus, paminėto 1 straipsnio 2 
dalyje.

Or. es

Pakeitimas 1222
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
54 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

54b straipsnis
Pagrindiniai valstybinių atsargų principai
Valstybinės atsargos ir ES aprūpinimo 
maistu saugumo programa yra paremtos 
šiomis sąlygomis:
a) Tokių atsargų apimtis privalo derėti su 
iš anksto nustatytais tikslais, susijusiais 
išskirtinai su aprūpinimo maistu 
saugumu.
b) Atsargų kaupimo ir saugojimo procesas 
yra skaidrus.
c) Pirkimai atliekami dabartinėmis rinkos 
kainomis.
d) Produktai tokioms atsargos gaminami 
ne mažesne nei rinkos kaina už 
atitinkamą produktą ir susijusią kokybę.

Or. es

Pagrindimas

Šios naujos priemonės kartu su kitais rinkos mechanizmais, apsaugos sistemomis ir rizikos  
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valdymo priemonėmis,  sukurtais pagal naują bendro rinkų organizavimo tvarką padės 
apriboti pernelyg didelį kainų žemės ūkio rinkoje nepastovumą siekiant išvengti tiek didelių 
problemų gamintojams, perdirbėjams ir vartotojams, tiek ir pasiekti vieno iš pagrindinių 
BŽŪP strateginio tikslo – aprūpinimo maistu saugumo. 

Pakeitimas 1223
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
54 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

54c straipsnis
Deleguotieji įgaliojimai

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti produktų, 
sudarančių neatsiejamą ES aprūpinimo 
maistų saugumo programos dalį, kaupimą 
ir saugojimą, Komisijai pagal 160 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotus teisės aktus.

Or. es

Pakeitimas 1224
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 5 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5A SKIRSNIS
PARAMOS PROGRAMOS ALYVUOGIŲ 

ALIEJAUS SEKTORIUJE
54d straipsnis

Paramos sistema alyvuogių aliejaus 
sektoriui

Komisija parengia paramos sistemą, 
skirtą alyvuogių aliejaus sektoriui, 
panašią į tą, kuri yra siūloma vyno 
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sektoriui, laikantis taisyklių, 
reglamentuojančių Sąjungos lėšų skyrimą 
valstybėms narėms bei tokių lėšų 
panaudojimą pagal penkerių metų 
trukmės nacionalinės paramos programas 
(„paramos programos“), finansuojant 
konkrečias priemones, skirtas remti 
alyvuogių aliejaus sektorių.

Or. pt

Pakeitimas 1225
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant jokių kitų nuostatų, taikomų 
žemės ūkio produktams, taip pat 
veterinarijos, fitosanitarijos ir maisto 
sektoriuose priimtų nuostatų, kuriomis 
siekiama užtikrinti produktų atitiktį 
higienos ir sveikatos apsaugos standartams, 
taip pat apsaugoti gyvūnų, augalų ir 
žmonių sveikatą, šiame skirsnyje 
nustatomos žemės ūkio produktams skirto 
bendrojo prekybos standarto ir
konkretiems sektoriams ir (arba) 
produktams skirtų prekybos standartų 
taikymo taisyklės.

Nepažeidžiant jokių kitų nuostatų, taikomų 
žemės ūkio produktams, taip pat 
veterinarijos, fitosanitarijos ir maisto 
sektoriuose priimtų nuostatų, kuriomis 
siekiama užtikrinti produktų atitiktį 
higienos ir sveikatos apsaugos standartams, 
taip pat apsaugoti gyvūnų, augalų ir 
žmonių sveikatą, šiame skirsnyje 
nustatomos konkretiems sektoriams ir 
(arba) produktams skirtų prekybos 
standartų taikymo taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Abejotina, ar šiems produktams taikomi bendrieji prekybos standartai, nepatenkantys į jau 
taikomus konkrečius prekybos standartus, turėtų papildomos naudos. Tikėtina, kad taip tik 
būtų padidintos išlaidos bei administravimo našta valstybėms narėms ir gamintojams.

Pakeitimas 1226
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant jokių kitų nuostatų, taikomų 
žemės ūkio produktams, taip pat 
veterinarijos, fitosanitarijos ir maisto 
sektoriuose priimtų nuostatų, kuriomis 
siekiama užtikrinti produktų atitiktį 
higienos ir sveikatos apsaugos standartams, 
taip pat apsaugoti gyvūnų, augalų ir 
žmonių sveikatą, šiame skirsnyje 
nustatomos žemės ūkio produktams skirto 
bendrojo prekybos standarto ir konkretiems 
sektoriams ir (arba) produktams skirtų 
prekybos standartų taikymo taisyklės.

Nepažeidžiant jokių kitų nuostatų, taikomų 
žemės ūkio produktams, taip pat 
veterinarijos, fitosanitarijos ir maisto 
sektoriuose priimtų nuostatų, kuriomis 
siekiama užtikrinti produktų atitiktį 
higienos ir sveikatos apsaugos standartams, 
taip pat apsaugoti gyvūnų, augalų ir 
žmonių sveikatą, šiame skirsnyje 
nustatomos žemės ūkio produktams skirto 
bendrojo prekybos standarto ir konkretiems 
sektoriams ir (arba) produktams skirtų 
prekybos standartų taikymo taisyklės, 
suskirstytos į privalomas taisykles ir 
laisvai pasirenkamas taisykles.

Or. es

Pakeitimas 1227
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant jokių kitų nuostatų, taikomų 
žemės ūkio produktams, taip pat 
veterinarijos, fitosanitarijos ir maisto 
sektoriuose priimtų nuostatų, kuriomis 
siekiama užtikrinti produktų atitiktį 
higienos ir sveikatos apsaugos standartams, 
taip pat apsaugoti gyvūnų, augalų ir 
žmonių sveikatą, šiame skirsnyje 
nustatomos žemės ūkio produktams skirto 
bendrojo prekybos standarto ir konkretiems 
sektoriams ir (arba) produktams skirtų 
prekybos standartų taikymo taisyklės.

Nepažeidžiant jokių kitų nuostatų, taikomų 
žemės ūkio produktams, taip pat 
veterinarijos, fitosanitarijos ir maisto 
sektoriuose priimtų nuostatų, kuriomis 
siekiama užtikrinti produktų atitiktį 
higienos ir sveikatos apsaugos standartams, 
taip pat apsaugoti gyvūnų, augalų ir 
žmonių sveikatą, šiame skirsnyje 
nustatomos žemės ūkio produktams skirto 
bendrojo prekybos standarto ir konkretiems 
sektoriams ir (arba) produktams skirtų 
prekybos standartų taikymo taisyklės.
Tokie patys gamybos bei atsekamumo 
standartai taikomi trečiųjų šalių žemės 
ūkio produktams.
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Or. es

Pakeitimas 1228
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

56 straipsnis Išbraukta.
Atitiktis bendrajam prekybos standartui

1. Šiame reglamente produktas laikomas 
atitinkančiu bendrąjį prekybos standartą, 
jei jis yra geros ir tinkamos prekinės 
kokybės.
2. Jei 3 poskirsnyje ir Tarybos direktyvose 
2000/36/EB28, 2001/112/EB29, 
2001/113/EB30, 2001/114/EB31, 
2001/110/EB32 ir 2001/111/EB33 nurodyti 
prekybos standartai nenustatyti, žemės 
ūkio produktai, paruošti parduoti arba 
paskirstyti galutiniam vartotojui vykdant 
mažmeninę prekybą, kaip apibrėžta 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 
3 straipsnio 7 punkte, gali būti 
parduodami tik jei jie atitinka bendrąjį 
prekybos standartą.
3. Produktas laikomas atitinkančiu 
bendrąjį prekybos standartą, jei 
produktas, kuriuo ketinama prekiauti, 
atitinka taikytiną standartą, kurį prireikus 
priima kuri nors iš V priede nurodytų 
tarptautinių organizacijų.

Or. en

Pakeitimas 1229
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

56 straipsnis Išbraukta.
Atitiktis bendrajam prekybos standartui
1. Šiame reglamente produktas laikomas 
atitinkančiu bendrąjį prekybos standartą, 
jei jis yra geros ir tinkamos prekinės 
kokybės.
2. Jei 3 poskirsnyje ir Tarybos direktyvose 
2000/36/EB28, 2001/112/EB29, 
2001/113/EB30, 2001/114/EB31, 
2001/110/EB32 ir 2001/111/EB33 nurodyti 
prekybos standartai nenustatyti, žemės 
ūkio produktai, paruošti parduoti arba 
paskirstyti galutiniam vartotojui vykdant 
mažmeninę prekybą, kaip apibrėžta 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 
3 straipsnio 7 punkte, gali būti 
parduodami tik jei jie atitinka bendrąjį 
prekybos standartą.
3. Produktas laikomas atitinkančiu 
bendrąjį prekybos standartą, jei 
produktas, kuriuo ketinama prekiauti, 
atitinka taikytiną standartą, kurį prireikus 
priima kuri nors iš V priede nurodytų 
tarptautinių organizacijų.

Or. en

Pagrindimas

Jau egzistuoja įvairių produktų prekybos standartai, todėl taikant bendruosius prekybos 
standartus nebus sukurta papildomos naudos.

Pakeitimas 1230
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente produktas laikomas 
atitinkančiu bendrąjį prekybos standartą, 

1. Šiame reglamente produktas laikomas 
atitinkančiu bendrąjį prekybos standartą, 
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jei jis yra geros ir tinkamos prekinės 
kokybės.

jei jis yra geros ir tinkamos prekinės 
kokybės, o vaisių ir daržovių, kurias 
ketinama parduoti vartotojams kaip 
šviežius produktus, atveju nurodoma ir 
kilmės šalis. 

Or. it

Pakeitimas 1231
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente produktas laikomas 
atitinkančiu bendrąjį prekybos standartą, 
jei jis yra geros ir tinkamos prekinės 
kokybės.

1. Šiame reglamente produktas laikomas 
atitinkančiu bendrąjį prekybos standartą, 
jei jis yra geros ir tinkamos prekinės 
kokybės, o vaisių ir daržovių, kurias 
ketinama parduoti vartotojams kaip 
šviežius produktus, atveju nurodoma ir 
kilmės šalis. 

Or. it

Pakeitimas 1232
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente produktas laikomas 
atitinkančiu bendrąjį prekybos standartą, 
jei jis yra geros ir tinkamos prekinės 
kokybės.

1. Šiame reglamente produktas laikomas 
atitinkančiu bendrąjį prekybos standartą, 
jei jis yra geros ir tinkamos prekinės 
kokybės. Šviežių vaisių ir daržovių atveju 
nurodoma rūšis, kategorija ir kilmė.

Or. pt
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Pakeitimas 1233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Produktas laikomas atitinkančiu 
bendrąjį prekybos standartą, jei 
produktas, kuriuo ketinama prekiauti, 
atitinka taikytiną standartą, kurį prireikus 
priima kuri nors iš V priede nurodytų 
tarptautinių organizacijų.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1234
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57 straipsnis Išbraukta.
Deleguotieji įgaliojimai
Atsižvelgiant į poreikį reaguoti į padėties 
rinkoje pokyčius ir į kiekvieno sektoriaus 
ypatumus, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais priimami, keičiami su 
56 straipsnio 1 dalyje nurodytu bendruoju 
prekybos standartu susiję reikalavimai ir 
56 straipsnio 3 dalyje nurodytos su 
atitiktimi susijusios taisyklės arba 
nukrypstama nuo šių reikalavimų ir 
taisyklių.

Or. en
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Pakeitimas 1235
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57 straipsnis Išbraukta.
Deleguotieji įgaliojimai
Atsižvelgiant į poreikį reaguoti į padėties 
rinkoje pokyčius ir į kiekvieno sektoriaus 
ypatumus, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais priimami, keičiami su 
56 straipsnio 1 dalyje nurodytu bendruoju 
prekybos standartu susiję reikalavimai ir 
56 straipsnio 3 dalyje nurodytos su 
atitiktimi susijusios taisyklės arba 
nukrypstama nuo šių reikalavimų ir 
taisyklių.

Or. it

Pakeitimas 1236
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57 straipsnis Išbraukta.
Deleguotieji įgaliojimai
Atsižvelgiant į poreikį reaguoti į padėties 
rinkoje pokyčius ir į kiekvieno sektoriaus 
ypatumus, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais priimami, keičiami su 
56 straipsnio 1 dalyje nurodytu bendruoju 
prekybos standartu susiję reikalavimai ir 
56 straipsnio 3 dalyje nurodytos su 
atitiktimi susijusios taisyklės arba 
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nukrypstama nuo šių reikalavimų ir 
taisyklių.

Or. en

Pagrindimas

Jau egzistuoja įvairių produktų prekybos standartai, todėl taikant bendruosius prekybos 
standartus nebus sukurta papildomos naudos.

Pakeitimas 1237
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį reaguoti į padėties 
rinkoje pokyčius ir į kiekvieno sektoriaus 
ypatumus, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais priimami, keičiami su 
56 straipsnio 1 dalyje nurodytu bendruoju 
prekybos standartu susiję reikalavimai ir 
56 straipsnio 3 dalyje nurodytos su 
atitiktimi susijusios taisyklės arba 
nukrypstama nuo šių reikalavimų ir 
taisyklių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1238
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktais, kuriems nustatyti konkretiems 
sektoriams arba produktams skirti 
prekybos standartai, Sąjungoje gali būti 
prekiaujama tik laikantis tokių standartų.

1. Prekybos standartai gali būti taikomi 
vienam ar daugiau šių produktų ir(arba) 
sektorių:
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a) alyvuogių aliejui ir stalo alyvuogėms, 
kai tai susiję su I priedo VII dalies a 
punkte paminėtais produktais;
b) vaisiams ir daržovėms;
c) apdorotiems vaisiams ir daržovėms;
d) bananams;
e) gyviems augalams;
f) kiaušiniams;
g) paukštienai;
h) žmonėms vartoti skirtiems tepiesiems 
riebalams;
i) apyniams.
1a. Produktais, kuriems nustatyti 
konkretiems sektoriams arba produktams 
skirti prekybos standartai, Sąjungoje gali 
būti prekiaujama tik jeigu jie atitinka 
tokius standartus.

Or. en

Pagrindimas

Sąrašas produktų, kuriems yra taikomi prekybos standartai turėtų išlikti bendro žemės ūkio 
produktų rinkų organizavimo taisyklėse, o jį tvirtinti neturėtų būti palikta išskirtinai 
Komisijai.

Pakeitimas 1239
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktais, kuriems nustatyti konkretiems 
sektoriams arba produktams skirti 
prekybos standartai, Sąjungoje gali būti 
prekiaujama tik laikantis tokių standartų.

1. Prekybos standartai gali būti taikomi 
šiems produktams ir(arba) sektoriams:

a) alyvuogių aliejui ir stalo alyvuogėms, 
kai tai susiję su I priedo VII dalies a 
punkte paminėtais produktais;
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b) vaisiams ir daržovėms;
c) apdorotiems vaisiams ir daržovėms; 
d) bananams;
e) gyviems augalams;
f) tepiesiems riebalams;
g) žmonėms vartoti skirtam pienui ir 
pieno produktams;
h) paukštienai.
Vyno sektorius nėra įtraukiamas.
Produktais, kuriems nustatyti konkretiems 
sektoriams arba produktams skirti 
prekybos standartai, Sąjungoje gali būti 
prekiaujama tik laikantis tokių standartų.

Or. de

Pagrindimas

Nereikia įtraukti bendrųjų prekybos standartų. Sektoriais paremtais metodas pademonstravo 
savo vertę ir turėtų būti išlaikytas. Vyno sektoriuje taikomos specifinės taisyklės.

Pakeitimas 1240
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vaisiai ir daržovės, kuriuos vartotojams 
ketinama parduoti kaip šviežius gaminius,  
galima pateikti į rinką tik jeigu jie yra 
geros, patikimos ir tinkamos prekybai 
kokybės ir yra pažymėta kilmės šalis.

Or. it

Pakeitimas 1241
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant jokių konkrečių nuostatų,  
kurias gali patvirtinti Komisija,  valstybės 
narės patikrina ar šis produktai atitinka 
šiuos standartus ir esant reikalui taiko 
nuobaudas.

Or. es

Pagrindimas

Reikia sustiprinti produktų iš trečiųjų šalių kontrolę pasienyje, siekiant užtikrinti jų atitikimą 
privalomiems maisto saugos reikalavimams.

