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Pakeitimas 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
156 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkrečioms problemoms spręsti būtinos 
priemonės

Konkrečioms praktinėms problemoms 
spręsti būtinos priemonės

Or. en

Pakeitimas 2096
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
156 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
konkrečioms problemoms spręsti būtinas 
pagrįstas skubias priemones. Tokiomis 
priemonėmis galima nukrypti nuo šio 
reglamento nuostatų tik tiek, kiek tikrai 
būtina ir tokiam laikui, kuris tikrai būtinas.
Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

1. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus, kurie yra būtini ir 
pagrįsti skubos atvejais siekiant išspręsti 
konkrečias problemas. Šiais 
deleguotaisiais aktais galima nukrypti nuo 
šio reglamento nuostatų tik tiek, kiek tikrai 
būtina, ir tokiam laikui, kuris tikrai būtinas.

Or. de

Pagrindimas

Skubos priežasčių nepakanka, kad nebūtų taikomos Lisabonos sutarties nuostatos. Šiuo 
straipsniu siekiama išspręsti konkrečias problemas; jis gali turėti svarbių politinių pasekmių, 
taigi Europos Parlamento dalyvavimas yra būtinas. 

Pakeitimas 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
156 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais priima
konkrečioms problemoms spręsti būtinas 
pagrįstas skubias priemones. Tokiomis 
priemonėmis galima nukrypti nuo šio 
reglamento nuostatų tik tiek, kiek tikrai 
būtina ir tokiam laikui, kuris tikrai būtinas.
Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

1. Komisija įgyvendinimo aktais nustato
konkrečioms problemoms spręsti būtinas 
pagrįstas skubias priemones. Tokiomis 
priemonėmis, siekiant išspręsti konkrečias 
problemas, galima nukrypti nuo šio 
reglamento nuostatų ir nuo kitų 
reglamentų nuostatų, kuriomis nustatoma 
bendra žemės ūkio politika, tik tiek, kiek 
tikrai būtina, ir tokiam laikui, kuris tikrai 
būtinas. Tie įgyvendinimo aktai priimamai 
pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. es

Pagrindimas

Reikalingi skubūs ir neatidėliotini veiksmai priimant įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Pasiūlymas dėl reglamento
156 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
konkrečioms problemoms spręsti būtinas 
pagrįstas skubias priemones. Tokiomis 
priemonėmis galima nukrypti nuo šio 
reglamento nuostatų tik tiek, kiek tikrai 
būtina ir tokiam laikui, kuris tikrai būtinas.
Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

1. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
konkrečioms problemoms spręsti būtinas 
pagrįstas skubias priemones. Tokios 
priemonės gali būti taikomos visiems 
kitiems žemės ūkio produktams, išskyrus 
išvardytuosius I priedo XXIV dalies 2 
skirsnyje. Tokiomis priemonėmis galima 
nukrypti nuo šio reglamento nuostatų tik 
tiek, kiek tikrai būtina ir tokiam laikui, 
kuris tikrai būtinas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimamai pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme mėginama įtraukti visus žemės ūkio produktus, įskaitant bulves ir 
arklieną, kurie anksčiau nebuvo reguliuojami pagal vieną BRO.

Pakeitimas 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
156 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
konkrečioms problemoms spręsti būtinas 
pagrįstas skubias priemones. Tokiomis 
priemonėmis galima nukrypti nuo šio 
reglamento nuostatų tik tiek, kiek tikrai 
būtina ir tokiam laikui, kuris tikrai būtinas. 
Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

1. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
konkrečioms praktinėms problemoms 
spręsti būtinas pagrįstas skubias priemones. 
Tokiomis priemonėmis galima nukrypti 
nuo šio reglamento nuostatų tik tiek, kiek 
tikrai būtina ir tokiam laikui, kuris tikrai 
būtinas. Tie įgyvendinimo aktai priimamai 
pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 2100
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
156 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dėl tinkamai pagrįstų skubos priežasčių
ir siekdama išspręsti konkrečias 
problemas Komisija, laikydamasi
162 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
procedūros, priima nedelsiant taikomus
įgyvendinimo aktus.

2. Dėl tinkamai pagrįstų privalomų skubos 
priežasčių, susijusių su 1 dalyje
nurodytomis priemonėmis, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai pagal 55a 
straipsnyje numatytą procedūrą priimti
nedelsiant taikomus deleguotuosius aktus.

Or. de
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Pagrindimas

Skubos priežasčių nepakanka, kad nebūtų taikomos Lisabonos sutarties nuostatos. Šiuo 
straipsniu siekiama išspręsti konkrečias problemas; jis gali turėti svarbių politinių pasekmių, 
taigi Europos Parlamento dalyvavimas yra būtinas. 

Pakeitimas 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
156 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dėl tinkamai pagrįstų skubos priežasčių 
ir siekdama išspręsti konkrečias problemas 
Komisija, laikydamasi 162 straipsnio 
3 dalyje nurodytos procedūros, priima 
nedelsiant taikomus įgyvendinimo aktus.

2. Dėl tinkamai pagrįstų ir privalomų
skubos priežasčių ir siekdama išspręsti 
konkrečias problemas Komisija, 
laikydamasi 162 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos procedūros, priima nedelsiant 
taikomus įgyvendinimo aktus.

Or. es

Pakeitimas 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
156 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai Komisija, vadovaudamasi 156 
straipsniu, teikia paramą atitinkamo 
sektoriaus ūkio subjektams, ES 
finansavimas gali būti papildytas 109c 
straipsnyje numatytomis išlyginimo fondų 
lėšomis. Galimą tokio ES paramą 
papildančio finansavimo apimtį nustato 
Komisija, priimdama deleguotuosius 
aktus. Kiekviena valstybė narė gali 
nustatyti, kad ES paramą gali gauti tik 
ūkio subjektai, dalyvaujantys išlyginimo 
fonde.
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Or. fr

Pakeitimas 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
156 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

156a straipsnis
Dideliems pieno ir pieno produktų rinkos 
pusiausvyros sutrikimams spręsti skirtos 

priemonės
1. Labai sutrikus pieno ir pieno produktų 
rinkos pusiausvyrai, Komisija gali 
nuspręsti teikti paramą pieno 
gamintojams, kurie savo noru sumažina 
gamybos apimtį bent 5 proc., palyginti su 
tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu, ne 
trumpesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.
2. Rengiantis pieno kvotų panaikinimui 
po 2015 m. toliau nurodytos priemonės 
laikomos gamybos sumažinimu Komisijos 
pagal 4 dalį nustatytomis sąlygomis arba 
tam tikros formos pašalinimu iš rinkos:
a) nemokamas pieno tiekimas labdaros 
organizacijoms;
b) pieno kvotų perdavimas tarp valstybių 
narių sudarant tarpusavio susitarimus;
c) tiesioginis pieno ir pieno produktų 
eksportas į trečiąsias valstybes.
3. Sąjungos parama turėtų būti susieta su 
poveikio vertinimo atlikimu, siekiant 
įvertinti sistemos, kuri leistų valstybėms 
narėms nekvotinį pieną laikyti pirmąja 
pieno gamyba kitais prekybos metais, 
pagrįstumą.
4. Per 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį šią sistemą įdiegusių 
įmonių produkcijai pagal 1 dalies pirmos 
pastraipos nuostatas pirmiausia taikomos 
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II dalies I antraštinėje dalyje nustatytos 
intervencinės priemonės, įgyvendinamos 
pieno ir pieno produktų rinkoje.
5. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
veiksmingą ir tinkamą šio mechanizmo 
veikimą, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatoma:
a) 1 dalyje numatytos paramos ir 
apmokestinimo suma;
b) kriterijai, kurių reikia laikytis norint 
gauti paramą;
c) konkrečios šio mechanizmo aktyvavimo 
sąlygos;
d) sąlygos, pagal kurias nemokamai 
labdaros organizacijoms tiekiamas pienas, 
kaip numatyta 2 dalyje, galėtų būti 
laikomas gamybos sumažinimu.