Pakeitimas 1242
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgiant į vartotojų lūkesčius ir į 
poreikį gerinti žemės ūkio produktų 
gamybos ir prekybos ekonomines sąlygas, 
taip pat šių produktų kokybę, Komisija 
įgaliojama visais prekybos etapais pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kurie susiję su 55 straipsnyje nurodytais 
prekybos standartais, taip pat kuriais 
leidžiama nukrypti nuo tokių standartų ir 
taikyti išimtis, siekiant prisitaikyti prie 
nuolatos kintančių rinkos sąlygų, naujų 
vartotojų poreikių, taip pat siekiant 
atsižvelgti į atitinkamų tarptautinių 
standartų pokyčius ir nekurti kliūčių 
produktų naujovėms.

1. Atsižvelgiant į vartotojų lūkesčius ir į 
poreikį gerinti žemės ūkio produktų 
gamybos ir prekybos ekonomines sąlygas, 
taip pat šių produktų kokybę, Komisija 
įgaliojama visais prekybos etapais pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kurie susiję su 55 straipsnyje nurodytais 
prekybos standartais, taip pat kuriais 
leidžiama nukrypti nuo tokių standartų ir 
taikyti išimtis, tačiau tik ribotą laiką ir tik 
išskirtiniais atvejais arba krizės rinkoje 
atveju.
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Or. it

Pakeitimas 1243
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyti prekybos standartai 
gali apimti:

2. 1 dalyje nurodyti prekybos standartai 
gali apimti, kai tinkama, reikalavimus:
a) vaisių ir daržovių sektoriuje:
i) klasifikavimo kriterijus, pavyzdžiui, 
skirstymo į klases, svorio, dydžio, amžiaus 
ir kategorijos;
ii) pateikimą, prekinius pavadinimus, su 
privalomais prekybos standartais susijusį 
ženklinimą, pakavimą, pakavimo 
centrams taikomas taisykles, žymėjimą, 
vyniojimą, derliaus metus ir konkrečių 
terminų vartojimą;
iii) kriterijus, pavyzdžiui, išvaizdos, 
konsistencijos, raumeningumo, produkto 
savybių;
b) bananų sektoriuje:
i) klasifikavimo kriterijus, pavyzdžiui, 
skirstymo į klases, svorio, dydžio, amžiaus 
ir kategorijos;
ii) pateikimą, prekinius pavadinimus, su 
privalomais prekybos standartais susijusį 
ženklinimą, pakavimą, pakavimo 
centrams taikomas taisykles, žymėjimą, 
vyniojimą, derliaus metus ir konkrečių 
terminų vartojimą;
iii) kriterijus, pavyzdžiui, išvaizdos, 
konsistencijos, raumeningumo, produkto 
savybių;
c) kiaušinių ir paukštienos sektoriuje:
i) klasifikavimo kriterijus, pavyzdžiui, 
skirstymo į klases, svorio, dydžio, amžiaus 
ir kategorijos;
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ii) pateikimą, prekinius pavadinimus, su 
privalomais prekybos standartais susijusį 
ženklinimą, pakavimą, pakavimo 
centrams taikomas taisykles, žymėjimą, 
vyniojimą, derliaus metus ir konkrečių 
terminų vartojimą;
iii) kriterijus, pavyzdžiui, išvaizdos, 
konsistencijos, raumeningumo, produkto 
savybių;
iv) konservavimo metodą ir temperatūrą;
v) paukštienos sektoriuje – vandens kiekį 
procentais;
d) kiaušinių sektoriuje:
i) surinkimo, pristatymo, konservavimo ir 
tvarkymo periodiškumą;
ii) ūkininkavimo rūšį, gamybos metodą ir 
susijusias administracines taisykles, taip 
pat gamybos grandinę;
iii) tam tikrų medžiagų ir (arba) metodų 
naudojimo apribojimus;
iv) sandėliavimą, vežimą;
v) laiko terminus.
e) alyvuogių aliejaus ir stalo alyvuogių 
sektoriuje:
i) pateikimą, prekinius pavadinimus, su 
privalomais prekybos standartais susijusį 
ženklinimą, pakavimą, pakavimo 
centrams taikomas taisykles, žymėjimą, 
vyniojimą, derliaus metus ir konkrečių 
terminų vartojimą;
ii) kriterijus, pavyzdžiui, išvaizdos, 
konsistencijos, raumeningumo, produkto 
savybių;
iii) konkrečias gamyboje naudojamas 
medžiagas arba komponentus ar 
sudedamąsias dalis, įskaitant jų kiekybinę 
sudėtį, grynumą ir identifikavimo 
duomenis.
3. Pagal 1 dalį priimti konkretiems 
sektoriams arba produktams skirti 
prekybos standartai nustatomi 
nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 
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[COM(2010)733] dėl žemės ūkio produktų 
kokybės schemų IV antraštinės dalies ir 
jais atsižvelgiama į:
a) atitinkamo produkto ypatumus;
b) poreikį užtikrinti sklandaus tokių 
produktų tiekimo rinkai sąlygas;
c) vartotojų interesą gauti pakankamą ir 
skaidrią informaciją apie produktą;
d) tarptautinių organizacijų priimtas 
tipines rekomendacijas.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu ketinama pakeisti visą 59 straipsnio 2 dalį, įskaitant visas pastraipas.

Pakeitimas 1244
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyti prekybos standartai 
gali apimti:

2. 1 dalyje nurodyti prekybos standartai 
gali apimti vieną arba daugiau šių 
reikalavimų, nustatomu sektoriui arba 
produktui ir paremtų kiekvieno sektoriaus 
ypatybėmis, poreikiu reguliuoti pateikimą 
į rinką ir 3 dalyje nustatytomis sąlygomis:

Or. it

Pakeitimas 1245
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyti prekybos standartai 
gali apimti:

2. 1 dalyje nurodyti prekybos standartai 
gali apimti vieną arba daugiau šių 
reikalavimų, laikantis sektoriaus požiūrio 
ir paremtų kiekvieno sektoriaus 
konkrečiomis ypatybėmis, poreikiu 
reguliuoti pateikimą į rinką ir 3 dalyje 
nustatytomis sąlygomis:

Or. es

Pagrindimas

Būtina sukonkretinti Komisijai perduotus įgaliojimus ir poreikį kiekvieną sektoriaus taisyklę 
įgyvendinti vertikaliai.

Pakeitimas 1246
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyti prekybos standartai 
gali apimti:

2. 1 dalyje nurodyti prekybos standartai 
gali apimti vieną arba daugiau šių 
reikalavimų, laikantis sektoriaus požiūrio 
ir paremtų kiekvieno sektoriaus 
konkrečiomis ypatybėmis, poreikiu 
reguliuoti pateikimą į rinką ir 3 dalyje 
nustatytomis sąlygomis:

Or. es

Pagrindimas

Manome, kad reikėtų įvesti vertikalumo perspektyvą.

Pakeitimas 1247
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apibrėžtis, pavadinimus ir (arba) 
prekinius pavadinimus, išskyrus
nustatytuosius šiame reglamente, ir 
skerdenų bei jų dalių sąrašus, kuriems 
taikomas VI priedas;

a) technines apibrėžtis, pavadinimus 
ir (arba) prekinius pavadinimus 
sektoriams, išskyrus paminėtus 60 
straipsnyje;

Or. es

Pagrindimas

Apibrėžimuose minimi perduodami įgaliojimai  turėtų būti taikomi tik tuose sektoriuose, 
kuriems priede bėra nustatyta bendrų sąlygų. 

Pakeitimas 1248
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) augalų veislę ar gyvūnų rūšį arba prekinį 
tipą;

c) atmainą, augalų veislę ar gyvūnų rūšį 
arba prekinį tipą;

Or. es

Pakeitimas 1249
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikimą, prekinius pavadinimus, su 
privalomais prekybos standartais susijusį 
ženklinimą, pakavimą, pakavimo centrams 
taikomas taisykles, žymėjimą, vyniojimą, 

d) pateikimą, prekinius pavadinimus, su 
privalomais prekybos standartais susijusį 
ženklinimą, pakavimą, pakavimo centrams 
taikomas taisykles, žymėjimą, vyniojimą, 
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derliaus metus ir konkrečių terminų 
vartojimą;

derliaus metus ir konkrečių terminų 
vartojimą, nepažeidžiant šio reglamento 
69–100 straipsnių nuostatų;

Or. es

Pagrindimas

Vynininkystės metodai, vynų bei jų mišinių pristatymas ir ženklinimas nepatenka į Komisijos 
kompetencijos sritį.

Pakeitimas 1250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikimą, prekinius pavadinimus, su 
privalomais prekybos standartais susijusį 
ženklinimą, pakavimą, pakavimo centrams 
taikomas taisykles, žymėjimą, vyniojimą, 
derliaus metus ir konkrečių terminų 
vartojimą;

d) pateikimą, prekinius pavadinimus, su 
privalomais prekybos standartais susijusį 
ženklinimą, pakavimą, pakavimo centrams 
taikomas taisykles, žymėjimą, vyniojimą ir 
konkrečių terminų vartojimą, išskyrus vyno 
sektoriaus produktus; Prekybos 
taisyklėmis jokiu būdu negalima 
reikalauti ženklinimu apimti 
fitosanitarinių, šiems produktams taikytų 
procedūrų;

Or. es

Pagrindimas

Augalų sveikatai skirti produktai yra aiškiai įtraukti į kitų reglamentų apimtį. Reikia 
nepamiršti, kad Ispanija Teisingumo Teismui pateikė ieškinį dėl panaikinimo, susijusį su 
panašia tema.

Pakeitimas 1251
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikimą, prekinius pavadinimus, su 
privalomais prekybos standartais susijusį 
ženklinimą, pakavimą, pakavimo centrams 
taikomas taisykles, žymėjimą, vyniojimą, 
derliaus metus ir konkrečių terminų 
vartojimą;

d) pateikimą, prekinius pavadinimus, su 
privalomais prekybos standartais susijusį 
ženklinimą, pakavimą, pakavimo centrams 
taikomas taisykles, žymėjimą, vyniojimą, 
derliaus metus ir konkrečių terminų 
vartojimą; Į prekybos standartus nereikia 
įtraukti reikalavimo privalomai nurodyti 
produktui taikytų augalų sveikatos 
užtikrinimo procedūrų;

Or. pt

Pakeitimas 1252
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kriterijus, pavyzdžiui, išvaizdos, 
konsistencijos, raumeningumo, produkto 
savybių;

e) kriterijus, pavyzdžiui, išvaizdos, 
konsistencijos, raumeningumo, produkto 
savybių ir vandens kiekio procentais;

Or. es

Pakeitimas 1253
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) konkrečias gamyboje naudojamas 
medžiagas arba komponentus ar 
sudedamąsias dalis, įskaitant jų kiekybinę 
sudėtį, grynumą ir identifikavimo 
duomenis;

Išbraukta.
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Or. es

Pakeitimas 1254
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) ūkininkavimo rūšį ir gamybos metodą, 
įskaitant vynininkystės metodus ir 
susijusias administracines taisykles, taip 
pat gamybos grandinę;

g) ūkininkavimo rūšį ir gamybos metodą;

Or. es

Pakeitimas 1255
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) ūkininkavimo rūšį ir gamybos metodą, 
įskaitant vynininkystės metodus ir 
susijusias administracines taisykles, taip 
pat gamybos grandinę;

g) ūkininkavimo rūšį ir gamybos metodą, 
įskaitant agronomines bei pažangias 
tausios gamybos sistemas, vynininkystės 
metodus ir susijusias administracines 
taisykles, taip pat gamybos grandinę;

Or. fr

Pakeitimas 1256
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) konservavimo metodą ir temperatūrą; i) surinkimo, pristatymo, konservavimo ir 
apdorojimo dažnumą, konservavimo 
metodą ir temperatūrą, saugojimą ir 
transportą;

Or. es

Pakeitimas 1257
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) ūkininkavimo vietą ir (arba) kilmę; j) ūkininkavimo vietą. Tačiau, ant šviežių 
vartotojams parduodamų vaisių bei 
sodininkystės produktų, turėtų būti 
nurodyta kilmė;

Or. es

Pakeitimas 1258
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) poveikį genetinės įvairovės 
išsaugojimui bei jos tausų naudojimą;

Or. fr

Pakeitimas 1259
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) surinkimo, pristatymo, konservavimo ir 
tvarkymo periodiškumą;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1260
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) gamintojo ir (arba) pramoninio 
įrenginio, kuriame produktas paruoštas ar 
perdirbtas, identifikavimo ar registracijos 
duomenis;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1261
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) procentiniu dydžiu išreikštą vandens 
kiekį;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1262
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 



AM\909520LT.doc 83/169 PE494.486v01-00

LT

Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) prekybos dokumentus, lydimuosius 
dokumentus ir tvarkytinus registrus;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1263
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) sandėliavimą, vežimą; Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1264
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) sandėliavimą, vežimą; q) sandėliavimą, vežimo atstumą;

Or. fr

Pakeitimas 1265
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies r punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

r) sertifikavimo tvarką; Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1266
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies r punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

r) sertifikavimo tvarką; Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1267
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

t) laiko terminus. Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1268
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje paminėti prekybos standartai 
vaisių ir daržovių sektoriaus atveju turi 
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būti susiję su: kokybe, klasifikacija,
svoriu, dydžiu, pakavimu, saugojimu, 
transportavimu, pristatymu, prekyba, 
kilme ir, galbūt, ženklinimu.

Or. en

Pakeitimas 1269
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 1 dalį priimti konkretiems 
sektoriams arba produktams skirti 
prekybos standartai nustatomi 
nepažeidžiant Reglamento (ES) 
Nr. [COM(2010)733] dėl žemės ūkio 
produktų kokybės schemų IV antraštinės 
dalies ir jais atsižvelgiama į:

3. Pagal 1 dalį priimti konkretiems 
sektoriams arba produktams skirti 
prekybos standartai nustatomi 
nepažeidžiant reikalavimų dėl 
neprivalomųjų nustatytų terminų, 
pateiktų 67 a– 67 d straipsniuose ir 
kokybės terminų, pateiktų Reglamento 
(ES) Nr. [COM(2010)733] dėl žemės ūkio 
produktų kokybės schemų IV antraštinėje
dalyje ir jais atsižvelgiama į:

Or. es

Pagrindimas

Šia alternatyvia formuluote Komisijos pasiūlymas yra suderinamas su pranešėjo pasiūlymu, 
siekiant aiškumo bei teisinio apibrėžtumo, o taip pat kiek tai susiję su kitur aprašytais 
neprivalomaisiais kokybės terminais. 

Pakeitimas 1270
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
tinkamos ir skaidrios informacijos apie 

c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
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produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, 
kuri kiekvienu individualiu atveju turi 
būti nustatoma tinkamu geografiniu 
lygmeniu;

produktą;

Or. de

Pakeitimas 1271
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) fizinėms, cheminėms bei 
organoleptinėms produktų savybėms 
nustatyti taikomus metodus;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1272
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, 
kuri kiekvienu individualiu atveju turi 
būti nustatoma tinkamu geografiniu 
lygmeniu;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Su ūkininkavimo vietos žymėjimu susijusį klausimą reikėtų spręsti reglamento dėl vartotojams 
teikiamos informacijos kontekste, o ne vieno BRO kontekste.
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Pakeitimas 1273
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, 
kuri kiekvienu individualiu atveju turi 
būti nustatoma tinkamu geografiniu 
lygmeniu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1274
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, 
kuri kiekvienu individualiu atveju turi 
būti nustatoma tinkamu geografiniu 
lygmeniu;

c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
produktą, pateikiant nuorodą apie 
gamybos vietą;

Or. it

Pakeitimas 1275
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vartotojų suinteresuotumą gauti c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
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tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, 
kuri kiekvienu individualiu atveju turi 
būti nustatoma tinkamu geografiniu 
lygmeniu;

tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
produktą;

Or. en

Pagrindimas

Prekybos standartai apima įvairius klausimus ir nėra reikalo atskirai pabrėžti ūkininkavimo 
vietos ženklinimą. Todėl nuorodą apie tai reikia išbraukti iš 59 straipsnio 3 dalies c punkto.

Pakeitimas 1276
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, 
kuri kiekvienu individualiu atveju turi 
būti nustatoma tinkamu geografiniu 
lygmeniu;

c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
produktą;

Or. en

Pakeitimas 1277
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, 
kuri kiekvienu individualiu atveju turi būti 
nustatoma tinkamu geografiniu lygmeniu;

c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
produktą, įskaitant naudotas gamybos 
sistemas ir ūkininkavimo vietą, kuri 
kiekvienu individualiu atveju turi būti 
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nustatoma tinkamu geografiniu lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 1278
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, 
kuri kiekvienu individualiu atveju turi būti 
nustatoma tinkamu geografiniu lygmeniu;

c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, 
kuri kiekvienu individualiu atveju turi būti 
nustatoma tinkamu geografiniu lygmeniu;
ypač šviežių ir apdorotų vaisių bei 
daržovių produktų atveju,  kai tai susiję su 
kilmės šalimi, kategorija ir, kai būtina, 
įvairove arba komercine produkto rūšimi;

Or. it

Pakeitimas 1279
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, 
kuri kiekvienu individualiu atveju turi būti 
nustatoma tinkamu geografiniu lygmeniu;

c) gamintojų suinteresuotumą perduoti 
informaciją apie gaminio ypatybes bei jo 
gamybos metodus bei vartotojų 
suinteresuotumą gauti tinkamos ir skaidrios 
informacijos apie produktą, įskaitant 
ūkininkavimo vietą, kuri kiekvienu 
individualiu atveju turi būti nustatoma 
tinkamu geografiniu lygmeniu, 
nesukuriant didelių administracinių 
išlaidų;
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Or. es

Pagrindimas

Nustatant žemės ūkio kilmės produktų kilmę, būtina atsižvelgti į gamintojų suinteresuotumą 
perduoti informaciją apie jų gaminių ypatybes bei į vartotojų poreikius.

Pakeitimas 1280
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, 
kuri kiekvienu individualiu atveju turi būti 
nustatoma tinkamu geografiniu lygmeniu;

c) vartotojų suinteresuotumą gauti 
tinkamos ir skaidrios informacijos apie 
produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, 
kuri kiekvienu individualiu atveju turi būti 
nustatoma tinkamu geografiniu lygmeniu;
ypač šviežių ir apdorotų vaisių bei 
daržovių produktų atveju,  kai tai susiję su 
kilmės šalimi, kategorija ir, kai būtina, 
įvairove arba komercine produkto rūšimi;

Or. it

Pakeitimas 1281
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) šiame reglamente žemės ūkio kilmės 
vieta yra vieta,  kurioje buvo vykdoma 
pagrindinė ūkininkavimo veikla, susijusi 
su atitinkama maisto produktų gamyba, 
įskaitant gyvūnų auginimą ir veisimą, 
derliaus nuėmimą arba, jei tinkama, vieta,  
kurioje yra ūkis, kuriame buvo 
pagamintas produktas.
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Or. es

Pakeitimas 1282
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) fizinėms, cheminėms bei 
organoleptinėms produktų savybėms 
nustatyti taikomus metodus;

d) fizinėms, cheminėms, agronominėmis
bei organoleptinėms produktų savybėms 
nustatyti taikomus metodus;

Or. fr

Pakeitimas 1283
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tarptautinių organizacijų priimtas tipines 
rekomendacijas.

e) V priede pateikiamas tarptautinių 
organizacijų priimtas tipines 
rekomendacijas.

Or. it

Pakeitimas 1284
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) galima riziką vartotojams, 
suklaidintiems savo lūkesčiuose ir 
įpročiuose, atsižvelgiant į informacinių 
priemonių egzistavimą bei 
įgyvendinamumą, kuriomis būtų galima 
apsisaugoti nuo tokios rizikos;

Or. it

Pakeitimas 1285
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. pagal 3 c dalies nuostatas 
ūkininkavimo vieta yra kultivacijos arba 
veisimo vieta, o būtent – šalis, iš kurios 
yra kilęs neapdirbtas žemės ūkio 
produktas arba produktas, panaudotas 
ruošiant arba gaminant maistą.

Or. it

Pakeitimas 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalyje minimi prekybos standartai ir 
bet kokie šviežiems arba  apdorotiems 
vaisiams bei daržovėms taikomi standartai 
galioja kiekviename prekybos etape, 
įskaitant importą ir eksportą, nebent 
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Komisijos yra  nurodyta kitaip.

Or. pt

Pakeitimas 1287
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Savininkas šviežių arba apdorotų 
vaisių  arba daržovių, kurioms yra taikomi 
prekybos standartai,  negali produktų 
demonstruoti, siūlyti arba perduoti jų 
prekybai arba prekiauti jais Sąjungoje 
būdais, kitais nei yra numatyti šiais 
standartais. Savininkas privalo užtikrinti, 
kad standartų bus laikomasi.

Or. pt

Pakeitimas 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Nepažeidžiant tokių konkrečių 
nuostatų,  kurias Komisija gali patvirtinti, 
ypač dėl nuoseklių atitikties patikrinimų 
valstybėse narėse, valstybės vaisų ir 
daržovių sektoriuje bei apdorotų vaisių ir 
daržovių atveju pasirinktinai ir remiantis 
rizikos analize tikrina ar atitinkami 
produktai dera su atitinkamais prekybos 
standartais.  Šiuo tikslu vykdomais 
patikrinimais reikia sutelkti dėmesį ties 
gamybos vietų išsiuntimo centrais, 
kuriuose produktai yra supakuojami arba 
pakraunami. Jei produktai yra kilę iš 
trečiųjų šalių, patikrinimas turi būti 
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atliktas prieš juos pateikiant į prekybą.

Or. pt

Pakeitimas 1289
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
59 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

59a straipsnis
Papildomi reikalavimai prekybai vaisių ir 

daržovių sektoriaus produktais
1. Vaisių ir sodininkystės produktų, 
kuriuos ketinama parduoti vartotojams 
kaip šviežius produktus, atveju nurodoma 
kilmės šalis; 56 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
minimi prekybos standartai ir bet kokie 
vaisiams arba daržovėms bei  apdorotiems 
vaisiams arba daržovėms taikomi 
standartai galioja kiekviename prekybos 
etape, įskaitant importą ir eksportą, 
nebent Komisijos yra  nurodyta kitaip.
2. 21 dalyje minimi prekybos standartai ir 
bet kokie vaisiams arba daržovėms bei  
apdorotiems vaisiams arba daržovėms 
taikomi standartai galioja kiekviename 
prekybos etape, įskaitant importą ir 
eksportą, nebent Komisijos yra nurodyta 
kitaip.
3. Savininkas šviežių arba apdorotų vaisių  
arba daržovių, kurioms yra taikomi 
prekybos standartai,  negali produktų 
demonstruoti, siūlyti arba perduoti jų 
prekybai arba prekiauti jais Bendrijoje  
būdais, kitais nei yra numatyti šiais 
standartais ir yra atsakingas už tokių 
standartų užtikrinimą.
4. Nepažeidžiant tokių konkrečių 
nuostatų,  kurias Komisija gali patvirtinti, 
ypač dėl nuoseklių atitikties patikrinimų 
valstybėse narėse, valstybės vaisų ir 
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daržovių sektoriuje bei apdorotų vaisių ir 
daržovių atveju pasirinktinai ir remiantis 
rizikos analize tikrina ar atitinkami 
produktai dera su atitinkamais prekybos 
standartais. Šiuo tikslu vykdomais 
patikrinimais reikia sutelkti dėmesį ties 
etapu prieš išsiuntimą iš gamybos 
teritorijų, kuriuose produktai yra 
supakuojami arba pakraunami. Jei 
produktai yra kilę iš trečiųjų šalių, 
patikrinimas turi būti atliktas prieš juos 
pateikiant į prekybą.

Or. es

Pagrindimas

Atkuriama Komisijos pasiūlymo dėl prekybos standartų formuluotė, kuri buvo išbraukta iš 
siūlomo pakeitimo prie vieno BRO reglamento.

Pakeitimas 1290
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
59 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

59a straipsnis
Apynių sertifikavimas

1. Apynių sektoriaus produktams, 
surinktiems arba paruoštiems Bendrijoje, 
taikoma sertifikavimo procedūra.
2. Sertifikatai gali būti išduodami tik 
produktams, pasižymintiems bent 
minimaliomis kokybės charakteristikomis, 
kurios yra tinkamos kiekvienam prekybos 
etapui. Apynių miltelių, apynių miltelių, 
turinčių didesnį lupulino kiekį, apynių 
ekstrakto ir sumaišytų apynių produktų 
atveju sertifikatas gali būti išduodamas tik 
tuomet, jeigu šių produktų sudėtyje 
esančios alfa rūgšties kiekis nėra 
mažesnis negu apyniuose, iš kurių jie 
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paruošti.
3. Šiuose sertifikatuose nurodoma bent 
jau: 
a) apynių auginimo vieta(vietos);
b) derliaus nuėmimo metai;
c) rūšis arba rūšys.
4. Apynių sektoriaus produktais gali būti 
prekiaujama arba jie gali būti eksportuoti 
tik jeigu buvo išduotas 1, 2 ir 3 dalyse 
minimas sertifikatas.
Importuotų apynių sektoriaus produktų 
atveju, 128 a straipsnio 2 dalyje minimas 
patikrinimas laikomas tolygus sertifikatui.
5. Komisija gali patvirtinti nuo 4 dalies 
nuostatų nukrypstančias priemones:
a) siekiant patenkinti tam tikrų trečiųjų 
šalių prekybinius reikalavimus;
arba
b) gaminiams, kurie numatyti specifiniam 
vartojimui.
Pirmoje pastraipoje minimomis 
priemonėmis:
a) nepažeidžiama įprastinė prekyba 
produktais, kuriems buvo išduotas 
sertifikatas;
b) suteikiamos garantijos, kuriomis 
apsisaugojama nuo tokių produktų 
supainiojimo.

Or. de

Pakeitimas 1291
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

59a straipsnis
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Vaisių ir daržovių prekybos standartai
1. Komisija gali patvirtinti prekybos 
standartų nuostatas, taikomas vienam ar 
keliems šių sektorių produktams:
b) vaisiams ir daržovėms;
c) apdorotiems vaisiams ir daržovėms;
2. 1 dalyje nurodytos taisyklės:
a) tvirtinamos atsižvelgiant į:
i) atitinkamų produktų ypatumus;
ii) poreikį užtikrinti sklandaus tokių 
produktų tiekimo rinkai sąlygas;
iii) vartotojų interesą gauti pakankamą ir 
skaidrią informaciją apie produktą, ypač 
šviežių ir apdorotų vaisių bei daržovių 
produktų atveju, informaciją apie kilmės 
šalį, kategoriją ir, kai būtina, įvairovę 
arba komercinę produkto rūšį;
v) vaisių ir daržovių bei apdorotų vaisių ir 
daržovių sektoriaus atveju – standartines 
JT ekonominės komisijos Europai 
(JT/ECE) rekomendacijas;
b) jos gali būti susijusios su kokybe, 
klasifikacija, svoriu, dydžiu, pakavimu, 
vyniojimu, saugojimu, transportavimu, 
pristatymu, prekyba, kilme ir ženklinimu.
3. Jei Komisija nenurodo kitaip ir 
vadovaujantis 2 dalies a punkte 
nurodytais kriterijais, produktais, kuriems 
buvo nustatyti prekybos standartai 
Sąjungoje galima prekiauti tik laikantis 
tokių standartų.
Nepažeidžiant jokių specifinių nuostatų,  
kurias Komisija gali patvirtinti 
vadovaudamasi 87 straipsniu, valstybės 
narės tikrina ar šie produktai atitinka 
tokius standartus ir, esant reikalui, taiko 
nuobaudas. 
Papildomi reikalavimai, taikomi vaisių ir 
daržovių sektoriaus produktų prekybai
1. Vaisių ir daržovių sektoriaus 
produktais, kuriuos ketinama parduoti 
vartotojams kaip šviežius produktus, gali 
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būti prekiaujama tik jeigu jie yra patikimi 
ir rinkai tinkamos kokybės bei yra 
nurodyta jų kilmės šalis. 
2. Šios straipsnio 1 dalyje bei 113 
straipsnio 1 dalies b ir c punktuose 
minimi prekybos standartai taikomi 
visuose prekybos etapuose, įskaitant 
importą ir eksportą, nebent Komisijos yra 
nurodyta kitaip.
3. Savininkas šviežių arba apdorotų vaisių  
arba daržovių, kurioms yra taikomi 
prekybos standartai,  negali produktų 
demonstruoti, siūlyti arba perduoti jų 
prekybai arba prekiauti jais Sąjungoje 
būdais, kitais nei yra numatyti šiais 
standartais ir yra atsakingas už tokių 
standartų užtikrinimą.
4. Papildomai 113 straipsnio 3 dalies 
antros pastraipos ir nepažeidžiant jokių 
specifinių nuostatų kurias Komisija gali 
patvirtinti pagal 87 straipsnį, ypač dėl 
nuoseklių atitikties patikrinimų valstybėse 
narėse, valstybės vaisų ir daržovių 
sektoriuje bei apdorotų vaisių ir daržovių 
atveju pasirinktinai ir remiantis rizikos 
analize valstybės narės tikrina ar 
atitinkami produktai dera su atitinkamais 
prekybos standartais. Šiuo tikslu 
vykdomais patikrinimais reikia sutelkti 
dėmesį ties etapu prieš išsiuntimą iš 
gamybos teritorijų, kuriuose produktai yra 
supakuojami arba pakraunami. Jei 
produktai yra kilę iš trečiųjų šalių, 
patikrinimas turi būti atliktas prieš juos 
pateikiant į prekybą.

Or. en

Pakeitimas 1292
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam tikriems sektoriams ir produktams 
taikomos apibrėžtys, pavadinimai ir 
prekiniai pavadinimai

Tam tikriems sektoriams ir produktams 
taikomos apibrėžtys, pavadinimai, 
prekiniai pavadinimai ir kitos pagrindinės 
nuostatos

Or. es

Pagrindimas

Kadangi prieduose yra pateikiamos ne tik apibrėžtys ir prekiniai pavadinimai bet ir kitos 
nuostatos, tokios kaip pvz. klasifikacija, antraštinėje dalyje būtina tai nurodyti.

Pakeitimas 1293
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam tikriems sektoriams ir produktams 
taikomos apibrėžtys, pavadinimai ir 
prekiniai pavadinimai

Tam tikriems sektoriams ir produktams 
taikomos apibrėžtys, pavadinimai, 
prekiniai pavadinimai ir kitos pagrindinės
nuostatos

Or. es

Pagrindimas

Be apibrėžčių ir prekinių pavadinimų įtraukiamos ir  kitos nuostatos, tokios kaip pvz. 
klasifikacija, todėl antraštinėje dalyje būtina tai nurodyti; 

Pakeitimas 1294
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies e punktas



PE494.486v01-00 100/169 AM\909520LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paukštienos; e) paukštienos ir kiaušinių;

Or. es

Pakeitimas 1295
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į poreikį prisitaikyti prie 
naujų vartotojų poreikių bei techninės 
pažangos ir nekurti kliūčių produktų 
naujovėms, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais keičiamos VI priede pateiktos 
apibrėžtys ir prekiniai pavadinimai, 
leidžiama nuo jų nukrypti arba taikyti su 
jais susijusias išimtis.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į poreikį prisitaikyti prie 
naujų vartotojų poreikių bei techninės 
pažangos ir nekurti kliūčių produktų 
naujovėms, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais keičiamos VI priede pateiktos 
apibrėžtys ir prekiniai pavadinimai, 
leidžiama nuo jų nukrypti arba taikyti su 

Išbraukta.
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jais susijusias išimtis.

Or. it

Pakeitimas 1297
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į poreikį prisitaikyti prie 
naujų vartotojų poreikių bei techninės 
pažangos ir nekurti kliūčių produktų 
naujovėms, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais keičiamos VI priede pateiktos 
apibrėžtys ir prekiniai pavadinimai, 
leidžiama nuo jų nukrypti arba taikyti su 
jais susijusias išimtis.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1298
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant aiškumo apie sumažinto 
alkoholio kiekio vynų bei nealkoholinių 
vynų gamybos metodus, Komisija 
įgaliojama tvirtinti deleguotus teisės aktus 
pagal 160 straipsnį dėl vynininkystės 
metodų, kurie leidžiami gaminant 
sumažinto alkoholio kiekio vynus bei 
nealkoholinius vynus, minimus VI priedo 
II dalies 1A ir 1B pastraipose.

Or. en
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Pagrindimas

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market. In order to facilitate the development of the market in 
reduced alcohol or de-alcoholised wines  new categories should be introduced for wine 
produced using technologies in order to achieve lower alcohol levels: reduced alcohol wine 
and de-alcoholised wine. Providing for these categories would enable wines using these 
technologies to be marketed as reduced alcohol or de-alcoholised wine and would provide 
greater clarity and consumer choice while supporting innovation and growth in this key area.