Or. en

Pagrindimas

Reikia stengtis nenustatyti mokesčių produktyviems ūkininkams, kurie rengiasi rinkos 
liberalizavimui.

Pakeitimas 2104
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
156 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

156a straipsnis
Dideliems pieno ir pieno produktų rinkos 
pusiausvyros sutrikimams spręsti skirtos 

priemonės
1. Labai sutrikus pieno ir pieno produktų 
rinkos pusiausvyrai, Komisija 
nusprendžia teikti paramą pieno 
gamintojams, kurie savo noru sumažina 
gamybos apimtį bent 5 proc., palyginti su 
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tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu, ne 
trumpesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.
Skirdama šią paramą Komisija taip pat 
apmokestina pieno gamintojus, kurie 
padidina gamybos apimtis per tą patį 
laikotarpį tokiomis pat proporcijomis.
Šį mechanizmą Komisija pradeda taikyti, 
kai vieno litro kaina pasiekia 0,24 EUR.
2. Nemokamai labdaros organizacijoms 
tiekiamas pienas gali būti laikomas 
gamybos sumažinimu Komisijos pagal 4 
dalyje numatytomis sąlygomis.
3. Per 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį šią sistemą įdiegusių 
įmonių produkcijai pagal 1 dalies pirmos 
pastraipos nuostatas pirmiausia taikomos 
intervencinės priemonės pagal II dalies 
I antraštinę dalį, įgyvendinamos pieno ir 
pieno produktų rinkoje.
4. Siekdama užtikrinti veiksmingą ir 
tinkamą šio mechanizmo veikimą, 
Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatoma:
a) 1 dalyje numatytos paramos ir 
mokesčio suma;
b) paramos skyrimo kriterijai;
c) konkrečios šio mechanizmo aktyvavimo 
sąlygos;
d) sąlygos, pagal kurias nemokamai 
labdaros organizacijoms tiekiamas pienas, 
kaip numatyta 2 dalyje, galėtų būti 
laikomas gamybos sumažinimu.

Or. de

Pagrindimas

Reikia imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad šiame straipsnyje aprašytas mechanizmas būtų 
pradėtas įgyvendinti, kol dar nepradėtos taikyti intervencinės ir sandėliavimo priemonės.
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Pakeitimas 2105
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
156 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

156a straipsnis
Dideliems pieno ir pieno produktų rinkos 
pusiausvyros sutrikimams spręsti skirtos 

priemonės
1. Labai sutrikus pieno ir pieno produktų 
rinkos pusiausvyrai, Komisija pagal 
Europos maisto produktų kainų stebėjimo 
priemonės nurodymus gali nuspręsti teikti 
paramą pieno gamintojams, kurie savo 
noru sumažina gamybos apimtį bent 
5 proc., palyginti su tuo pačiu ankstesnių 
metų laikotarpiu, ne trumpesniam nei 
3 mėnesių laikotarpiui, kuris gali būti 
pratęstas. Skirdama šią paramą Komisija 
taip pat pagal Europos maisto produktų 
kainų stebėjimo priemonės nurodymus 
apmokestina pieno gamintojus, kurie 
padidina gamybos apimtis per tą patį 
laikotarpį tokiomis pat proporcijomis.
2. Nemokamai labdaros organizacijoms 
tiekiamas pienas gali būti laikomas 
gamybos sumažinimu Komisijos pagal 4 
dalį numatytomis sąlygomis.
3. Per 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį šią sistemą įdiegusių 
įmonių produkcijai pagal 1 dalies pirmos 
pastraipos nuostatas pirmiausia taikomos 
II dalies I antraštinėje dalyje nustatytos 
intervencinės priemonės, įgyvendinamos 
pieno ir pieno produktų rinkoje.
4. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
veiksmingą ir tinkamą šio mechanizmo 
veikimą, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatoma:
a) 1 dalyje numatytos paramos ir 
apmokestinimo suma;
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b) kriterijai, kurių reikia laikytis norint 
gauti paramą;
c) konkrečios šios priemonės aktyvavimo 
sąlygos;
d) sąlygos, pagal kurias nemokamai 
labdaros organizacijoms tiekiamas pienas, 
kaip numatyta 2 dalyje, galėtų būti 
laikomas gamybos sumažinimu.

Or. fr

Pagrindimas

Gamintojams, kurie padidina savo gamybą, turėtų būti galima savanoriškai sumažinti 
gamybos apimtis ir nustatyti mokestį ne vien tik esant rinkos krizei. Ši galimybė turėtų būti 
numatyta Europos maisto produktų kainų stebėjimo priemonėje, kuri būtų nuolatinė priemonė 
apimčiai koreguoti rinkoje.

Pakeitimas 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
156 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

156a straipsnis
Dideliems pieno ir pieno produktų rinkos 
pusiausvyros sutrikimams spręsti skirtos 

priemonės
1. Labai sutrikus pieno ir pieno produktų 
rinkos pusiausvyrai, Komisija gali 
nuspręsti teikti paramą pieno 
gamintojams, kurie savo noru sumažina 
gamybos apimtį bent 5 proc., palyginti su 
tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu, ne 
trumpesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas. Skirdama šią 
paramą Komisija taip pat nustato 
paramos grąžinimo sąlygas, jei 
nesilaikoma įsipareigojimų, ir palūkanas, 
mokamas pagal atitinkamas galiojančias 
taisykles.



PE494.489v01-00 12/90 AM\909523LT.doc

LT

2. Nemokamai labdaros organizacijoms 
tiekiamas pienas gali būti laikomas 
gamybos sumažinimu Komisijos pagal 
4 dalį numatytomis sąlygomis.
3. Per 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį šią sistemą įdiegusių 
įmonių produkcijai pagal 1 dalies pirmos 
pastraipos nuostatas pirmiausia taikomos 
II dalies I antraštinėje dalyje nustatytos 
intervencinės priemonės, įgyvendinamos 
pieno ir pieno produktų rinkoje.
4. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
veiksmingą ir tinkamą šio mechanizmo 
veikimą, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatoma:
a) 1 dalyje numatytos paramos ir 
palūkanų, kurios turės būti mokamos, jei 
nesilaikoma įsipareigojimų, suma;
b) kriterijai, kurių reikia laikytis norint 
gauti paramą;
c) konkrečios šio mechanizmo aktyvavimo 
sąlygos;
d) sąlygos, pagal kurias nemokamai 
labdaros organizacijoms tiekiamas pienas, 
kaip numatyta 2 dalyje, galėtų būti 
laikomas gamybos sumažinimu.

Or. es

Pagrindimas

Užuot nustačius mokestį gamintojams, kurie padidino produkciją, manome, kad skiriant 
paramą būtina taip pat nustatyti grąžinimo sąlygas ir palūkanas, kurios turi būti mokamos, 
jei nesilaikoma įsipareigojimų sumažinti gamybos apimtis.