Pakeitimas 1299
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus 
ypatumus, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus,
kuriais kiekvienam standartui nustatomas
leistinas nuokrypis, kurį viršijus visa 
produktų partija laikoma neatitinkančia to 
standarto.

Atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus 
ypatumus, įprastinės procedūros pagalba , 
gali būti patvirtintas kiekvienam standartui  
leistinas nuokrypis, kurį viršijus visa 
produktų partija laikoma neatitinkančia to 
standarto.

Or. it

Pakeitimas 1300
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskirtiniais atvejais arba krizės rinkoje 
atveju bei ribotam laikotarpiui Komisija 
deleguotais aktais gali patvirtinti leistiną 
nuokrypį nuo standartų, kurį viršijus visa 
produktų partija laikoma neatitinkanti 
standartų.

Or. it

Pakeitimas 1301
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VI priedo II dalyje išvardytiems 
produktams gaminti ir konservuoti 
Sąjungoje naudojami tik pagal VII priedą 
patvirtinti ir 59 straipsnio 2 dalies g 
punkte ir 65 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
nurodyti vynininkystės metodai.

VI priedo II dalyje išvardytiems 
produktams gaminti ir konservuoti 
Sąjungoje naudojami tik pagal VII priedą
bei 2 dalį patvirtinti ir 65 straipsnio 2 ir 3 
dalyse nurodyti vynininkystės metodai.

Or. fr

Pakeitimas 1302
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VI priedo II dalyje išvardytiems 
produktams gaminti ir konservuoti 
Sąjungoje naudojami tik pagal VII priedą 
patvirtinti ir 59 straipsnio 2 dalies g 
punkte ir 65 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
nurodyti vynininkystės metodai.

VI priedo II dalyje išvardytiems 
produktams gaminti ir konservuoti 
Sąjungoje naudojami tik pagal VII priedą 
patvirtinti ir 68 straipsnio h punkte, 65 
straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti 
vynininkystės metodai.
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Or. es

Pagrindimas

Vynininkystės metodai turėtų būti tvirtinami įgyvendinamaisiais aktais, o ne deleguotaisiais 
aktais. Todėl siūloma juos išbraukti iš šios  dalies ir įtraukti į 68 straipsnio h punktą.

Pakeitimas 1303
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies penktos pastraipos c punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokie prekybai netinkami produktai 
sunaikinami. Tačiau, valstybės narės gali 
leisti naudoti tam tikrus produktus, kurių 
ypatybes jos pačios ir patvirtina, 
distiliavimo gamykloms arba acto 
gamykloms, arba pramoniniais tikslais.

Or. fr

Pagrindimas

Nuostatos dėl reikalavimų neatitinkančių vynų sunaikinimo yra esminės ir jas būtina nustatyti 
pagrindiniame akte.

Pakeitimas 1304
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Leisdama naudoti 59 straipsnio 2 dalies 
g punkte nurodytus vynininkystės 
metodus, Komisija:

2. Teikdama pasiūlymus dėl leidimo 
naudoti 1 dalyje nurodytus vynininkystės 
metodus, Komisija:

Or. fr
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Pakeitimas 1305
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Leisdama naudoti 59 straipsnio 2 dalies 
g punkte nurodytus vynininkystės 
metodus, Komisija:

2. Leisdama naudoti 68 straipsnio 
h punkte nurodytus vynininkystės metodus

Or. es

Pagrindimas

Vynininkystės metodai turėtų būti tvirtinami įgyvendinamaisiais aktais, o ne deleguotaisiais 
aktais. Todėl siūloma juos išbraukti iš šios  dalies ir įtraukti į 68 straipsnio h punktą.

Pakeitimas 1306
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remiasi OIV rekomenduojamais ir 
paskelbtais vynininkystės ir analizės 
metodais, taip pat dar nepatvirtintų 
vynininkystės metodų eksperimentinio 
naudojimo rezultatais;

a) atsižvelgia į OIV rekomenduojamus ir 
paskelbtus vynininkystės ir analizės 
metodus, taip pat dar nepatvirtintų 
vynininkystės metodų eksperimentinio 
naudojimo rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 1307
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai būtina, Komisija įgyvendinimo aktais Vyno sektoriaus produktų sudėties 



PE494.486v01-00 106/169 AM\909520LT.doc

LT

priima VI priedo II dalyje išvardytiems 
produktams taikomus 59 straipsnio 
3 dalies d punkte nurodytus metodus. Tie 
metodai grindžiami atitinkamais OIV 
rekomenduojamais ir paskelbtais
metodais, išskyrus tuo atveju, jei, 
atsižvelgiant į siekiamą teisėtą tikslą, šie 
metodai būtų neveiksmingi arba netinkami.
Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

nustatymo metodai bei taisyklės, kuriomis 
nustatoma ar šiems produktams buvo 
taikomi procesai, prieštaraujantys 
leistiniems vynininkystės metodams, 
tvirtinami laikantis Sutarties 43 straipsnio 
2 dalies. Tie metodai ir taisyklės 
grindžiami atitinkamomis OIV 
rekomendacijomis, išskyrus tuo atveju, jei, 
atsižvelgiant į Sąjungos siekiamą tikslą, 
šie metodai būtų neveiksmingi arba 
netinkami.

Or. de

Pagrindimas

3 dalies pakeitimas yra būtinas, nes 58 ir 59 straipsniais vynas nėra įtraukiamas į prekybos 
standartų taikymo apimtį. Dėl šios priežasties dar kartą būtina pateikti analizės metodus ir 
taisykles.

Pakeitimas 1308
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai būtina, Komisija įgyvendinimo aktais
priima VI priedo II dalyje išvardytiems 
produktams taikomus 59 straipsnio 3 dalies 
d punkte nurodytus metodus. Tie metodai 
grindžiami atitinkamais OIV 
rekomenduojamais ir paskelbtais metodais, 
išskyrus tuo atveju, jei, atsižvelgiant į 
siekiamą teisėtą tikslą, šie metodai būtų 
neveiksmingi arba netinkami. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

VI priedo II dalyje išvardytiems 
produktams taikomi 59 straipsnio 3 dalies 
d punkte nurodyti metodai tvirtinami 
pagal Sutarties 43 straipsnio 2 dalį. Tie 
metodai grindžiami atitinkamais OIV 
rekomenduojamais ir paskelbtais metodais, 
išskyrus tuo atveju, jei, atsižvelgiant į 
siekiamą teisėtą tikslą, šie metodai būtų 
neveiksmingi arba netinkami.

Or. it
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Pakeitimas 1309
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
64 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

64a straipsnis
Apynių sertifikavimas

1. Apynių sektoriaus produktams, 
surinktiems arba paruoštiems Bendrijoje, 
taikoma sertifikavimo procedūra.
2. Sertifikatai gali būti išduodami tik 
produktams, pasižymintiems bent 
minimaliomis kokybės charakteristikomis, 
kurios yra tinkamos kiekvienam prekybos 
etapui. Apynių miltelių, apynių miltelių, 
turinčių didesnį lupulino kiekį, apynių 
ekstrakto ir sumaišytų apynių produktų 
atveju sertifikatas gali būti išduodamas tik
tuomet, jeigu šių produktų sudėtyje 
esančios alfa rūgšties kiekis nėra 
mažesnis negu apyniuose, iš kurių jie 
paruošti.
3. Šiuose sertifikatuose nurodoma bent 
jau: 
a) apynių auginimo vieta;
b) derliaus nuėmimo metai;
c) rūšis arba rūšys.
4. Apynių sektoriaus produktais gali būti 
prekiaujama arba jie gali būti eksportuoti 
tik jeigu buvo išduotas 1, 2 ir 3 dalyse 
minimas sertifikatas.
Importuotų apynių sektoriaus produktų 
atveju, 129 a straipsnio 2 dalyje minimas 
patikrinimas laikomas tolygus sertifikatui.
5. Komisija gali patvirtinti nuo 4 dalies 
nuostatų nukrypstančias priemones:
a) siekiant patenkinti tam tikrų trečiųjų 
šalių prekybinius reikalavimus; arba
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b) gaminiams, kurie numatyti specifiniam 
vartojimui.
Ankstesnėje pastraipoje minimos 
priemonės:
a) tvirtinamos įgyvendinimo aktų pagalba, 
kartu su patikrinimo procedūra, nurodyta 
162 straipsnio 2 dalyje;
b) jomis nepažeidžiama įprastinė prekyba 
produktais, kuriems buvo išduotas 
sertifikatas;
c) jomis suteikiamos garantijos, kuriomis 
apsisaugojama nuo tokių produktų 
supainiojimo.

Or. es

Pagrindimas

Mes nesutinkame su šios nuostatos panaikinimu (dabartinis reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
117 straipsnis), nes tai neigiamai paveiktų Sąjungoje gaminamų apynių kokybę. Be to, 
tendencija ES yra skatinti kokybės sertifikavimo sistemas. Todėl šiame sektoriuje jau 
egzistuojančio sertifikavimo mechanizmo panaikinimas yra nepaaiškinamas.

Pakeitimas 1310
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
64 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

64a straipsnis
Apynių sertifikavimas

1. Apynių sektoriaus produktams, 
surinktiems arba paruoštiems Bendrijoje, 
taikoma sertifikavimo procedūra.
2. Sertifikatai gali būti išduodami tik 
produktams, pasižymintiems bent 
minimaliomis kokybės charakteristikomis, 
kurios yra tinkamos kiekvienam prekybos 
etapui. Apynių miltelių, apynių miltelių, 
turinčių didesnį lupulino kiekį, apynių 
ekstrakto ir sumaišytų apynių produktų 
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atveju sertifikatas gali būti išduodamas tik 
tuomet, jeigu šių produktų sudėtyje 
esančios alfa rūgšties kiekis nėra 
mažesnis negu apyniuose, iš kurių jie 
paruošti.
3. Šiuose sertifikatuose nurodoma bent 
jau: 
a) apynių auginimo vieta;
b) derliaus nuėmimo metai;
c) rūšis arba rūšys.
4. Apynių sektoriaus produktais gali būti 
prekiaujama arba jie gali būti eksportuoti 
tik jeigu buvo išduotas 1, 2 ir 3 dalyse 
minimas sertifikatas.
Importuotų apynių sektoriaus produktų 
atveju, 129 a straipsnio 2 dalyje minimas 
patikrinimas laikomas tolygus sertifikatui.
5. Komisija gali patvirtinti nuo 4 dalies 
nuostatų nukrypstančias priemones:
a) siekiant patenkinti tam tikrų trečiųjų 
šalių prekybinius reikalavimus; arba
b) gaminiams, kurie numatyti specifiniam 
vartojimui.
Ankstesnėje pastraipoje minimos 
priemonės:
a) tvirtinamos įgyvendinimo aktų pagalba, 
kartu su patikrinimo procedūra, nurodyta 
162 straipsnio 2 dalyje;
b) jomis nepažeidžiama įprastinė prekyba 
produktais, kuriems buvo išduotas 
sertifikatas;
c) jomis suteikiamos garantijos, kuriomis 
apsisaugojama nuo tokių produktų 
supainiojimo.

Or. es

Pagrindimas

Mes nesutinkame su šios nuostatos panaikinimu (dabartinis reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
117 straipsnis), nes tai neigiamai paveiktų Sąjungoje gaminamų apynių kokybę. Be to, 
tendencija ES yra skatinti kokybės sertifikavimo sistemas. Todėl šiame sektoriuje jau 
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egzistuojančio sertifikavimo mechanizmo panaikinimas yra nepaaiškinamas.

Pakeitimas 1311
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijos pagal 4 dalį priimtuose 
deleguotuosiuose aktuose nustatytomis 
sąlygomis valstybės narės gali leisti 
eksperimentiniais tikslais naudoti 
nepatvirtintus vynininkystės metodus.

3. Valstybės narės gali leisti 
eksperimentiniais tikslais naudoti 
nepatvirtintus vynininkystės metodus.

Or. it

Pakeitimas 1312
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į Sąjungos prekybos su tam 
tikromis trečiosiomis valstybėmis 
ypatumus, taip pat į ypatingą kai kurių 
žemės ūkio produktų pobūdį, Komisija 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos
sąlygos, kuriomis importuojamų produktų 
atitiktis Sąjungos reikalavimams dėl 
prekybos standartų yra lygiavertė, ir 
sąlygos, kuriomis leidžiama nukrypti nuo 
58 straipsnio, taip pat nustatomos prekybos 
standartų taikymo iš Sąjungos 
eksportuojamiems produktams taisyklės.

Atsižvelgiant į Sąjungos prekybos su tam 
tikromis trečiosiomis valstybėmis 
ypatumus, taip pat į ypatingą kai kurių 
žemės ūkio produktų pobūdį, užtikrinant, 
kad vartotojai nebus suklaidinti savo 
lūkesčiuose ir įpročiuose, įprastinės 
procedūros pagalba gali būti nustatomos 
sąlygos, kuriomis importuojamų produktų 
atitiktis Sąjungos reikalavimams dėl 
prekybos standartų yra lygiavertė, ir 
sąlygos, kuriomis leidžiama nukrypti nuo 
58 straipsnio, taip pat nustatomos prekybos 
standartų taikymo iš Sąjungos 
eksportuojamiems produktams taisyklės.



AM\909520LT.doc 111/169 PE494.486v01-00

LT

Or. it

Pakeitimas 1313
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į Sąjungos prekybos su tam 
tikromis trečiosiomis valstybėmis 
ypatumus, taip pat į ypatingą kai kurių 
žemės ūkio produktų pobūdį, Komisija 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
sąlygos, kuriomis importuojamų produktų 
atitiktis Sąjungos reikalavimams dėl 
prekybos standartų yra lygiavertė, ir 
sąlygos, kuriomis leidžiama nukrypti nuo 
58 straipsnio, taip pat nustatomos 
prekybos standartų taikymo iš Sąjungos 
eksportuojamiems produktams taisyklės.

Atsižvelgiant į Sąjungos prekybos su tam 
tikromis trečiosiomis valstybėmis 
ypatumus, taip pat į ypatingą kai kurių 
žemės ūkio produktų pobūdį, Komisija 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
sąlygos, kuriomis importuojamų produktų 
atitiktis Sąjungos reikalavimams dėl 
prekybos standartų yra lygiavertė, taip pat 
nustatomos prekybos standartų taikymo iš 
Sąjungos eksportuojamiems produktams 
taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimui netaikyti produktams galiojančių ES prekybos standartų negalima taikyti jokių 
išimčių. Tai dera su reglamento 178/2002 dėl bendrųjų maisto produktus reglamentuojančių 
įstatymų 11 straipsniu, kuriame teigiama, kad importuoti maisto produktai ir pašarai, 
teikiami į Bendrijos rinką privalo atitikti atitinkamus maisto produktų įstatymus arba sąlygas, 
Bendrijos pripažintas minimaliomis privalomomis.

Pakeitimas 1314
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į Sąjungos prekybos su tam 
tikromis trečiosiomis valstybėmis 
ypatumus, taip pat į ypatingą kai kurių 

Atsižvelgiant į Sąjungos prekybos su tam 
tikromis trečiosiomis valstybėmis 
ypatumus, taip pat į ypatingą kai kurių
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žemės ūkio produktų pobūdį, Komisija 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
sąlygos, kuriomis importuojamų produktų 
atitiktis Sąjungos reikalavimams dėl 
prekybos standartų yra lygiavertė, ir 
sąlygos, kuriomis leidžiama nukrypti nuo 
58 straipsnio, taip pat nustatomos 
prekybos standartų taikymo iš Sąjungos 
eksportuojamiems produktams taisyklės.

žemės ūkio produktų pobūdį, Komisija 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
sąlygos, kuriomis importuojamų produktų 
atitiktis Sąjungos reikalavimams dėl 
prekybos standartų yra lygiavertė, ir 
sąlygos, kuriomis leidžiama nukrypti nuo 
58 straipsnio.

Or. en

Pagrindimas

There is no need to impose more than the strict EU food safety and hygiene rules to producers 
in the EU for their products only intended for export to third markets. On the international 
markets the specific marketing, composition and labelling standards should be defined by the 
relevant 3rd country. If additional marketing standards would be introduced, EU producers 
would have to live up to two sets of marketing standards when exporting products. This will 
put them in a disadvantaged competitive situation compared to their international 
competitors, who would only have to live up to the marketing standards on the given market. 
EU rules should be valid for the internal market only, except for food safety and hygiene, as 
already mentioned. Any change of this cannot be considered a non-essential part of 
legislation, and therefore not be part of a delegated power.

Pakeitimas 1315
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išskyrus atvejus, kai pagal Sutarties 
218 straipsnį sudarytuose susitarimuose 
nurodyta kitaip, šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyti produktai gaminami laikantis OIV 
rekomenduojamų ir paskelbtų arba 
Sąjungos pagal šį reglamentą patvirtintų 
vynininkystės metodų.

2. Išskyrus atvejus, kai pagal Sutarties 
218 straipsnį sudarytuose susitarimuose 
nurodyta kitaip, šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyti produktai gaminami laikantis 
Sąjungos pagal šį reglamentą patvirtintų 
vynininkystės metodų.

Or. de
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Pagrindimas

Išbraukti būtina, nes šia taisykle galėtų būti sukelta ES gamintojų diskriminacija, jeigu 
Sąjungos teise būtų patvirtinti metodai, griežtesni nei rekomenduojami OIV.

Pakeitimas 1316
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išskyrus atvejus, kai pagal Sutarties 
218 straipsnį sudarytuose susitarimuose 
nurodyta kitaip, šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyti produktai gaminami laikantis OIV 
rekomenduojamų ir paskelbtų arba 
Sąjungos pagal šį reglamentą patvirtintų 
vynininkystės metodų.

2. Išskyrus atvejus, kai pagal Sutarties 
218 straipsnį sudarytuose susitarimuose 
nurodyta kitaip, šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyti produktai gaminami laikantis 
Sąjungos pagal šį reglamentą patvirtintų 
vynininkystės metodų.

Nuo 1 straipsnio nukrypstančios 
priemonės gali būti patvirtinto laikantis 
62 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
procedūros.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sąžiningą elgesį su Sąjungos gamintojais konkurentų iš trečiųjų šalių 
atžvilgiu, importuoti vynai iš principo privalo atitikti Sąjungoje patvirtintus vynininkystės 
metodus. Nukrypimai gali būti patvirtinti laikantis 62 straipsnyje dėl vynininkystės metodų 
tvirtinimo nurodytos procedūros.

Pakeitimas 1317
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. nukrypimai nuo 2  dalies nuostatų 
importuotiems produktams gali būti 
tvirtinami pagal Sutarties 43 straipsnio 2  
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dalį.

Or. en

Pakeitimas 1318
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 1319
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 1320
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrojo prekybos standarto 
įgyvendinimu;

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 1321
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) VI priede pateiktų apibrėžčių ir 
prekinių pavadinimų taikymu;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1322
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) VI priede pateiktų apibrėžčių ir prekinių 
pavadinimų taikymu;

b) taisyklių nustatymu VI priede pateiktų 
apibrėžčių ir prekinių pavadinimų
taikymui;

Or. es

Pagrindimas

Šis straipsnis iš dalies  pakeičiamas kartu su 59, 62 ir 65 straipsnių  pakeitimais, nes jame 
nagrinėjamos įgyvendinimo priemonės.

Pakeitimas 1323
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio pirmos pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) leistino nuokrypio nustatymu; f) taisyklių nustatymu leistino nuokrypio 
nustatymui;

Or. es

Pagrindimas

Šis straipsnis iš dalies  pakeičiamas kartu su 59, 62 ir 65 straipsnių  pakeitimais, nes jame 
nagrinėjamos įgyvendinimo priemonės.

Pakeitimas 1324
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) 66 straipsnio įgyvendinimu. g) taisyklių nustatymu leistino nuokrypio 
nustatymui.

Or. es

Pagrindimas

Šis straipsnis iš dalies  pakeičiamas kartu su 59, 62 ir 65 straipsnių  pakeitimais, nes jame 
nagrinėjamos įgyvendinimo priemonės.

Pakeitimas 1325
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) įgyvendinimo nuostatomis, 
susijusiomis su reikalavimų 
neatitinkančių vynų išėmimu iš prekybos 
ir sunaikinimu;
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Or. fr

Pakeitimas 1326
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) naujų vynininkystės metodų 
tvirtinimu, misos ir vyno kupažu, įskaitant 
šių metodų apibrėžimus, maišymą ir 
maišymo apribojimus.

Or. es

Pagrindimas

Šis straipsnis iš dalies  pakeičiamas kartu su 59, 62 ir 65 straipsnių  pakeitimais, nes jame 
nagrinėjamos įgyvendinimo priemonės.

Pakeitimas 1327
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio pirmos pastraipos g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) įgyvendinimo  nuostatas dėl 
eksperimentinio leidimo neturinčių 
vynininkystės metodų naudojimu;

Or. fr

Pakeitimas 1328
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio pirmos pastraipos g b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) taisyklių dėl eksperimentinių 
vynininkystės metodų, paminėtų 65  
straipsnyje, pagalba gautų produktų 
laikymo, apyvartos ir naudojimo 
patvirtinimu.

Or. es

Pagrindimas

Šis straipsnis iš dalies  pakeičiamas kartu su 59, 62 ir 65 straipsnių  pakeitimais, nes jame 
nagrinėjamos įgyvendinimo priemonės.

Pakeitimas 1329
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio pirmos pastraipos g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) įgyvendinimo nuostatomis 
susijusiomis su sodrinimo, rūgštingumo 
sumažinimo ir rūgštingumo padidinimo 
operacijomis;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia  patvirtinti Komisijos įgaliojimus tvirtinti įgyvendinimo nuostatas, susijusias su 
vynininkystės metodais.

Pakeitimas 1330
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

68a straipsnis
Privaloma informacija

1. Maisto produkto etiketėje arba 
palydimuosiuose dokumentuose būtina 
nurodyti kilmės šalį arba kilmės vietą.
2. Jei yra nurodyta maisto produkto 
kilmės šalis arba kilmės vieta ir ji nėra  ta 
pati kaip pagrindinės sudedamosios dalies 
kilmės šalis arba kilmės vieta:
a) nurodoma atitinkamos pagrindinės 
sudedamosios dalies kilmės šalis arba 
kilmės vieta;
b) arba nurodoma, kad pagrindinės 
sudedamosios dalies kilmės šalis arba 
kilmės vieta yra kita nei produkto kilmės 
šalis arba kilmės vieta.

Or. es

Pagrindimas

Reikia imtis būtinų veiksmų, siekiant akcentuoti ir informuoti vartotojus apie skirtingus 
maisto gamybos reikalavimus Europoje ir trečiosiose šalyse.

Pakeitimas 1331
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
68 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

68a straipsnis
Deleguotieji įgaliojimai

Komisijai pagal 160 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
tvirtinant:
a) bendrojo prekybos standarto 
įgyvendinimo taisykles;



PE494.486v01-00 120/169 AM\909520LT.doc

LT

b) VI priede pateiktų apibrėžčių ir 
prekinių pavadinimų taikymo taisykles.

Or. de

Pakeitimas 1332
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tiekimo valdymu;

Or. fr

Pakeitimas 1333
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) pažangių priemonių sustiprinimu, 
kuriomis siekiama tausios gamybos 
pasinaudojant žymėjimu ir ženklinimu.

Or. fr

Pakeitimas 1334
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kilmės vietos nuoroda – regiono, a) kilmės vietos nuoroda – regiono, 
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konkrečios vietovės arba, išimtiniais ir 
tinkamai pagrįstais atvejais, šalies 
pavadinimas, naudojamas apibūdinti 
69 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktui, atitinkančiam šiuos 
reikalavimus:

konkrečios vietovės arba, išimtiniais 
atvejais, šalies pavadinimas, naudojamas 
apibūdinti 69 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktui, atitinkančiam šiuos 
reikalavimus:

Or. es

Pagrindimas

Mes nepritariame šiam pakeitimui nes juo Komisijai suteikiama teisė interpretuoti, ko 
anksčiau nebuvo numatyta.

Pakeitimas 1335
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalies a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) produktas pagamintas iš Vitis vinifera 
veislės vynmedžių vynuogių;

iv) produktas pagamintas iš Vitis vinifera 
veislės vynmedžių vynuogių arba 
sukryžmintų Vitis vinifera veislės ir kitų 
Vitis rūšių veislių vynmedžių.

Or. en

Pagrindimas

Hibridinių vynmedžių vynams taip pat reikėtų teikti paramą, skirtą atsparumui ligoms 
stiprinti

Pakeitimas 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nurodomas vyno rūšies pavadinimas 
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kartu su geografine nuoroda.

Or. it

Pakeitimas 1337
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) saugotinas pavadinimas;

Or. it

Pakeitimas 1338
Herbert Dorfmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) vyno(vynų) aprašymas;
i) vynų su kilmės nuoroda atveju 
aprašomos esminės analitinės ir juslinės 
savybės;
ii) vynų su geografine nuoroda atveju 
aprašomos esminės analitinės savybės ir 
pateikiamas jų juslinių savybių vertinimas 
arba nuoroda;

Or. it

Pakeitimas 1339
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kai tinkama, konkretūs vynininkystės 
metodai naudoti vyno gamyboje bei susiję 
vyno(vynų) gamybos apribojimai;

Or. it

Pakeitimas 1340
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) atitinkamos geografinės srities ribos;

Or. it

Pakeitimas 1341
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) didžiausias pelningumas vienam 
hektarui;

Or. it

Pakeitimas 1342
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) nuoroda apie vynuogių rūšį(rūšis) iš 
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kurių vynas(vynai) yra gaminami;

Or. it

Pakeitimas 1343
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dd) detalės, patvirtinančios 118b 
straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje 
arba 118b straipsnio 1 dalies b punkto i 
papunktyje minimą ryšį;

Or. it

Pakeitimas 1344
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies d e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

de) taikomi reikalavimai, nustatyti 
Sąjungos arba nacionalinėje teisėje arba, 
kai valstybė narė tai numato, 
organizacijos kuri administruoja saugomą 
kilmės vietos nuorodą arba saugomą 
geografinę nuorodą, nepamirštant, kad 
tokie reikalavimai privalo būti 
objektyviais, nediskriminuojančiais ir 
derėti su Sąjungos teise;

Or. it

Pakeitimas 1345
Herbert Dorfmann



AM\909520LT.doc 125/169 PE494.486v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies d f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

df) valdžios institucijų arba įstaigų, 
tikrinančių derėjimą su produkto 
specifikacijos nuostatomis pavadinimas ir 
adresas bei konkretūs jų uždaviniai.

Or. it

Pakeitimas 1346
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pateikiami tokie duomenys:
a) saugotinas pavadinimas;
b) vyno(vynų) aprašymas;
i) vynų su kilmės nuoroda atveju 
aprašomos esminės analitinės ir juslinės 
savybės;
ii) vynų su geografine nuoroda atveju 
aprašomos esminės analitinės savybės ir 
pateikiamas jų juslinių savybių vertinimas 
arba nuoroda;
c) kai tinkama, konkretūs vynininkystės 
metodai naudoti vyno gamyboje bei susiję 
vyno(vynų) gamybos apribojimai;
d) atitinkamos geografinės srities ribos;
e) didžiausias pelningumas vienam 
hektarui;
f) nuoroda apie vynuogių rūšį(rūšis) iš 
kurių vynas(vynai) yra gaminami;
g) detalės, patvirtinančios 70 straipsnio 1 
dalies a punkte arba 70 straipsnio 1 dalies
i punkte minimą ryšį;
h) taikomi reikalavimai, nustatyti 
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Sąjungos arba nacionalinėje teisėje arba, 
kai valstybė narė tai numato, 
organizacijos kuri administruoja saugomą 
kilmės vietos nuorodą arba saugomą 
geografinę nuorodą, nepamirštant, kad 
tokie reikalavimai privalo būti 
objektyviais, nediskriminuojančiais ir 
derėti su Sąjungos teise;
i) valdžios institucijų arba įstaigų, 
tikrinančių derėjimą su produkto 
specifikacijos nuostatomis pavadinimas ir 
adresas bei konkretūs jų uždaviniai.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo atveju įtraukiama pasiūlymo dėl reglamento (2010) 799, kuriuo vienas BRO 
suderinamas su Lisabonos sutarties nuostatomis, 175 straipsnio 2 dalis. Tai susiję su 
pagrindiniais elementais, kuriuos reikia nustatyti pagrindiniame teisės akte.

Pakeitimas 1347
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produkto aprašyme nurodoma ši 
informacija:
a) saugotinas pavadinimas;
b) vyno(vynų) aprašymas:
i) vynų su kilmės nuoroda atveju 
aprašomos esminės analitinės ir juslinės 
savybės;
ii) vynų su geografine nuoroda atveju 
aprašomos esminės analitinės savybės ir 
pateikiamas jų juslinių savybių vertinimas 
arba nuoroda

c) kai tinkama, konkretūs vynininkystės 
metodai naudoti vyno gamyboje bei susiję 
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vyno(vynų) gamybos apribojimai;
d) atitinkamos geografinės srities ribos;
e) didžiausias pelningumas vienam 
hektarui;
f) nuoroda apie vynuogių rūšį(rūšis) iš 
kurių vynas(vynai) yra gaminami;

g) detalūs ryšio paaiškinimas
h) taikomi reikalavimai, nustatyti 
Sąjungos arba nacionalinėje teisėje arba, 
kai valstybė narė tai numato, 
organizacijos kuri administruoja saugomą 
kilmės vietos nuorodą arba saugomą 
geografinę nuorodą, nepamirštant, kad 
tokie reikalavimai privalo būti 
objektyviais, nediskriminuojančiais ir 
derėti su Sąjungos teise;
i) valdžios institucijų arba įstaigų, 
tikrinančių derėjimą su produkto 
specifikacijos nuostatomis pavadinimas ir 
adresas bei konkretūs jų uždaviniai.

Or. es

Pagrindimas

Kaip ir nurodoma Tarybos ir Parlamento reglamente (EB).... dėl kokybės sistemų, minimalius 
produkto specifikacijos reikalavimus būtina nurodyti pagrindiniame teisės akte. 

Pakeitimas 1348
Astrid Lulling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produkto specifikaciją sudaro:
a) saugotinas pavadinimas;
b) vyno(vynų) aprašymas:
I. vynų su kilmės nuoroda atveju 
aprašomos esminės analitinės ir juslinės 
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savybės;
ii) vynų su geografine nuoroda atveju 
aprašomos esminės analitinės savybės ir 
pateikiamas jų juslinių savybių vertinimas 
arba nuoroda;
c) kai tinkama, konkretūs vynininkystės 
metodai naudoti vyno gamyboje bei susiję 
vyno(vynų) gamybos apribojimai;
d) geografinė sritis nurodoma detaliai, 
tiksliai ir nedviprasmiškai;
e) didžiausias pelningumas vienam 
hektarui;
f) nuoroda apie vynuogių rūšį(rūšis) iš 
kurių vynas(vynai) yra gaminami;
g) detalės, patvirtinančios 70 straipsnio 1 
dalies a punkto i papunktyje  arba 70 
straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje 
minimą ryšį;
h) taikomi reikalavimai, nustatyti 
Sąjungos arba nacionalinėje teisėje arba, 
kai valstybė narė tai numato, 
organizacijos kuri administruoja saugomą 
kilmės vietos nuorodą arba saugomą 
geografinę nuorodą, nepamirštant, kad 
tokie reikalavimai privalo būti 
objektyviais, nediskriminuojančiais ir 
derėti su Sąjungos teise;
i) valdžios institucijų arba įstaigų, 
tikrinančių derėjimą su produkto 
specifikacijos nuostatomis pavadinimas ir 
adresas bei konkretūs jų uždaviniai.

Or. fr

Pagrindimas

Kilmės nuorodos techninės bylos turinys yra esminis elementas, kurį reikia nustatyti 
pagrindiniame teisės akte.

Pakeitimas 1349
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Produkto aprašyme nurodoma ši 
informacija:
a) saugotinas pavadinimas;
b) vyno(vynų) aprašymas:
I. vynų su kilmės nuoroda atveju 
aprašomos esminės analitinės ir juslinės 
savybės;
ii) vynų su geografine nuoroda atveju 
aprašomos esminės analitinės savybės ir 
pateikiamas jų juslinių savybių vertinimas 
arba nuoroda;
c) kai tinkama, konkretūs vynininkystės 
metodai naudoti vyno gamyboje bei susiję 
vyno(vynų) gamybos apribojimai;
d) atitinkamos geografinės srities ribos;
e) didžiausias pelningumas vienam 
hektarui;
f) nuoroda apie vynuogių rūšį(rūšis) iš 
kurių vynas(vynai) yra gaminami;
g) detalūs ryšio paaiškinimas
h) taikomi reikalavimai, nustatyti 
Sąjungos arba nacionalinėje teisėje arba, 
kai valstybė narė tai numato, 
organizacijos kuri administruoja saugomą 
kilmės vietos nuorodą arba saugomą 
geografinę nuorodą, nepamirštant, kad 
tokie reikalavimai privalo būti 
objektyviais, nediskriminuojančiais ir 
derėti su Sąjungos teise;
I. valdžios institucijų arba įstaigų, 
tikrinančių derėjimą su produkto 
specifikacijos nuostatomis pavadinimas ir 
adresas bei konkretūs jų uždaviniai.