Pakeitimas 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

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

156a straipsnis
Pagal dideliems pieno ir pieno produktų 
rinkos pusiausvyros sutrikimams spręsti 
skirtas priemones gali būti reikalaujama 
sumažinti gamybos apimtis, teikiant 
valstybių narių ir (arba) Komisijos 
finansinę paramą gamintojams, 
sumažinusiems gamybos apimtis.
Kai kuriais atvejais gamintojai gali būti 
apmokestinami, jei gamybos lygis išaugo 
daugiau nei padidėjo pasaulinė pieno ir 
pieno produktų paklausa.
Šios priemonės neturėtų būti pradėtos 
taikyti, kai dėl išskirtinių ir nenumatytų 
aplinkybių atsiranda didelių pusiausvyros 
sutrikimų.

Or. en

Pakeitimas 2108
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
156 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

156a straipsnis
Siekdamos užtikrinti racionalią 
ūkininkavimo kalnuotose ir kalvotose 
vietovėse plėtrą ir taip garantuoti 
kalnuotų vietovių pieno sektoriaus 
ūkininkams deramą gyvenimo lygį, 
pripažintos šių vietovių gamintojų 
organizacijos, atsižvelgdamos į vietovių 
ypatumus, gali nuo 2014 m. balandžio 
30 d. pateikti veiklos programas, kad būtų 
pagerintos šių gamintojų pelno maržos.   
Sąjungos finansinė parama neviršija 
4,1 % kiekvienos gamintojų organizacijos 
parduodamos produkcijos vertės. Tačiau 



PE494.489v01-00 14/90 AM\909523LT.doc

LT

tas procentinis dydis gali būti padidintas 
iki 4,6 % parduodamos produkcijos vertės, 
jei suma, viršijanti 4,1 % parduodamos 
produkcijos vertės, naudojama tik krizių 
prevencijos ir valdymo priemonėms.

Or. it

Pakeitimas 2109
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
157 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nustato priemones 
siekdamos kovoti su nesąžininga 
komercine veikla visoje žemės ūkio ir 
maisto tiekimo grandinėje ir įdiegti 
atitinkamą visuomenės kontrolę, 
leisiančią nustatyti, ar ūkio subjektai 
laikosi šių priemonių. Valstybės narės 
teikia metines šių priemonių 
įgyvendinimo ir rezultatų ataskaitas.

Or. es

Pakeitimas 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
157 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) praneštinos informacijos pobūdis ir 
rūšis;

Išbraukta.

Or. es
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Pagrindimas

Praneštinos informacijos pobūdį ir rūšį reikėtų nustatyti įgyvendinimo aktuose, nes tai nėra 
pagrindinio akto esminis elementas. Iš tiesų reikėtų įgyvendinimo aktais dalyvaujant 
nagrinėjimo komitetui priimti administracinį sprendimą. Tai nustatyti deleguotuosiuose 
aktuose būtų pernelyg dviprasmiška.

Pakeitimas 2111
Hans-Peter Mayer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) praneštinos informacijos valdymo 
tvarka ir su pranešimų turiniu, forma, 
pateikimo laiku, dažnumu ir galutiniais 
terminais susijusios taisyklės;

Or. de

Pakeitimas 2112
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
157 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) praneštinos informacijos valdymo 
tvarką ir su pranešimų turiniu, forma, 
pateikimo laiku, dažnumu ir galutiniais 
terminais susijusias taisykles;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
157 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) praneštinos informacijos pobūdį ir 
rūšį.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su 157 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. 
– ataskaitą, kurioje įvertinama 15a 
straipsnyje nurodyta parama, kartu su bet 
kokiais atitinkamais pasiūlymais, kaip ją 
pakeisti vieno iš 16 straipsnyje nurodytų 
tipų parama.

Or. es

Pagrindimas

Šiame pakeitime siūloma, kad Komisija turėtų parengti ataskaitą, kurioje įvertintų, ar reikia 
išlaikyti privalomą paramą ar ją padaryti neprivalomą.

Pakeitimas 2115
Ramon Tremosa i Balcells

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

aa) ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. 
–triušienos sektoriaus rinkos raidos 
ataskaitą, kurioje ypatingas dėmesys 
skiriamas naujų šio sektoriaus taisyklių 
(16, 112 ir 156 straipsniai) taikymui, 
vartojimo tendencijoms ir ūkių, ypač 
kaimo vietovėse, skaičiui; jei reikia, kartu 
su ataskaita gali būti teikiami atitinkami 
pasiūlymai;

Or. es

Pakeitimas 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. 
– ataskaitą, kurioje įvertinama 17a 
straipsnyje nurodyta parama, kartu su bet 
kokiais atitinkamais pasiūlymais, kaip ją 
pakeisti vieno iš 16 straipsnyje nurodytų 
tipų parama.

Or. es

Pagrindimas

Vertinamas paramos privačiam sviesto sandėliavimui padarymo neprivaloma parama 
poveikis.

Pakeitimas 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. 
– ataskaitą, kurioje vertinamas rinkos 
valdymo priemonių, ypač numatytų 10–
17a straipsniuose, veikimas ir 
efektyvumas ir jų atitiktis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 39 straipsnyje 
numatytam tikslui garantuoti pakankamą 
tiekimą. Ši ataskaita teikiama Tarybai ir 
Parlamentui kartu su teisėkūros 
procedūra priimamais pasiūlymais, kurių 
reikia, kad būtų parengta ES strategija, 
padėsianti garantuoti pakankamą tiekimą 
ES gyventojams.

Or. es

Pakeitimas 2118
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kas trejus metus po 2013 m. –
ataskaitą dėl BŽŪP tikslams, susijusiems 
su susitarimais, sprendimais ir veiksmais, 
taikomų išimčių, nurodytų 144 ir 145 
straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. 



AM\909523LT.doc 19/90 PE494.489v01-00

LT

– ataskaitą dėl rinkos padėties raidos 
galvijienos, avienos ir ožkienos, 
kiaulienos, vištienos ir triušienos, ryžių, 
sausųjų pašarų, žaliavinio tabako, vaisių 
ir daržovių, alyvuogių aliejaus ir vyno 
sektoriuose, ypač dėl šio reglamento 104–
107 straipsniuose nustatytų priemonių 
galimo taikymo minėtiems sektoriams.

Or. es

Pakeitimas 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne vėliau kaip 2013 m. rugsėjo 13 d. 
kartu su atitinkamais teisėkūros 
procedūra priimamais pasiūlymais, 
kuriais būtų siekiama galvijienos 
sektoriuje įdiegti supaprastintą 
neprivalomų nustatytųjų terminų schemą 
pagal šio reglamento 67d straipsnyje 
nurodytą procedūrą. Šioje ataskaitoje turi 
atsispindėti dabartiniai savanoriško 
ženklinimo teisės aktai ir su auginimu, 
gamyba ir maistu susiję atitinkami 
terminai, kurie gali turėtų papildomos 
naudos galvijienos sektoriuje.

Or. es

Pagrindimas

Labai svarbus neprivalomas ženklinimas galvijienos sektoriuje. Dėl šios priežasties reikėtų 
atsisakyti pasiūlymo panaikinti neprivalomą ženklinimą, kuris buvo pateiktas persvarstant 
Reglamentą (EB) Nr. 1760/200, ir pasirinkti neprivalomų nustatytųjų terminų schemą, 
įdiegiamą taikant prekybos standartus.
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Pakeitimas 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
– ataskaitą dėl pagrįstumo nustatant 
specialiąsias prekybos toliau nurodytais 
produktais taisykles:
– kiauliena;
– aviena ir ožkiena.
Šioje ataskaitoje nurodomos atitinkamos 
nuostatos, kurias Komisija ketina siūlyti 
deleguotuosiuose aktuose.

Or. fr

Pakeitimas 2122
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d. –
cukraus sektoriaus rinkos padėties raidos, 
atitinkamų dabartinės kvotų sistemos 
panaikinimo priemonių ir sektoriaus 
ateities po 2020 m. ataskaitą, kurioje 
ypatingas dėmesys skiriamas būtinybei 
išlaikyti sąžiningą sutarčių sistemą ir 
cukraus kainų deklaravimo sistemą, ir 
kartu pateikia atitinkamus pasiūlymus;

Or. en

Pagrindimas

Tai techninis pakeitimas, kuriuo siekiama užtikrinti nuoseklumą su konstatuojamąja dalimi 
(Parlamento nario M. Dantino pateiktas 43 pakeitimas), kurioje minimas liepos mėn. Liepos 
mėn. labiau tiktų, nes jis arčiau prekybos metų (nuo spalio iki rugsėjo mėn.) pabaigos ir tai 
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leistų Komisijai gauti daugiau informacijos apie rinkos padėtį, kuria remiasi vertinimas.

Pakeitimas 2123
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d. –
cukraus sektoriaus rinkos padėties raidos, 
atitinkamų dabartinės kvotų sistemos 
panaikinimo priemonių ir sektoriaus 
ateities po 2020 m. ataskaitą, kurioje 
ypatingas dėmesys skiriamas būtinybei 
išlaikyti sąžiningą sutarčių sistemą ir 
cukraus kainų deklaravimo sistemą, ir 
kartu pateikia atitinkamus pasiūlymus;

Or. en

Pakeitimas 2124
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d. –
cukraus sektoriaus rinkos padėties raidos, 
atitinkamų dabartinės kvotų sistemos 
panaikinimo priemonių ir sektoriaus 
ateities po 2020 m. ataskaitą, kurioje 
ypatingas dėmesys skiriamas būtinybei 
išlaikyti sąžiningą sutarčių sistemą ir 
cukraus kainų deklaravimo sistemą, ir 
kartu pateikia atitinkamus pasiūlymus;

Or. pl
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Pakeitimas 2125
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d. –
cukraus sektoriaus rinkos padėties raidos, 
atitinkamų dabartinės kvotų sistemos 
panaikinimo priemonių ir sektoriaus 
ateities po 2020 m. ataskaitą, kurioje 
ypatingas dėmesys skiriamas būtinybei 
išlaikyti sąžiningą sutarčių sistemą ir 
cukraus kainų deklaravimo sistemą, ir 
kartu pateikia atitinkamus pasiūlymus;

Or. fr

Pakeitimas 2126
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d. –
cukraus sektoriaus rinkos padėties raidos, 
atitinkamų dabartinės kvotų sistemos 
panaikinimo priemonių ir sektoriaus 
ateities po 2020 m. ataskaitą, kurioje 
ypatingas dėmesys skiriamas būtinybei 
išlaikyti sąžiningą sutarčių sistemą ir 
cukraus kainų deklaravimo sistemą, ir 
kartu pateikia atitinkamus pasiūlymus;

Or. fr

Pagrindimas

Tai techninis pakeitimas, kuriuo siekiama didesnio nuoseklumo su 84b konstatuojamąja 
dalimi (pranešėjo pasiūlytas 43 pakeitimas), kurioje nurodyta, kad ataskaita turi būti pateikta 
iki 2018 liepos mėn. Ši data labiau tiktų nei 2018 m. sausio mėn., nes ji arčiau prekybos metų 
(nuo spalio iki rugsėjo mėn.) pabaigos ir tai leistų Komisijai gauti daugiau informacijos apie 



AM\909523LT.doc 23/90 PE494.489v01-00

LT

rinkos padėtį, kuria remiasi vertinimas.

Pakeitimas 2127
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d. –
ataskaitą dėl cukraus sektoriaus rinkos 
padėties raidos, atitinkamų šio sektoriaus 
stiprinimo priemonių vertinant pasekmes 
ir pagrįstumą panaikinti dabartinę kvotų 
sistemą ir sektoriaus ateities po 2020 m. , 
kurioje ypatingas dėmesys skiriamas 
būtinybei išlaikyti sąžiningą sutarčių 
sistemą ir cukraus kainų deklaravimo 
sistemą, ir kartu pateikia atitinkamus 
pasiūlymus;

Or. fr

Pakeitimas 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. 
– cukraus sektoriaus rinkos padėties 
raidos, visų pirma 104–107 straipsniuose 
nustatytų priemonių galimo taikymo 
baigus galioti cukraus gamybos kvotų 
sistemai ataskaitą.

Or. es
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Pakeitimas 2129
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. 
– cukraus sektoriaus rinkos padėties 
raidos ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 2130
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kasmet – žemės ūkio gamybos ir žemės 
ūkio ir maisto grandinės 
konkurencingumo ir tvarumo ataskaitą.

Or. es

Pagrindimas

Įvairiose rezoliucijose ir pareiškimuose EP yra aiškiai nurodęs, kad žemės ūkio gamybos 
konkurencingumas ir tvarumas daugiausia priklauso nuo sąžiningos prekybos veiklos 
nebuvimo žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje. Didesnė parama gamintojams nebus 
veiksminga, jei bus antikonkurencinių kliūčių ir jei kovojant su nesąžininga prekybos veikla 
nebus žvelgiama iš žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinės perspektyvos.

Pakeitimas 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. 
– pieno ir pieno produktų rinkos raidos 
ataskaitą ir, jei reikia, priemonių, kurių 
būtina imtis siekiant laipsniškai 
panaikinti kvotų sistemą, ataskaitą.

Or. es

Pagrindimas

Suderinama su pasiūlymu išlaikyti pieno kvotų sistemą.

Pakeitimas 2132
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. 
– vyno sektoriaus rinkos padėties raidos 
ataskaitą;

Or. en

Pakeitimas 2133
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. pt

Pakeitimas 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
158 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

158a straipsnis
Pranešimai etilo alkoholio sektoriuje

1. Etilo alkoholio sektoriaus produktų 
atveju valstybės narės pateikia Komisijai 
informaciją apie:
a) žemės ūkio kilmės etilo alkoholio 
gamybą, išreikštą gryno alkoholio 
hektolitrais ir suskirstytą pagal alkoholiui 
gaminti panaudotus produktus;
b) realizuoto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio kiekį, išreikštą gryno alkoholio 
hektolitrais ir suskirstytą pagal paskirties 
sektorius;
c) žemės ūkio kilmės etilo alkoholio 
atsargas valstybėje narėje praėjusių metų 
pabaigoje;
d) einamųjų metų gamybos prognozes.
Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, 
nustato šios informacijos pranešimo 
taisykles, visų pirma pranešimų teikimo 
dažnumą, ir paskirties sektorių sąvokos 
apibrėžtį.
2. Remdamasi 1 dalyje nurodyta 
informacija ir kita turima informacija, 
Komisija, nepadedama 323 straipsnio 
1 dalyje nurodyto komiteto, įgyvendinimo 
aktais sudaro Sąjungos žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholio rinkos praėjusių metų 
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balansą ir prognozuojamą einamųjų metų 
balansą.
Sąjungos balanse pateikiama ir 
informacija apie ne žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholį. Komisija įgyvendinimo 
aktuose nustato tikslų teiktinos 
informacijos turinį ir jos rinkimo būdus.
Šioje dalyje ne žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholiu laikomi produktai, kurių KN 
kodai yra 2207, 2208 90 91 ir 2208 90 99 
ir kurie gauti ne iš Sutarties I priede 
išvardytų konkrečių žemės ūkio produktų.
3. Komisija informuoja valstybes nares 
apie 2 dalyje nurodytus balansus.