Or. es
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Pagrindimas

Komisija siūlo išbraukti reikalavimus, kurių privaloma laikytis produktų specifikacijose 
teikiant prašymus dėl apsaugos, kurie yra pateikiami Reglamento (EB) 1234/2007 118 c 
straipsnio 2 dalyje. Šiuos reikalavimus reikia pateikti pagrindiniame teisės akte nes jie yra 
esminė reglamento dalis.

Pakeitimas 1350
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Produkto aprašyme nurodoma ši 
informacija:
a) saugotinas pavadinimas;
b) vyno(vynų) aprašymas;
I. vynų su kilmės nuoroda atveju 
aprašomos esminės analitinės ir juslinės 
savybės;
ii) vynų su geografine nuoroda atveju 
aprašomos esminės analitinės savybės ir 
pateikiamas jų juslinių savybių vertinimas 
arba nuoroda;
c) kai tinkama, konkretūs vynininkystės 
metodai naudoti vyno gamyboje bei susiję 
vyno(vynų) gamybos apribojimai;
d) atitinkamos geografinės srities ribos;
e) didžiausias pelningumas vienam 
hektarui;
f) nuoroda apie vynuogių rūšį(rūšis) iš 
kurių vynas(vynai) yra gaminami; 
g) taikomi reikalavimai, nustatyti 
Sąjungos arba nacionalinėje teisėje arba, 
kai valstybė narė tai numato, 
organizacijos kuri administruoja saugomą 
kilmės vietos nuorodą arba saugomą 
geografinę nuorodą, nepamirštant, kad 
tokie reikalavimai privalo būti 
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objektyviais, nediskriminuojančiais ir 
derėti su Sąjungos teise;
h) valdžios institucijų arba įstaigų, 
tikrinančių derėjimą su produkto 
specifikacijos nuostatomis pavadinimas ir 
adresas bei konkretūs jų uždaviniai.

Or. it

Pakeitimas 1351
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašymą dėl apsaugos pateikia valstybė 
narė, kurios teritorijai priklauso kilmės 
nuoroda arba geografinė nuoroda.
Valstybė narė patikrina prašymą dėl 
apsaugos, siekiant nustatyti ar juo 
atitinkamos šiame skirsnyje paminėtos 
sąlygos.
Valstybė narė taiko nacionalinę 
procedūrą, kuria užtikrinamas tinkamas 
paraiškos paskelbimas ir suteikiamas ne 
mažiau kaip dviejų mėnesių nuo 
paskelbimo dienos laikotarpis, per kurį 
fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą 
interesą ir įsisteigęs arba gyvenantis tos 
valstybės narės teritorijoje, gali pareikšti 
prieštaravimą dėl siūlomos apsaugos, 
pateikdamas tokiai valstybei narei 
tinkamai pagrįstą pareiškimą.

Or. es

Pagrindimas

Kaip pagrindinio teisės akto dalis yra atkuriamos šiuo metu šioje srityje taikomos reglamento
(EB) 1234/2007 nuostatos.
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Pakeitimas 1352
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašymą dėl apsaugos pateikia valstybė 
narė, kurios teritorijai priklauso kilmės 
nuoroda arba geografinė nuoroda.
Valstybė narė patikrina prašymą dėl 
apsaugos, siekiant nustatyti ar juo 
atitinkamos šiame skirsnyje paminėtos 
sąlygos.
Valstybė narė taiko nacionalinę 
procedūrą, kuria užtikrinamas tinkamas 
paraiškos paskelbimas ir suteikiamas ne 
mažiau kaip dviejų mėnesių nuo 
paskelbimo dienos laikotarpis, per kurį 
fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą 
interesą ir įsisteigęs arba gyvenantis tos 
valstybės narės teritorijoje, gali pareikšti 
prieštaravimą dėl siūlomos apsaugos, 
pateikdamas tokiai valstybei narei 
tinkamai pagrįstą pareiškimą.

Or. es

Pakeitimas 1353
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašymą dėl apsaugos pateikia valstybė 
narė, kurios teritorijai priklauso kilmės 
nuoroda arba geografinė nuoroda.
Valstybė narė patikrina prašymą dėl 
apsaugos, siekiant nustatyti ar juo 
atitinkamos šiame poskirsnyje paminėtos 
sąlygos.
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Valstybė narė taiko nacionalinę 
procedūrą, kuria užtikrinamas tinkamas 
paraiškos paskelbimas ir suteikiamas ne 
mažiau kaip dviejų mėnesių nuo 
paskelbimo dienos laikotarpis, per kurį 
fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą 
interesą ir įsisteigęs arba gyvenantis tos 
valstybės narės teritorijoje, gali pareikšti 
prieštaravimą dėl siūlomos apsaugos, 
pateikdamas tokiai valstybei narei 
tinkamai pagrįstą pareiškimą.

Or. de

Pakeitimas 1354
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei valstybė narė mano, kad reikalavimai 
įvykdyti, ji taiko nacionalinę procedūrą, 
kuria užtikrinama, kad būtų tinkamai 
paskelbta produkto specifikacija (bent 
internete).

3. Jei valstybė narė mano, kad susiję 
reikalavimai įvykdyti, ji:

a) paskelbia bendrą dokumentą ir 
produkto specifikaciją (bent internete); ir
b) perduoda Komisijai paraišką dėl 
apsaugos, kurioje pateikiama tokia 
informacija:
i) pareiškėjo vardas, pavardė (arba 
pavadinimas) ir adresas;
ii) bendras dokumentas;
iii) valstybės narės pareiškimas, kad, jos 
nuomone, pareiškėjo pateikta paraiška 
atitinka šiame reglamente nustatytas 
sąlygas;
iv) nuorodą į a punkte nurodytą skelbimą.

Or. es
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Pakeitimas 1355
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei valstybė narė mano, kad reikalavimai 
įvykdyti, ji taiko nacionalinę procedūrą, 
kuria užtikrinama, kad būtų tinkamai 
paskelbta produkto specifikacija (bent 
internete).

3. Jei valstybė narė mano, kad susiję 
reikalavimai įvykdyti, ji

a) paskelbia bendrą dokumentą ir 
produkto specifikaciją (bent internete); ir

b) perduoda Komisijai paraišką dėl 
apsaugos, kurioje pateikiama tokia 
informacija:
i) pareiškėjo vardas, pavardė (arba 
pavadinimas) ir adresas;
ii) bendras dokumentas;
iii) valstybės narės pareiškimas, kad, jos 
nuomone, pareiškėjo pateikta paraiška 
atitinka šiame reglamente nustatytas 
sąlygas;
iv) nuorodą į a punkte nurodytą skelbimą.

Or. es

Pagrindimas

Konkretūs sprendimai dėl nacionalinių procedūrų tvirtinami deleguotų teisės aktų pagalba 
(86 straipsnio 4 dalies c punktas). Mes nepritariame šiai priemonei dėl priežasčių, panašių į 
tas kurios buvo pateiktos ryšium su 71 straipsniu. Bet kokiu atveju, jeigu pagrindinis aktas 
būtų panaikintas, įgyvendinimo aktų naudojimas (bendras taikymas visose valstybėse narėse) 
atrodo tinkamesnis.

Pakeitimas 1356
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paskelbia bendrą dokumentą ir 
produkto specifikaciją (bent internete); ir

b) perduoda Komisijai paraišką dėl 
apsaugos, kurioje pateikiama tokia 
informacija:
i) pareiškėjo vardas, pavardė (arba 
pavadinimas) ir adresas;
ii) bendras dokumentas, paminėtas 71 
straipsnio  1  dalies d punkte;
iii) valstybės narės pareiškimas, kad, jos 
nuomone, pareiškėjo pateikta paraiška 
atitinka šiame reglamente nustatytas 
sąlygas; ir
iv) nuoroda  į skelbimą laikantis a  
punkto.
pirmos pastraipos b  punkte minima 
informacija perduodama viena iš 
oficialiųjų Sąjungos kalbų arba palydima 
sertifikuoto vertimo į vieną iš šių kalbų.

Or. de

Pakeitimas 1357
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu valstybėje narėje nėra 
nacionalinės teisės aktų, susijusių su 
kilmės vietos nuorodų ir geografinių 
nuorodų apsauga, ji gali tik laikinai 
nacionaliniu lygiu pavadinimui suteikti 
apsaugą pagal šiame skyriuje nustatytas 
sąlygas, kuri įsigalioja nuo paraiškos 
pateikimo Komisijai dienos. Tokia 
pereinamojo laikotarpio nacionalinė 
apsauga baigiasi sprendimo dėl 
pavadinimo įregistravimo ar atsisakymo 
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jo įregistruoti pagal šį poskirsnį priėmimo 
dieną.

Or. es

Pakeitimas 1358
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu valstybėje narėje nėra 
nacionalinės teisės aktų, susijusių su 
kilmės vietos nuorodų ir geografinių 
nuorodų apsauga, ji gali tik laikinai 
nacionaliniu lygiu pavadinimui suteikti 
apsaugą pagal šiame skyriuje nustatytas 
sąlygas, kuri įsigalioja nuo paraiškos 
pateikimo Komisijai dienos. Tokia 
pereinamojo laikotarpio nacionalinė 
apsauga baigiasi sprendimo dėl 
pavadinimo įregistravimo ar atsisakymo 
jo įregistruoti pagal šį poskirsnį priėmimo 
dieną.

Or. es

Pagrindimas

Konkretūs sprendimai dėl nacionalinių procedūrų tvirtinami deleguotų teisės aktų pagalba 
(86 straipsnio 4 dalies c punktas). Mes nepritariame šiai priemonei dėl priežasčių, panašių į 
tas kurios buvo pateiktos ryšium su 71 straipsniu. Bet kokiu atveju, jeigu pagrindinis aktas 
būtų panaikintas, įgyvendinimo aktų naudojimas (bendras taikymas visose valstybėse narėse) 
atrodo tinkamesnis.

Pakeitimas 1359
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

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

3a. Iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės priima įstatymus ir kitus teisės 
aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118f 
straipsnio ir šio straipsnio.

Or. de

Pakeitimas 1360
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jeigu valstybėje narėje nėra 
nacionalinės teisės aktų, susijusių su 
kilmės vietos nuorodų ir geografinių 
nuorodų apsauga, ji gali tik laikinai 
nacionaliniu lygiu pavadinimui suteikti 
apsaugą pagal šiame poskirsnyje 
nustatytas sąlygas, kuri įsigalioja nuo 
paraiškos pateikimo Komisijai dienos. 
Tokia pereinamojo laikotarpio 
nacionalinė apsauga baigiasi sprendimo 
dėl pavadinimo įregistravimo ar 
atsisakymo jo įregistruoti pagal šį 
poskirsnį priėmimo dieną.

Or. de

Pakeitimas 1361
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Matteo Salvini

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

3a. Valstybės narės imasi veiksmų, 
reikalingų nutraukti neteisėtą saugomų 
kilmės vietos nuorodų arba geografinių 
nuorodų, paminėtų 2 dalyje.

Or. it

Pakeitimas 1362
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kilmės vietos nuorodos ar geografinės 
nuorodos apsauga taikoma visam 
pavadinimui, įskaitant jo sudedamąsias 
dalis, jei jos pačios yra savitos. Nesavitos 
ar bendrinės saugomos kilmės vietos 
nuorodos ar geografinės nuorodos dalys 
nesaugomos.
Saugomas vardas registruojamas tik 
kalba(kalbomis) kuri(kurios) yra 
naudojamos atitinkamo produkto 
aprašymui pažymėtoje geografinėje 
teritorijoje.
Vardas registruojamas originalo rašyba.

Or. fr

Pagrindimas

Lingvistiniai aspektai susiję su saugomos kilmės vietos nuoroda ar geografine nuoroda yra 
esminiai elementai, kuriuose reikia nustatyti pagrindiniame teisės akte. 

Pakeitimas 1363
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosios šalys pateikia Komisijai šio 
reglamento 71 straipsnio 1 dalyje minimą 
techninę ataskaitą apie savo geografines 
nuorodas, minimas ankstesnėje dalyje.
Komisija  gali  nuspręsti atšaukti tas 
trečiųjų šalių geografines nuorodas, 
kuriomis  nesilaikoma šio reglamento 70 
straipsnio sąlygų per ilgiausiai trejų metų 
nuo jų registravimo datos laikotarpį.

Or. es

Pagrindimas

Komisija palieka galimybę registruoti geografines nuorodas priklausančias trečiosioms 
šalims, kurios Sąjungoje yra saugomos dvišalėmis sutartimis. Tokiu atveju šalys privalėtų 
bent jau pateikti techninę ataskaitą apie kilmės nuorodas arba geografines nuorodas,  kaip to 
šiuo metu reikalaujama iš Bendrijos narių pagal reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118s 
straipsnį.

Pakeitimas 1364
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosios šalys pateikia Komisijai šio 
reglamento 71 straipsnio 1 dalyje minimą 
techninę ataskaitą apie savo geografines 
nuorodas, minimas ankstesnėje dalyje.
Komisija  gali  nuspręsti atšaukti tas 
trečiųjų šalių geografines nuorodas, 
kuriomis  nesilaikoma šio reglamento 70 
straipsnio sąlygų per ilgiausiai trejų metų 
nuo jų registravimo datos laikotarpį.

Or. es
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Pakeitimas 1365
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 86 straipsnio 4 dalies b punktą
nustatytas sąlygas atitinkantis pareiškėjas 
gali teikti paraišką, kad būtų patvirtinti 
produkto su saugoma kilmės vietos 
nuoroda arba saugoma geografine nuoroda 
specifikacijos pakeitimai, visų pirma 
siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos 
žinių raidą arba iš naujo apibrėžti 
atitinkamą geografinę vietovę. Paraiškose 
apibūdinami prašomi pakeitimai ir 
pateikiamas jų pagrindimas.

Pagal 72 straipsnio sąlygas atitinkantis 
pareiškėjas gali teikti paraišką, kad būtų 
patvirtinti produkto su saugoma kilmės 
vietos nuoroda arba saugoma geografine 
nuoroda specifikacijos pakeitimai, visų 
pirma siekiant atsižvelgti į mokslo ir 
technikos žinių raidą arba iš naujo apibrėžti  
geografinę vietovę, paminėtą 71 straipsnio 
2  dalies d punkto antroje pastraipoje.
Paraiškose apibūdinami prašomi pakeitimai 
ir pateikiamas jų pagrindimas.

Or. de

Pakeitimas 1366
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai siūlomas pakeitimas apima vieną ar 
daugiau 71 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodyto vieno bendro dokumento 
pakeitimų, paraiškai dėl pakeitimo 
mutatis mutandis taikomi 73–76 
straipsniai. Tačiau, jeigu siūlomas tik 
nedidelis pakeitimas, Komisija 
įgyvendinimo aktais nusprendžia, ar 
paraišką galima tvirtinti netaikant 74 
straipsnio 2 dalyje ir 175 straipsnyje 
nustatytos procedūros; jeigu paraiška 
patvirtinama, Komisija paskelbia 74 
straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją.
Pakeitimas laikomas neesminiu, jeigu:
a) nėra susijęs su esminėmis produkto 
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savybėmis;
b) juo  nėra keičiamas ryšys;
c) dėl jo nereikia pakeisti produkto 
pavadinimo arba pavadinimo dalies;
d) jis neturi poveikio nustatytų ribų 
geografinei vietovei;
e) dėl jo nereikia jokių kitų prekiavimo 
produktu apribojimų.
3. Jei siūlomu pakeitimu vienas bendras 
dokumentas nekeičiamas, taikomos šios 
taisyklės:
a) kai geografinė vietovė yra tam tikroje 
valstybėje narėje, ta valstybė narė 
pareiškia savo poziciją dėl pakeitimo ir, 
jeigu pozicija yra teigiama, paskelbia iš 
dalies pakeistą produkto specifikaciją ir 
informuoja Komisiją apie patvirtintus 
pakeitimus bei juos pagrindžia;
b) kai geografinė vietovė yra trečiojoje 
valstybėje, sprendimą dėl siūlomo 
pakeitimo patvirtinimo įgyvendinimo 
aktais priima Komisija.