Or. en

Pakeitimas 2135
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėšos, perduotos iš žemės ūkio sektoriaus 
krizių rezervo pagal Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo47

14 punkte nustatytas sąlygas ir procedūrą, 
skiriamos priemonėms, kurioms šis 
reglamentas taikomas ir kurios 
įgyvendinamos įprastos rinkos padėties 
raidos neatitinkančiomis aplinkybėmis, –
už metus, kuriais reikia papildomos 
paramos.

Lėšos, perduotos iš žemės ūkio sektoriaus 
krizių rezervo pagal Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo47

14 punkte nustatytas sąlygas ir procedūrą, 
skiriamos šios dalies I skyriuje 
numatytoms išlaidoms – už metus, kuriais 
reikia papildomos paramos.

Or. en

Pagrindimas

Lėšos iš krizės rezervo turėtų būti skiriamos tik mechanizmams, numatytiems BRO reglamento 
154–156 straipsniuose dėl išskirtinių priemonių.
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Pakeitimas 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėšos, perduotos iš žemės ūkio sektoriaus 
krizių rezervo pagal Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo47

14 punkte nustatytas sąlygas ir procedūrą, 
skiriamos priemonėms, kurioms šis 
reglamentas taikomas ir kurios 
įgyvendinamos įprastos rinkos padėties 
raidos neatitinkančiomis aplinkybėmis, –
už metus, kuriais reikia papildomos 
paramos.

Lėšos, perduotos iš žemės ūkio sektoriaus 
krizių rezervo pagal Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo47

14 punkte nustatytas sąlygas ir procedūrą, 
skiriamos šios dalies 1 skyriuje 
numatytoms išlaidoms, kurios 
įgyvendinamos įprastos rinkos padėties 
raidos neatitinkančiomis aplinkybėmis, –
už metus, kuriais reikia papildomos 
paramos.

Or. en

Pagrindimas

Lėšos iš krizių rezervo turėtų būti skiriamos tik mechanizmams, numatytiems BRO reglamento 
154–156 straipsniuose dėl išskirtinių priemonių. Tokios priemonės nesumažintų Komisijos 
gebėjimų reaguoti į krizes, bet padėtų užtikrinti, kad visos lėšos būtų naudojamos 
priemonėms, skirtoms ne vien tik įprastam rinkos valdymui, numatytam kitose BRO 
reglamento dalyse.

Pakeitimas 2137
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėšos, perduotos iš žemės ūkio sektoriaus 
krizių rezervo pagal Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto 

Lėšos, perduotos iš žemės ūkio sektoriaus 
krizių rezervo pagal Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto 
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klausimais ir patikimo finansų valdymo 
14 punkte nustatytas sąlygas ir procedūrą, 
skiriamos priemonėms, kurioms šis 
reglamentas taikomas ir kurios 
įgyvendinamos įprastos rinkos padėties 
raidos neatitinkančiomis aplinkybėmis, –
už metus, kuriais reikia papildomos 
paramos.

klausimais ir patikimo finansų valdymo 14 
punkte nustatytas sąlygas ir procedūrą, 
skiriamos priemonėms, kurioms šis 
reglamentas taikomas ir kurios 
įgyvendinamos įprastos rinkos padėties 
raidos neatitinkančiomis aplinkybėmis
arba tais atvejais, kai iš 7 straipsnio 2 
dalies numatytų referencinių kainų 
matyti, kad smarkiai išaugo gamybos 
sąnaudos, – už metus, kuriais reikia 
papildomos paramos.

Or. fr

Pakeitimas 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija apibrėžia sąlygas, kurioms esant 
nustatoma, kad yra „didelė rinkos krizė“, 
ir šalia įprastų viešojo ir privačiojo rinkos 
valdymo priemonių priimamos išskirtinės 
priemonės ir automatiškai skiriamos lėšos 
iš krizių rezervo.

Or. es

Pakeitimas 2139
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma lėšos perduodamos už išlaidas, 
patirtas pagal:

Išbraukta.

a) II dalies I antraštinės dalies I skyrių;
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b) III dalies VI skyrių ir
c) šios dalies I skyrių.

Or. en

Pagrindimas

Lėšos iš krizių rezervo turėtų būti skiriamos tik mechanizmams, numatytiems BRO reglamento 
154–156 straipsniuose dėl išskirtinių priemonių.

Pakeitimas 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma lėšos perduodamos už išlaidas, 
patirtas pagal:

Išbraukta.

a) II dalies I antraštinės dalies I skyrių;
b) III dalies VI skyrių ir
c) šios dalies I skyrių.

Or. en

Pakeitimas 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) III dalies VI skyrių ir Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) II dalies I antraštinės dalies II 
skyriaus 3 ir 4 skirsnius.

Or. es

Pakeitimas 2143
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) II dalies I antraštinės dalies II 
skyriaus 3 ir 4 skirsnius. 

Or. it

Pakeitimas 2144
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) II dalies I antraštinės dalies II 
skyriaus 3 ir 4 skirsnius. 

Or. it

Pakeitimas 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) II dalies I antraštinės dalies II 
skyriaus 3 skirsnį.

Or. es

Pakeitimas 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais ir 
nukrypdama nuo šio straipsnio antros 
pastraipos gali nuspręsti, kad lėšos nebūtų 
perduodamos už tam tikras tos pastraipos 
b punkte nurodytas išlaidas, jei tos 
išlaidos patirtos atliekant įprastą rinkos 
valdymą. Tie įgyvendinimo aktai 
priimamai pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Lėšos iš krizių rezervo turėtų būti skiriamos tik mechanizmams, numatytiems BRO reglamento 
154–156 straipsniuose dėl išskirtinių priemonių.

Pakeitimas 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais ir Išbraukta.
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nukrypdama nuo šio straipsnio antros 
pastraipos gali nuspręsti, kad lėšos nebūtų 
perduodamos už tam tikras tos pastraipos 
b punkte nurodytas išlaidas, jei tos 
išlaidos patirtos atliekant įprastą rinkos 
valdymą. Tie įgyvendinimo aktai 
priimamai pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 2148
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais ir 
nukrypdama nuo šio straipsnio antros 
pastraipos gali nuspręsti, kad lėšos nebūtų 
perduodamos už tam tikras tos pastraipos 
b punkte nurodytas išlaidas, jei tos išlaidos 
patirtos atliekant įprastą rinkos valdymą.
Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Nukrypstant nuo šio straipsnio antros 
pastraipos Komisijai pagal 160 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kad lėšos nebūtų 
perduodamos už tam tikras tos pastraipos 
b punkte nurodytas išlaidas, jei tos išlaidos 
patirtos atliekant įprastą rinkos valdymą.

Or. de

Pakeitimas 2149
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
160 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šiame reglamente nurodyti deleguotieji 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikui nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

(2) Šiame reglamente nurodyti deleguotieji 
įgaliojimai Komisijai suteikiami penkerių 
metų laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Komisija parengia 
ataskaitą dėl suteiktų įgaliojimų 
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panaudojimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas pratęsiamas tolesniems 
penkerių merų trukmės laikotarpiams, 
jeigu Europos Parlamentas ir Taryba 
pritaria tokiam pratęsimui likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.
Šiuo tikslu Europos Parlamentas 
sprendimą priima savo narių balsų 
dauguma, o Taryba – kvalifikuota balsų 
dauguma.

Or. de

Pagrindimas

Europos Parlamentas turėtų sprendimu patvirtinti įgaliojimų suteikimą Komisijai ir neturėtų 
būti priverstas kovoti viduje, kad atgautų jam priklausančias teisėkūros teises.

Pakeitimas 2150
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
160 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šiame reglamente nurodyti deleguotieji 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikui nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

(2) Šiame reglamente nurodyti deleguotieji 
įgaliojimai Komisijai suteikiami penkerių 
metų laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Komisija parengia ataskaitą dėl suteiktų 
įgaliojimų panaudojimo likus ne mažiau 
kaip devyniems mėnesiams iki penkerių 
metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tolesniems penkerių metų laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
ar Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.
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Or. de

Pakeitimas 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
162 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomas
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikoma
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5
straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

Or. es

Pagrindimas

Šis papildymas suteikia valstybėms narėms didesnį teisinį tikrumą.

Pakeitimas 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau tebetaikomos šios Reglamento (ES) 
Nr. [COM(2010)799] nuostatos:

Tačiau tebetaikomos šios Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 nuostatos:

Or. es

Pakeitimas 2153
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau tebetaikomos šios Reglamento (ES) Tačiau tebetaikomos šios Reglamento (EB) 
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Nr. [COM(2010)799] nuostatos: Nr. 1234/2007 nuostatos:

Or. en

Pakeitimas 2154
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau tebetaikomos šios Reglamento (ES) 
Nr. [COM(2010)799] nuostatos:

Tačiau tebetaikomos šios Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 nuostatos:

Or. fr

Pakeitimas 2155
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau tebetaikomos šios Reglamento (ES) 
Nr. [COM(2010)799] nuostatos:

Tačiau tebetaikomos šios Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 nuostatos:

Or. pl

Pakeitimas 2156
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) cukraus sektoriuje: II dalies I antraštinė 
dalis, 248, 260–262 straipsniai ir 
III priedo II dalis – iki 2014–2015 cukraus 
prekybos metų pabaigos 2015 m. rugsėjo 

a) cukraus sektoriuje: visos Reglamento 
(EB) Nr. 1234/2007 nuostatos ir visos 
susijusios įgyvendinimo taisyklės – iki 
2014–2015 cukraus prekybos metų 
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30 d.; pabaigos 2015 m. rugsėjo 30 d.; nuo 
2014 m. sausio 1 d. nebetaikomas 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 51 
straipsnis.

Or. fr

Pakeitimas 2157
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) cukraus sektoriuje: II dalies I antraštinė 
dalis, 248, 260–262 straipsniai ir 
III priedo II dalis – iki 2014–2015 cukraus 
prekybos metų pabaigos 2015 m. rugsėjo 
30 d.;

a) cukraus sektoriuje: visos Reglamento 
(EB) Nr. 1234/2007 nuostatos ir visi susiję 
įgyvendinimo reglamentai – iki 2014–
2015 cukraus prekybos metų pabaigos 
2015 m. rugsėjo 30 d.;

Or. en

Pakeitimas 2158
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) cukraus sektoriuje: II dalies I antraštinė 
dalis, 248, 260–262 straipsniai ir 
III priedo II dalis – iki 2014–2015 cukraus 
prekybos metų pabaigos 2015 m. rugsėjo 
30 d.;

a) cukraus sektoriuje: visos Reglamento 
(EB) Nr. 1234/2007 nuostatos ir visos 
susijusios įgyvendinimo nuostatos – iki 
2014–2015 cukraus prekybos metų 
pabaigos 2015 m. rugsėjo 30 d.;

Or. pl

Pakeitimas 2159
Marian-Jean Marinescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) cukraus sektoriuje: II dalies I antraštinė 
dalis, 248, 260–262 straipsniai ir III priedo 
II dalis – iki 2014–2015 cukraus prekybos 
metų pabaigos 2015 m. rugsėjo 30 d.;

a) cukraus sektoriuje: II dalies I antraštinė 
dalis, 248, 260–262 straipsniai ir III priedo 
II dalis – iki 2016–2017 cukraus prekybos 
metų pabaigos 2017 m. rugsėjo 30 d.;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2160
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) cukraus sektoriuje: II dalies I antraštinė 
dalis, 248, 260–262 straipsniai ir III priedo 
II dalis – iki 2014–2015 cukraus prekybos 
metų pabaigos 2015 m. rugsėjo 30 d.;

a) cukraus sektoriuje: II dalies I antraštinė 
dalis, 248, 260–262 straipsniai ir III priedo 
II dalis – iki 2016–2017 cukraus prekybos 
metų pabaigos 2017 m. rugsėjo 30 d.;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2161
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) cukraus sektoriuje: II dalies I antraštinė 
dalis, 248, 260–262 straipsniai ir III priedo 
II dalis – iki 2014–2015 cukraus prekybos 
metų pabaigos 2015 m. rugsėjo 30 d.;

a) cukraus sektoriuje: jeigu Komisija 
atlieka poveikio vertinimą, kuriame 
atsižvelgiama į pasaulines cukranendrių 
ir cukrinių runkelių rinkas, II dalies 
I antraštinė dalis, 248, 260–262 straipsniai 
ir III priedo II dalis – iki 2014–
2015 cukraus prekybos metų pabaigos 
2015 m. rugsėjo 30 d., arba, jeigu dėl 
išskirtinių aplinkybių, nustatytų poveikio 
vertinime, iškyla būtinybė, – ne vėliau 
kaip iki 2020 m. pabaigos, kartu 
panaikinant importo muitus 
cukranendrėms;

Or. en

Pakeitimas 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuostatos, susijusios su pieno gamybos 
apribojimų sistema, nustatyta II dalies 
I antraštinės dalies III skyriuje – iki 
2015 m. kovo 31 d.;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti dabartinę pieno kvotų sistemą nepaliekant galimybės padidinti bendros pieno 
gamybos apimties ES.

Pakeitimas 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuostatos, susijusios su pieno gamybos 
apribojimų sistema, nustatyta II dalies 
I antraštinės dalies III skyriuje – iki 
2015 m. kovo 31 d.;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Išbraukta, nes norima tekstą suderinti su pasiūlymu išlaikyti pieno kvotų sistemą.