Or. fr

Pagrindimas

Bendro dokumento neesminio pakeitimo principas ir apibrėžimas yra esminiai elementai.

Pakeitimas 1367
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai siūlomas pakeitimas apima vieną ar 
daugiau 71 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodyto vieno bendro dokumento 
pakeitimų, paraiškai dėl pakeitimo 
mutatis mutandis taikomi 73–76 
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straipsniai. Tačiau, jeigu siūlomas tik 
nedidelis pakeitimas, naudojami 
įgyvendinimo aktai siekiant nuspręsti ar 
patvirtinti prašymą netaikant 74 
straipsnio 3 dalyje ir 75 straipsnyje 
nurodytos procedūros.
Jei siūlomu pakeitimu vienas bendras 
dokumentas nekeičiamas, taikomos šios 
taisyklės: kai geografinė vietovė yra tam 
tikroje valstybėje narėje, ta valstybė narė 
pareiškia savo poziciją dėl pakeitimo ir, 
jeigu pozicija yra teigiama, paskelbia iš 
dalies pakeistą produkto specifikaciją ir 
informuoja Komisiją apie patvirtintus 
pakeitimus bei juos pagrindžia.

Or. es

Pagrindimas

Komisija siūlo išbraukti reglamento 1234/2007 118q straipsnio 2 ir 3 dalis,  kuriomis 
nustatomos produkto specifikacijų keitimo sąlygos ir specifikacijas ateityje reglamentuoti 
pasinaudojant deleguotaisiais aktais (86 straipsnio 4 dalies g punktas). Bet kokiu atveju 
manome, kad jeigu pagrindinė priemonė dingtų, labiau tinkama šiame straipsnyje paminėti 
deleguotuosius aktus (bendras taikymas visose valstybėse narėse).

Pakeitimas 1368
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai siūlomas pakeitimas apima vieną ar 
daugiau 71 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodyto vieno bendro dokumento 
pakeitimų, paraiškai dėl pakeitimo 
mutatis mutandis taikomi 73–76 
straipsniai. Tačiau, jeigu siūlomas tik 
nedidelis pakeitimas, Komisija 
įgyvendinimo aktais nusprendžia, ar 
paraišką galima tvirtinti netaikant 74 
straipsnio 2 dalyje ir 75 straipsnyje 
nustatytos procedūros; jeigu paraiška 
patvirtinama, Komisija paskelbia 74 
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straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją. 
Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. de

Pakeitimas 1369
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai siūlomas pakeitimas apima keletą 
bendro dokumento pakeitimų,  paminėtų 
71 straipsnio 1 dalies d punkte,  paraiškai 
dėl pakeitimo mutatis mutandis taikomi 
73–76 straipsniai. Tačiau, jeigu siūlomas 
tik nedidelis pakeitimas, naudojami 
įgyvendinimo aktai siekiant nuspręsti ar 
patvirtinti prašymą netaikant 74 
straipsnio 3 dalyje ir 75 straipsnyje 
nurodytos procedūros.

Or. es

Pagrindimas

Sugrąžinama Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118q straipsnio 2 dalis.

Pakeitimas 1370
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei siūlomu pakeitimu vienas bendras 
dokumentas nekeičiamas, taikomos šios 
taisyklės:
a) kai geografinė vietovė yra tam tikroje 
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valstybėje narėje, ta valstybė narė 
pareiškia savo poziciją dėl pakeitimo ir, 
jeigu pozicija yra teigiama, paskelbia iš 
dalies pakeistą produkto specifikaciją ir 
informuoja Komisiją apie patvirtintus 
pakeitimus bei juos pagrindžia;
b) kai geografinė vietovė yra trečiojoje 
valstybėje, sprendimą dėl siūlomo 
pakeitimo patvirtinimo įgyvendinimo 
aktais priima Komisija. Tas įgyvendinimo 
aktas priimamas pagal 162 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. de

Pakeitimas 1371
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei siūlomu pakeitimu vienas bendras 
dokumentas nekeičiamas, taikomos šios 
taisyklės:
a) kai geografinė vietovė yra tam tikroje 
valstybėje narėje, ta valstybė narė 
pareiškia savo poziciją dėl pakeitimo ir, 
jeigu pozicija yra teigiama, paskelbia iš 
dalies pakeistą produkto specifikaciją ir 
informuoja Komisiją apie patvirtintus 
pakeitimus bei juos pagrindžia;
b) kai geografinė vietovė yra trečiojoje 
valstybėje, Komisija  nustato ar patvirtinti 
siūlomą pakeitimą..

Or. es

Pagrindimas

Sugrąžinama Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118q straipsnio 2 dalis.

Pakeitimas 1372
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber
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Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nukrypstant nuo 82 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, valstybė narė arba trečioji šalis, 
arba jos kompetentinga  institucija gali 
prašyti patvirtinti saugomų vynų 
pavadinimų specifikacijos pakeitimą, 
laikantis šios straipsnio 1 dalies nuostatų.

Or. de

Pagrindimas

Kai kurios šiuo metų saugomų vynų pavadinimų produkto specifikacijos reglamentuojamos 
viešosios teisės, todėl tokiais atvejais reikia leisti pakeitimų prašyti ir valstybėms narėms, o ne 
tik gamintojams.

Pakeitimas 1373
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgdama į gamybos konkrečioje 
geografinėje vietovėje ypatumus, Komisija 
deleguotaisiais aktais gali nustatyti:

Išbraukta.

a) konkrečios geografinės vietovės ribų 
nustatymo principus ir
b) su gamyba konkrečioje geografinėje 
vietovėje susijusias apibrėžtis, apribojimus 
ir leidžiančias nukrypti nuostatas.

Or. fr

Pagrindimas

70 straipsnio pakeitimais šie deleguotieji aktai tapo nereikalingais.
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Pakeitimas 1374
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgdama į gamybos konkrečioje 
geografinėje vietovėje ypatumus, Komisija 
deleguotaisiais aktais gali nustatyti:

Išbraukta.

a) konkrečios geografinės vietovės ribų 
nustatymo principus ir
b) su gamyba konkrečioje geografinėje 
vietovėje susijusias apibrėžtis, apribojimus 
ir leidžiančias nukrypti nuostatas.

Or. es

Pagrindimas

Nepritariame šios straipsnio turiniui, nes dauguma reglamentuojamų klausimų yra arba 
įtraukti pagrindinėje priemonėje (kaip anksčiau paminėtoje 4 a dalyje) arba apimami 
įgyvendinamaisiais aktais dėl savo apimties ir būtinybės visose valstybėse narėse juos taikyti 
vienodai, bei kaip tokie jau yra apibrėžti Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2009. Tai yra 
taikoma ir 2, 3, 4, 5 ir 6 dalims.

Pakeitimas 1375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti 
produktų kokybę ir atsekamumą, Komisija 
deleguotaisiais aktais gali numatyti 
sąlygas, pagal kurias į produktų 
specifikacijas gali būti įtraukti papildomi 
reikalavimai.

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 1376
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti 
produktų kokybę ir atsekamumą, Komisija 
deleguotaisiais aktais gali numatyti 
sąlygas, pagal kurias į produktų 
specifikacijas gali būti įtraukti papildomi 
reikalavimai.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Nepritariame šios straipsnio turiniui, nes dauguma reglamentuojamų klausimų yra arba 
įtraukti pagrindinėje priemonėje (kaip anksčiau paminėtoje 4 a dalyje) arba apimami 
įgyvendinamaisiais aktais dėl savo apimties ir būtinybės visose valstybėse narėse juos taikyti 
vienodai, bei kaip tokie jau yra apibrėžti Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2009. Tai yra 
taikoma ir 2, 3, 4, 5 ir 6 dalims.

Pakeitimas 1377
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) produktų specifikacijos elementai; Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1378
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) produktų specifikacijos elementai; Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1379
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) produktų specifikacijos elementai; Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

71–82  straipsnių pakeitimais šie deleguotieji aktai tapo nereikalingais.

Pakeitimas 1380
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) produktų specifikacijos elementai; Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Nepritariame šios straipsnio turiniui, nes dauguma reglamentuojamų klausimų yra arba 
įtraukti pagrindinėje priemonėje (kaip anksčiau paminėtoje 4 a dalyje) arba apimami 
įgyvendinamaisiais aktais dėl savo apimties ir būtinybės visose valstybėse narėse juos taikyti 
vienodai, bei kaip tokie jau yra apibrėžti Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2009. Tai yra 
taikoma ir 2, 3, 4, 5 ir 6 dalims.
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Pakeitimas 1381
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) produktų specifikacijos elementai; a) Kokiais atvejais gamintojas gali teikti 
kilmės vietos nuorodos arba geografinės 
nuorodos apsaugos paraišką;

Or. de

Pakeitimas 1382
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąlygos, kurių turi būti laikomasi, kai 
teikiama kilmės vietos nuorodos arba 
geografinės nuorodos apsaugos paraiška, 
preliminarios nacionalinės procedūros, 
Komisijos atliekamas tikrinimas, 
prieštaravimo teikimo procedūra ir 
saugomos kilmės vietos nuorodos ar 
saugomos geografinės nuorodos 
pakeitimo, panaikinimo ir nuorodos tipo 
pakeitimo procedūros;

c) sąlygos, kurių turi būti laikomasi, kai 
teikiama kilmės vietos nuorodos arba 
geografinės nuorodos apsaugos paraiška.

Or. es

Pagrindimas

Nepritariame šios straipsnio turiniui, nes dauguma reglamentuojamų klausimų yra arba 
įtraukti pagrindinėje priemonėje (kaip anksčiau paminėtoje 4 a dalyje) arba apimami 
įgyvendinamaisiais aktais dėl savo apimties ir būtinybės visose valstybėse narėse juos taikyti 
vienodai, bei kaip tokie jau yra apibrėžti Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2009. Tai yra 
taikoma ir 2, 3, 4, 5 ir 6 dalims.
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Pakeitimas 1383
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąlygos, kurių turi būti laikomasi, kai 
teikiama kilmės vietos nuorodos arba 
geografinės nuorodos apsaugos paraiška, 
preliminarios nacionalinės procedūros,
Komisijos atliekamas tikrinimas, 
prieštaravimo teikimo procedūra ir 
saugomos kilmės vietos nuorodos ar 
saugomos geografinės nuorodos pakeitimo, 
panaikinimo ir nuorodos tipo pakeitimo 
procedūros;

c) sąlygos, kurių turi būti laikomasi, kai 
teikiama kilmės vietos nuorodos arba 
geografinės nuorodos apsaugos paraiška, 
Komisijos atliekamas tikrinimas, 
prieštaravimo teikimo procedūra ir 
saugomos kilmės vietos nuorodos ar 
saugomos geografinės nuorodos pakeitimo, 
panaikinimo ir nuorodos tipo pakeitimo 
procedūros;

Or. de

Pakeitimas 1384
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kelių valstybių paraiškoms taikomos 
sąlygos;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Nepritariame šios straipsnio turiniui, nes dauguma reglamentuojamų klausimų yra arba 
įtraukti pagrindinėje priemonėje (kaip anksčiau paminėtoje 4 a dalyje) arba apimami 
įgyvendinamaisiais aktais dėl savo apimties ir būtinybės visose valstybėse narėse juos taikyti 
vienodai, bei kaip tokie jau yra apibrėžti Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2009. Tai yra 
taikoma ir 2, 3, 4, 5 ir 6 dalims.

Pakeitimas 1385
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Astrid Lulling
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Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kelių valstybių paraiškoms taikomos 
sąlygos;

d) kelių valstybių paraiškoms taikomos su 
nacionalinėmis  procedūromis susijusios 
konkrečios priemonės;

Or. de

Pakeitimas 1386
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) sąlygos, taikomos su trečiosios 
valstybės geografinėmis vietovėmis 
susijusioms paraiškoms;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Nepritariame šios straipsnio turiniui, nes dauguma reglamentuojamų klausimų yra arba 
įtraukti pagrindinėje priemonėje (kaip anksčiau paminėtoje 4 a dalyje) arba apimami 
įgyvendinamaisiais aktais dėl savo apimties ir būtinybės visose valstybėse narėse juos taikyti 
vienodai, bei kaip tokie jau yra apibrėžti Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2009. Tai yra 
taikoma ir 2, 3, 4, 5 ir 6 dalims.

Pakeitimas 1387
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) sąlygos, taikomos produkto Išbraukta.
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specifikacijų pakeitimams.

Or. es

Pagrindimas

Nepritariame šios straipsnio turiniui, nes dauguma reglamentuojamų klausimų yra arba 
įtraukti pagrindinėje priemonėje (kaip anksčiau paminėtoje 4 a dalyje) arba apimami 
įgyvendinamaisiais aktais dėl savo apimties ir būtinybės visose valstybėse narėse juos taikyti 
vienodai, bei kaip tokie jau yra apibrėžti Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2009. Tai yra 
taikoma ir 2, 3, 4, 5 ir 6 dalims.

Pakeitimas 1388
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) sąlygos, taikomos produkto 
specifikacijų pakeitimams.

g) sąlygos, kurioms esant pakeitimas 
laikomas neesminiu pagal 82 straipsnio 2 
dalies apibrėžimą;

Or. de

Pakeitimas 1389
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti 
tinkamą apsaugą, Komisija 
deleguotaisiais aktais gali nustatyti su 
saugomu pavadinimu susijusius 
apribojimus.

Išbraukta.

Or. es
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Pagrindimas

Nepritariame šios straipsnio turiniui, nes dauguma reglamentuojamų klausimų yra arba 
įtraukti pagrindinėje priemonėje (kaip anksčiau paminėtoje 4 a dalyje) arba apimami 
įgyvendinamaisiais aktais dėl savo apimties ir būtinybės visose valstybėse narėse juos taikyti 
vienodai, bei kaip tokie jau yra apibrėžti Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2009. Tai yra 
taikoma ir 2, 3, 4, 5 ir 6 dalims.

Pakeitimas 1390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato 
Adrover

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad šio 
poskirsnio nuostatų dėl vynų pavadinimų, 
kuriems apsauga suteikta prieš 2009 m. 
rugpjūčio 1 d. arba kurių apsaugos 
paraiška pateikta prieš tą datą, taikymas 
nekenktų ūkio subjektams ir 
kompetentingoms institucijoms, Komisija 
deleguotaisiais aktais gali priimti 
pereinamojo laikotarpio nuostatas dėl:

Išbraukta.

a) vynų pavadinimų, kuriuos valstybės 
narės pripažino kilmės vietos nuorodomis 
arba geografinėmis nuorodomis iki 
2009 m. rugpjūčio 1 d., ir vynų 
pavadinimų, kurių apsaugos paraiškos 
pateiktos prieš tą datą;
b) preliminarios nacionalinės procedūros;
c) vynų, pateiktų rinkai arba paženklintų 
prieš konkrečią datą, ir
d) produkto specifikacijų pakeitimų.

Or. es

Pagrindimas

Nepritariame šios straipsnio turiniui, nes dauguma reglamentuojamų klausimų yra arba 
įtraukti pagrindinėje priemonėje (kaip anksčiau paminėtoje 4 a dalyje) arba apimami 
įgyvendinamaisiais aktais dėl savo apimties ir būtinybės visose valstybėse narėse juos taikyti 
vienodai, bei kaip tokie jau yra apibrėžti Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2009. Tai yra 
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taikoma ir 2, 3, 4, 5 ir 6 dalims.

Pakeitimas 1391
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) preliminarios nacionalinės procedūros; Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1392
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 6 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) produkto specifikacijų pakeitimų. Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

71–82  straipsnių pakeitimais šie deleguotieji aktai tapo nereikalingais.