Pakeitimas 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vyno sektoriuje: Išbraukta.
i) 82–87 straipsniai – kiek tai susiję su 
82 straipsnio 2 dalyje nurodytais plotais, 
kuriuose dar nebuvo išnaikinti 
vynuogynai, ir kiek tai susiję su 
83 straipsnio 1 dalyje nurodytais plotais, 
kurie nebuvo sureguliuoti – iki kol 
tokiuose plotuose bus išnaikinti 
vynuogynai arba jie bus sureguliuoti;
ii) pereinamojo laikotarpio sodinimo 
teisių tvarka, nustatyta II dalies 
I antraštinės dalies III skyriaus V skirsnio 
II poskirsnyje, – iki 2015 m. gruodžio 
31 d. arba, jei tai būtina, kad įsigaliotų 
valstybių narių sprendimas, priimtas 
pagal 89 straipsnio 5 dalį, – iki 2018 m. 
gruodžio 31 d.;

Or. es
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Pagrindimas

Reikia išlaikyti dabartinę vynmedžių sodinimo teisių sistemą, kaip ir bendros ES gamybos 
apribojimus.

Pakeitimas 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pereinamojo laikotarpio sodinimo 
teisių tvarka, nustatyta II dalies 
I antraštinės dalies III skyriaus V skirsnio 
II poskirsnyje, – iki 2015 m. gruodžio 
31 d. arba, jei tai būtina, kad įsigaliotų 
valstybių narių sprendimas, priimtas 
pagal 89 straipsnio 5 dalį, – iki 2018 m. 
gruodžio 31 d.;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pereinamojo laikotarpio sodinimo 
teisių tvarka, nustatyta II dalies 
I antraštinės dalies III skyriaus V skirsnio 
II poskirsnyje, – iki 2015 m. gruodžio 
31 d. arba, jei tai būtina, kad įsigaliotų 
valstybių narių sprendimas, priimtas 
pagal 89 straipsnio 5 dalį, – iki 2018 m. 
gruodžio 31 d.;

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 2167
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) 293 straipsnio pirma ir antra pastraipos –
iki 2013–2014 cukraus prekybos metų 
pabaigos;

e) 182 straipsnio 3 dalies pirma ir antra 
pastraipos – iki 2013–2014 cukraus 
prekybos metų pabaigos;

Or. fr

Pakeitimas 2168
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) 293 straipsnio pirma ir antra pastraipos –
iki 2013–2014 cukraus prekybos metų 
pabaigos;

e) 182 straipsnio 3 dalies pirma ir antra 
pastraipos – iki 2018–2019 cukraus 
prekybos metų pabaigos;

Or. fr

Pakeitimas 2169
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
165 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 7, 16 ir 101 straipsnių bei 
III priedo nuostatos, susijusios su cukraus 
sektoriumi, taikomos tik po 2014–
2015 cukraus prekybos metų pabaigos
2015 m. spalio 1 d.

Tačiau cukraus sektoriuje:

a) 7, 16 ir 17a straipsniai ir III priedas 
taikomi tik nuo 2015–2016 prekybos metų 
pradžios 2015 m. spalio 1 d.;
b) 106–108, 113b straipsnių ir II dalies II 
antraštinės dalies III skyriaus 3a skirsnio 
nuostatos, susijusios su cukraus sektoriumi, 
taikomos tik po 2019–2020 prekybos metų 
pabaigos 2020 m. spalio 1 d., 
nepažeidžiant 158 straipsnio bb punkto.

Or. fr

Pakeitimas 2170
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
165 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 7, 16 ir 101 straipsnių bei 
III priedo nuostatos, susijusios su cukraus 
sektoriumi, taikomos tik po 2014–
2015 cukraus prekybos metų pabaigos
2015 m. spalio 1 d.

Tačiau cukraus sektoriuje:

a) 7, 16 ir 17a straipsniai ir III priedas 
taikomi tik nuo 2015–2016 cukraus 
prekybos metų pradžios 2015 m. spalio 
1 d.;
b) 106–108, 113b straipsnių ir II dalies II 
antraštinės dalies III skyriaus 3a skirsnio 
nuostatos, susijusios su cukraus sektoriumi, 
taikomos tik po 2019–2020 cukraus 
prekybos metų pabaigos 2020 m. spalio 
1 d., nepažeidžiant 158 straipsnio bb 
punkto.
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Or. pl

Pakeitimas 2171
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
165 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 7, 16 ir 101 straipsnių bei III priedo 
nuostatos, susijusios su cukraus sektoriumi, 
taikomos tik po 2014–2015 cukraus 
prekybos metų pabaigos 2015 m. spalio 
1 d.

Tačiau 7, 16, 17a straipsnių ir III priedo 
nuostatos, susijusios su cukraus sektoriumi, 
taikomos tik nuo 2015–2016 cukraus 
prekybos metų pradžios 2015 m. spalio 
1 d.

106–108, 113b straipsnių ir II dalies II 
antraštinės dalies III skyriaus 3a skirsnio 
[C1] nuostatos, susijusios su cukraus 
sektoriumi, taikomos tik po 2019–
2020 cukraus prekybos metų pabaigos 
2020 m. spalio 1 d., nepažeidžiant 158 
straipsnio bb punkto.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti situacijos, kai prekybos metai reglamentuojami dviejuose 
teisės aktuose; būtina užtikrinti teisinį tikrumą ir rinkos stabilumą. Jame nurodoma, kokios 
horizontalios nuostatos kuriuo laikotarpiu turi būti taikomos, todėl pateikiama nuoroda į 
įvairius straipsnius laikotarpiais nuo 2015 m. ir nuo 2020 m.

Pakeitimas 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
165 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 7, 16 ir 101 straipsnių bei 
III priedo nuostatos, susijusios su cukraus 
sektoriumi, taikomos tik po 2014–

Tačiau 101 straipsnio nuostatos, susijusios 
su cukraus sektoriumi, taikomos tik po
2019–2020 cukraus prekybos metų 



AM\909523LT.doc 45/90 PE494.489v01-00

LT

2015 cukraus prekybos metų pabaigos
2015 m. spalio 1 d.

pabaigos 2020 m. spalio 1 d.

Or. es

Pagrindimas

Manome, kad 101 straipsnis turėtų būti taikomas tik tada, kai baigia galioti cukraus kvotų 
sistema, t. y. 2019–2020  prekybos metų pabaigoje.

Pakeitimas 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
165 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 7, 16 ir 101 straipsnių bei III priedo 
nuostatos, susijusios su cukraus sektoriumi, 
taikomos tik po 2014–2015 cukraus 
prekybos metų pabaigos 2015 m. spalio 
1 d.

Tačiau 7, 16 ir 101 straipsnių bei III priedo 
nuostatos, susijusios su cukraus sektoriumi, 
taikomos bent iki 2019–2020 cukraus 
prekybos metų pabaigos 2020 m. spalio 
1 d.

Or. de

Pakeitimas 2174
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
165 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 7, 16 ir 101 straipsnių bei III priedo 
nuostatos, susijusios su cukraus sektoriumi, 
taikomos tik po 2014–2015 cukraus 
prekybos metų pabaigos 2015 m. spalio 
1 d.

Tačiau 7, 16 ir 101 straipsnių bei III priedo 
nuostatos, susijusios su cukraus sektoriumi, 
taikomos tik po 2016–2017 cukraus 
prekybos metų pabaigos 2017 m. spalio 
1 d.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 2175
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
165 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 7, 16 ir 101 straipsnių bei III priedo 
nuostatos, susijusios su cukraus sektoriumi, 
taikomos tik po 2014–2015 cukraus 
prekybos metų pabaigos 2015 m. spalio 
1 d.