Pakeitimas 1393
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atsižvelgdama į gamybos konkrečioje 
geografinėje vietovėje ypatumus, Komisija 
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įgyvendinimo aktais gali nustatyti:
a) konkrečios geografinės vietovės ribų 
nustatymo principus ir
b) su gamyba konkrečioje geografinėje 
vietovėje susijusias apibrėžtis, apribojimus 
ir leidžiančias nukrypti nuostatas.
2b. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti 
produktų kokybę ir atsekamumą, Komisija 
įgyvendinimo aktais gali numatyti sąlygas, 
pagal kurias į produktų specifikacijas gali 
būti įtraukti papildomi reikalavimai.
2c. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti 
teisėtas gamintojų ar ūkio subjektų teises 
ir interesus, Komisija įgyvendinimo aktais 
gali priimti taisykles, kuriomis nustatoma:
a) Kokių salygų reikia laikytis teikiant 
kilmės vietos nuorodos arba geografinės 
nuorodos apsaugos paraišką;
b) Komisijos atliekamas tikrinimas, 
prieštaravimo teikimo procedūra ir 
saugomos kilmės vietos nuorodos ar 
saugomos geografinės nuorodos 
pakeitimo, panaikinimo ir nuorodos tipo 
pakeitimo procedūros;
c) kelių valstybių paraiškoms taikomos 
sąlygos;
d) sąlygos, taikomos su trečiosios 
valstybės geografinėmis vietovėmis 
susijusioms paraiškoms;
e) data, nuo kurios taikoma apsauga arba 
apsaugos pakeitimas;
f) sąlygos, taikomos produkto 
specifikacijų pakeitimams.
2d. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti 
tinkamą apsaugą, Komisija įgyvendinimo 
aktais gali nustatyti su saugomu 
pavadinimu susijusius apribojimus.

Or. es

Pagrindimas

Pridėta siekiant derėjimo su ankstesniu punktu. 
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Pakeitimas 1394
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tradiciniai pavadinimai Komisijos yra 
pripažįstami, apibrėžiami ir saugomi.

Or. es

Pagrindimas

Sugrąžinama Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103u straipsnio 2 dalis.

Pakeitimas 1395
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Kompetentingos valstybių narių ar 
trečiųjų valstybių institucijos ar 
trečiosiose valstybėse įsisteigusios 
atstovaujančiosios profesinės 
organizacijos gali Komisijai pateikti 
paraišką dėl tradicinių pavadinimų 
apsaugos pagal 89 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1396
Christa Klaß, Anja Weisgerber

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

1a. Tradiciniai pavadinimai saugomi tik 
prašyme pateikta kalba ir tik jame 
pateiktose vyno gaminių kategorijose nuo:
a) netinkamo naudojimo net jei prie jo 
pateikiami tokie žodžiai kaip "rūšis", 
"tipas", "metodas", "pagamintas", 
"imitacija", "skonis", "panašus" ar kiti 
panašūs žodžiai;
b) kitų melagingų ar klaidinančių 
nuorodų į produkto pobūdį, 
charakteristikas ar esmines produkto 
ypatybes, esančių ant vidinės ar išorinės 
pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su 
juo susijusiuose dokumentuose;
c) kitų veiksmų, kuriais vartotojas gali 
būti suklaidintas, visų pirma sudarytas 
įspūdis, kad vynas atitinka saugomą 
tradicinį pavadinimą.

Or. en

Pakeitimas 1397
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kai tradicinis pavadinimas yra 
apsaugomas šiuo reglamentu, prekinio 
ženklo, kurio naudojimas prieštarautų 89c 
straipsniui registracija įvertinama 
laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/95/EB arba Tarybos 
reglamento (EB) Nr.207/2009.
Prekės ženklai, užregistruoti pažeidžiant 
pirmąją pastraipą, skelbiami 
negaliojančiais pateikus prašymą 
laikantis taikomos tvarkos, kaip nustatyta 
Direktyvoje 2008/95/EB arba Reglamente 
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(EB) Nr. 207/2009.
Prekės ženklas, atitinkantis vieną iš šio 
reglamento 89c straipsnyje paminėtų 
situacijų, kurio atveju buvo pateiktas 
prašymas, jis buvo užregistruotas arba 
patvirtintas naudojimui, jeigu tokia 
galimybė yra numatoma atitinkamais 
įstatymais, Bendrijos teritorijoje iki 2002 
m. gegužės 4 d. arba prieš prašymo  
Komisijai dėl tradicinio pavadinimo 
apsaugos pateikimo datos, gali būti 
naudojamas ir atnaujinamas nepaisant 
tradicinio termino apsaugos. Tokiais 
atvejais leidžiama tuo pat metu vartoti 
tradicinį pavadinimą ir atitinkamą prekės 
ženklą.
Pavadinimas nėra saugomas kaip kilmės 
vietos nuoroda ar geografinė nuoroda, jei, 
atsižvelgiant į prekės ženklo gerą vardą ir 
pripažinimą, vartotojas dėl tokios 
apsaugos galėtų susidaryti klaidingą 
nuomonę apie tikrąjį vyno tapatumą, 
prigimtį, ypatybes arba jo kokybę.

Or. en

Pakeitimas 1398
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Pavadinimas, kurio apsaugos paraiška 
pateikiama ir kuris visiškai ar iš dalies 
sutampa su pagal šį skyrių jau  saugomu 
tradiciniu pavadinimu, saugomas deramai 
atsižvelgiant į vietinę bei tradicinę 
vartoseną ir bet kokį suklaidinimo pavojų. 
Homoniminis terminas, kurį vartojant 
vartotojai gali susidaryti klaidingą įspūdį 
apie produktų pobūdį, kokybę ar tikrąją 
kilmės vietą, neregistruojamas net jeigu 
terminas yra tikslus.
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Įregistruotą homoniminį pavadinimą 
galima naudoti tik jeigu praktiškai 
įmanoma pakankamai atskirti vėliau 
įregistruotą homonimą ir jau saugomą 
tradicinį pavadinimą, atsižvelgiant į 
būtinybę atitinkamiems gamintojams 
taikyti teisingumo principą ir į poreikį 
neklaidinti vartotojo.

Or. en

Pakeitimas 1399
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Per dvejus mėnesius Komisijai  
paskelbus prašymą, bet kuri valstybė narė 
arba trečioji šalis, fizinis arba  juridinis 
asmuo, turintys teisėto intereso, gali 
pareikšti prieštaravimą pripažinimui 
pateikdamas prieštaravimą.

Or. en

Pakeitimas 1400
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Prašytojas gali prašyti pakeisti 
tradicinį pavadinimą, kalbą, atitinkamą 
vyną arba vynus arba apibrėžimą ar 
tradicinio termino vartojimo sąlygas. 

Or. en
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Pakeitimas 1401
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f. Komisija esant pagrįstam valstybės 
narės, trečiosios šalies, fizinio  arba 
juridinio asmens, turinčio teisėtų interesų 
prašymu  taikydama įgyvendinimo aktą 
nuspręsti atšaukti tradicinio pavadinimo 
apsaugą, jeigu jis neatitinką 89 
straipsnyje pateikto apibrėžimo.
Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1402
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
89 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

89a straipsnis
Tradicinių pavadinimų vartojimo sąlygos
1. Saugomas pavadinimas:
a) pateikiamas oficialia kalba(kalbomis) 
arba regiono kalba(kalbomis) tos 
valstybės narės arba trečiosios šalies iš 
kurios šis terminas yra kilęs; arba
b) pateikiamas kalba,  kuri vartojama 
prekyboje.
2. Tam tikra kalba  naudojamas terminas 
turi  būti susijęs su konkrečiais 
produktais, minimais 69 straipsnio 2 
dalyje.
3. Terminas registruojamas originalo 
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rašyba.

Or. fr

Pakeitimas 1403
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
89 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

89b straipsnis
Galiojimo sąlygos

1. Tradicinis pavadinimas pripažįstamas 
jeigu:
a) Pavadinimas susideda tik iš:
i) pavadinimo, tradiciškai vartojamo 
didžiojoje Bendrijos arba susijusios 
trečiosios valstybės teritorijoje ir 
padedančio atskirti konkrečias vynuogių 
produktų, nurodytų 69 straipsnio 1 dalyje, 
kategorijas; arba
ii) gerai vertinamo komercinio 
pavadinimo, tradiciškai vartojamo bent 
jau susijusios valstybės narės ar trečiosios 
valstybės teritorijoje ir padedančio atskirti 
konkrečias vynuogių produktų, nurodytų 
69 straipsnio 1 dalyje, kategorijas;
b) Pavadinimas:
i) nėra bendrinis;
ii) 
Yra apibrėžtas ir reglamentuojamas 
valstybės narės  teisės aktais; arba

iii) Jam taikomos galiojimo sąlygos, kaip  
tai yra numatyta taisyklėmis, 
galiojančiomis atitinkamos trečiosios  
šalies vyno gamintojams, įskaitant 
atitinkamų profesinių organizacijų 
taikomas sąlygas.
2. 1 dalies a  punkte „tradicinis 
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vartojimas“ reiškia:
a) mažiausiai penkerius  metus 
pavadinimams kalba(kalbomis) 
minimomis 89a straipsnio 1  dalies a 
punkte;
b) mažiausiai 15 metų pavadinimams 
kalba(kalbomis) minimomis 98a 
straipsnio 1 dalies b punkte.
3. 1 dalies b punkto i papunktyje 
„bendrasis“ reiškia tradicinį pavadinimą, 
kuris nors ir yra susiję su konkrečiu 
gamybos metodu arba sendinimo metodu, 
kokybe, spalva, vieta arba vynuogių 
produkto istorija, tapo bendru atitinkamo 
vynuogių produkto pavadinimu 
Sąjungoje.
4. Šio straipsnio 1b dalyje nustatytos 
sąlygos netaikomos 89 straipsnio b punkte 
minimiems tradiciniams pavadinimams.

Or. fr

Pakeitimas 1404
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
89 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

89c straipsnis
Pareiškėjai

1. Kompetentingos valstybių narių ar 
trečiųjų valstybių institucijos ar 
trečiosiose valstybėse įsisteigusios 
atstovaujančiosios profesinės 
organizacijos gali Komisijai pateikti 
paraišką dėl tradicinių terminų apsaugos 
pagal 89 straipsnį.
2. Atstovaujančioji profesinė organizacija 
– gamintojų organizacija ar gamintojų 
organizacijų asociacija, kuri yra 
patvirtinusi tas pačias taisykles ir veikianti 
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tam tikroje ar keliose vyno kilmės vietos 
nuorodos ar geografinės nuorodos 
vietovėje (-ėse) ir kurios nariai yra bent 
du trečdaliai kilmės vietos nuorodos ar 
geografinės nuorodos vietovės (-ių) 
gamintojų, kuriems tenka bent du 
trečdaliai tos (tų) vietovės (-ių) 
produkcijos. Atstovaujanti profesinė 
organizacija gali pateikti tik tų vynų, 
kuriuos ji gamina, apsaugos paraišką.

Or. fr

Pakeitimas 1405
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
89 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

89d straipsnis
Pripažinimo procedūra

Bet kokį sprendimą atmesti ar pripažinti 
tradicinį terminą Komisija priima 
remdamasi turimais įrodymais. Ji nustato 
ar buvo patenkintos 89, 89a ir 89b 
straipsniuose minimos arba 90a straipsnio 
3 dalyje ir 90b straipsnyje nustatytos 
sąlygos.
Apie sprendimą dėl atmetimo pranešama 
prieštaravimo pareiškėjui ir valstybės 
narės arba trečiosios valstybės valdžios 
institucijoms arba susijusioje trečiojoje 
šalyje įsisteigusiai atstovaujančiajai 
profesinei organizacijai.

Or. fr

Pagrindimas

Šios esminės nuostatos susijusios su tradiciniais pavadinimais turi būti nustatytos 
pagrindiniame akte kaip ir nuostatos dėl kilmės vietos.
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Pakeitimas 1406
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti 
teisėtas gamintojų ar ūkio subjektų teises 
ir interesus, Komisija deleguotaisiais 
aktais gali nustatyti:

Išbraukta.

a) kokie pareiškėjai gali teikti tradicinio 
termino apsaugos paraišką,
b) tradicinio termino pripažinimo 
paraiškos galiojimo sąlygas,
c) prieštaravimo siūlomam tradicinio 
termino pripažinimui priežastis,
d) apsaugos mastą, santykį su prekių 
ženklais, saugomais tradiciniais 
terminais, saugomomis kilmės vietos 
nuorodomis ar geografinėmis 
nuorodomis, homonimais ar tam tikrais 
vyninių vynuogių pavadinimais,
e) tradicinio termino panaikinimo 
priežastis,
f) paraiškos arba prašymo pateikimo datą;
g) tvarką, kuri turi būti taikoma tradicinio 
termino apsaugos paraiškai, įskaitant 
Komisijos atliekamą tikrinimą, 
prieštaravimo teikimo tvarką ir 
panaikinimo bei pakeitimo tvarką.

Or. es

Pagrindimas

Nepritariame šios straipsnio turiniui, nes dauguma reglamentuojamų klausimų yra arba 
įtraukti pagrindinėje priemonėje arba apimami įgyvendinamaisiais aktais dėl savo apimties ir 
būtinybės visose valstybėse narėse juos taikyti vienodai, bei kaip tokie jau yra apibrėžti 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2009.
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Pakeitimas 1407
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kokie pareiškėjai gali teikti tradicinio 
termino apsaugos paraišką,

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tai susiję su pagrindiniais elementais, kuriuos reikia nustatyti pagrindiniame teisės akte.

Pakeitimas 1408
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prieštaravimo siūlomam tradicinio 
termino pripažinimui priežastis,

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tai susiję su pagrindiniais elementais, kuriuos reikia nustatyti pagrindiniame teisės akte.

Pakeitimas 1409
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) apsaugos mastą, santykį su prekių 
ženklais, saugomais tradiciniais 
terminais, saugomomis kilmės vietos 

Išbraukta.
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nuorodomis ar geografinėmis 
nuorodomis, homonimais ar tam tikrais 
vyninių vynuogių pavadinimais,

Or. de

Pagrindimas

Tai susiję su pagrindiniais elementais, kuriuos reikia nustatyti pagrindiniame teisės akte.

Pakeitimas 1410
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tradicinio termino panaikinimo 
priežastis,

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tai susiję su pagrindiniais elementais, kuriuos reikia nustatyti pagrindiniame teisės akte.

Pakeitimas 1411
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgdama į Sąjungos ir tam tikrų 
trečiųjų valstybių prekybos ypatumus, 
Komisija deleguotaisiais aktais gali 
nustatyti sąlygas, kuriomis tradicinius 
terminus galima vartoti produktams iš 
trečiųjų valstybių apibūdinti, ir numatyti 
nuo 89 straipsnio leidžiančias nukrypti 
nuostatas.

Išbraukta.
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Or. es

Pagrindimas

Nepritariame šios straipsnio turiniui, nes dauguma reglamentuojamų klausimų yra arba 
įtraukti pagrindinėje priemonėje arba apimami įgyvendinamaisiais aktais dėl savo apimties ir 
būtinybės visose valstybėse narėse juos taikyti vienodai, bei kaip tokie jau yra apibrėžti 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2009.

Pakeitimas 1412
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti 
teisėtas gamintojų ar ūkio subjektų teises 
ir interesus, Komisija įgyvendinimo aktais 
gali nustatyti:
a) kokie pareiškėjai gali teikti tradicinio 
termino apsaugos paraišką,
b) tradicinio termino pripažinimo 
paraiškos galiojimo sąlygas,
c) prieštaravimo siūlomam tradicinio 
termino pripažinimui priežastis,
d) apsaugos mastą, santykį su prekių 
ženklais, saugomais tradiciniais 
terminais, saugomomis kilmės vietos 
nuorodomis ar geografinėmis 
nuorodomis, homonimais ar tam tikrais 
vyninių vynuogių pavadinimais,
e) tradicinio termino panaikinimo 
priežastis,
f) paraiškos arba prašymo pateikimo datą;
g) tvarką, kuri turi būti taikoma tradicinio 
termino apsaugos paraiškai, įskaitant 
Komisijos atliekamą tikrinimą, 
prieštaravimo teikimo tvarką ir 
panaikinimo bei pakeitimo tvarką.
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Or. es

Pagrindimas

Dera su ankstesniu straipsniu.

Pakeitimas 1413
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Atsižvelgdama į Sąjungos ir tam tikrų 
trečiųjų valstybių prekybos ypatumus, 
Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti sąlygas, kuriomis tradicinius 
terminus galima vartoti produktams iš 
trečiųjų valstybių apibūdinti, ir numatyti 
nuo 89 straipsnio leidžiančias nukrypti 
nuostatas.

Or. es

Pagrindimas

Dera su ankstesniu straipsniu.

Pakeitimas 1414
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) Nuoroda apie cukringas medžiagas,  
naudojamas vynų alkoholio kiekiui 
vynuose padidinti.

Or. it
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Pakeitimas 1415
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nukrypstant nuo 1 dalies ga punkto, 
nuorodos gali nebūti šiais atvejais:
a) Putojančių ir pusiau putojančių vynų,  
gautų iš cuvée ir pagamintų be papildomo 
cukraus;
b) Visų vynuogių produktų atveju, 
kuriuose buvo pridėta papildomo cukraus, 
gauto tik iš vynuogių.

Or. it