Tačiau 7, 16 ir 101 straipsnių bei III priedo 
nuostatos, susijusios su cukraus sektoriumi, 
taikomos tik po 2016–2017 cukraus 
prekybos metų pabaigos 2017 m. spalio 
1 d.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2176
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
165 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 7, 16 ir 101 straipsnių bei 
III priedo nuostatos, susijusios su cukraus 
sektoriumi, taikomos tik po 2014–
2015 cukraus prekybos metų pabaigos 
2015 m. spalio 1 d.

Tačiau 7 ir 16 straipsnių nuostatos 
taikomos tik po 2014–2015 cukraus 
prekybos metų pabaigos 2015 m. spalio 
1 d.

Or. fr
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į esamas cukraus sektorių reglamentuojančias nuostatas, kurios taikomos iki 
2015 m. rugsėjo 30 d., ir į pagrindinius vieno BRO cukraus sektoriuje elementus, įskaitant 
referencines kainas ir paramą privačiam sandėliavimui, kurie turėtų būti taikomi iki 2020 m.

Pakeitimas 2177
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
165 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 7, 16 ir 101 straipsnių bei 
III priedo nuostatos, susijusios su cukraus 
sektoriumi, taikomos tik po 2014–
2015 cukraus prekybos metų pabaigos 
2015 m. spalio 1 d.

Tačiau 7 ir 16 straipsnių nuostatos 
taikomos tik po 2014–2015 cukraus 
prekybos metų pabaigos 2015 m. spalio 
1 d.

Or. pl

Pakeitimas 2178
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies produktui skirta eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ex 1204 99 15 Kanapių sėklos, skirtos 
sėjai

Or. fr

Pakeitimas 2179
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
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies produktui skirta eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

0714201
Batatai, švieži, sveiki, skirti vartoti žmonių 
maistui

Or. it

Pakeitimas 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XXI dalies produktui skirta eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žaliavinis alkoholis, kurio alkoholio 
koncentracija yra mažesnė nei 96 tūrio 
proc. ir kuris dar turi pagrindinių žaliavų, 
naudojamų jam pagaminti, 
organoleptinių savybių, laikomas etilo 
alkoholiu pagal 1 punktą, jeigu šiuo 
žaliaviniu alkoholiu po perdirbimo 
prekiaujama arba jis naudojamas kaip 
etilo alkoholis pagal 1 punktą.

Or. de

Pakeitimas 2181
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia. IŠSAMIOS CUKRAUS AR 
IZOGLIUKOZĖS KVOTŲ PERDAVIMO 
TAISYKLĖS PAGAL 101K STRAIPSNĮ
I
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Šiame priede:
a) įmonių susijungimas – dviejų arba 
daugiau įmonių susijungimas į vieną 
įmonę;
b) įmonės perleidimas – kvotą turinčios 
įmonės turto perdavimas vienai ar kelioms 
įmonėms arba to turto perėmimas;
c) fabriko perleidimas – nuosavybės teisės 
į techninį skyrių, įskaitant visus 
atitinkamam produktui gaminti 
reikalingus įrenginius, perleidimas vienai 
arba kelioms įmonėms, kai kartu 
perimama visa perleidžiančiosios įmonės 
gamyba arba jos dalis;
d) fabriko nuoma – techninio skyriaus, 
įskaitant visus cukraus gamybai 
reikalingus įrenginius, nuomos sutartis, 
pagal kurią tas skyrius būtų 
eksploatuojamas, sudaroma ne mažiau 
kaip trejiems prekybos metams iš eilės, 
šalims susitarus jos nenutraukti iki 
trečiųjų prekybos metų pabaigos, su 
įmone, įsikūrusia toje pačioje valstybėje 
narėje kaip ir atitinkamas fabrikas, jeigu, 
nuomos sutarčiai įsigaliojus, fabriką 
išsinuomojusi įmonė pagal visą savo 
gamybą gali būti laikoma vien tiktai 
cukrų gaminančia įmone.
II
1. Jungiantis cukraus gamybos įmonėms 
ar jas perleidžiant, arba perleidžiant 
cukraus fabrikus, kvota koreguojama 
taip:
a) jungiantis cukraus gamybos įmonėms, 
valstybės narės po susijungimo 
atsiradusiai naujai įmonei skiria kvotą, 
lygią prieš susijungimą atitinkamoms 
cukraus gamybos įmonėms skirtų kvotų 
sumai;
b) kai perleidžiama cukraus gamybos 
įmonė, valstybė narė perleistosios įmonės 
kvotą skiria ją perėmusiai cukraus 
gamybos įmonei arba, jeigu tokių 
perimančiųjų įmonių yra daugiau, 
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paskirsto kvotą proporcingai pagal jų 
perimtos gamybos dalį;
c) kai perleidžiamas cukraus fabrikas, 
valstybė narė sumažina fabriko 
nuosavybės teisę perleidžiančios įmonės 
kvotą ir pagal perimtą gamybos dalį 
proporcingai padidina tą fabriką 
perkančios cukraus gamybos įmonės ar 
įmonių kvotą.
2. Kai 1 punkte nenurodytomis 
aplinkybėmis uždaroma cukraus gamybos 
įmonė, valstybė narė gali su šiuo 
uždarymu susijusią kvotų dalį paskirti 
vienai arba kelioms cukraus gamybos 
įmonėms.
3. Jeigu cukraus gamybos įmonei 
priklausantis fabrikas yra išnuomojamas, 
valstybė narė gali sumažinti įmonės, 
siūlančios išnuomoti tą fabriką, kvotą ir 
paskirti dalį, kuria kvota buvo sumažinta, 
įmonei, kuri išsinuomojo fabriką, kad 
gamintų jame cukrų.
Jeigu nuomos sutartis baigiasi I punkto 
d papunktyje minėtu trejų prekybos metų 
laikotarpiu, valstybė narė atgaline data 
panaikina pirmoje pastraipoje numatytą 
kvotos koregavimą nuo tos dienos, kurią 
įsigaliojo nuomos sutartis. Tačiau, jeigu 
nuomos sutartis nutraukiama dėl force 
majeure, valstybė narė nėra įpareigota 
panaikinti šį koregavimą.
4. Jeigu cukraus gamybos įmonė nebegali 
užtikrinti, kad laikysis Sąjungos teisės 
aktuose jai nustatytų prievolių cukrinių 
runkelių arba cukranendrių augintojams, 
atitinkama valstybė narė, šią padėtį 
įvertinus jos kompetentingoms 
institucijoms, gali vieniems arba 
keleriems prekybos metams paskirti dalį 
kvotų vienai arba kelioms cukraus 
gamybos įmonėms proporcingai pagal jų 
perimtą produkciją.
III
Jungiantis izogliukozės gamybos įmonėms 
ar jas perleidžiant, arba perleidžiant 
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izogliukozės gamybos fabriką, valstybė 
narė gali paskirti atitinkamas izogliukozės 
gamybos kvotas vienai ar kelioms kitoms 
įmonėms neatsižvelgdama į tai, ar jos turi 
gamybos kvotą.
IV
Priemonės, kurių imamasi remiantis II ir 
III skirsniais, gali įsigalioti tik tuo atveju, 
jeigu įvykdytos šios sąlygos:
a) atsižvelgiama į kiekvienos 
suinteresuotosios šalies interesus;
b) atitinkama valstybė narė mano, kad 
šios priemonės gali pagerinti runkelių, 
cukranendrių ir cukraus gamybos 
sektorių struktūrą;
c) šios priemonės taikomos įmonėms, 
įsisteigusioms toje pačioje teritorijoje, 
kuriai III priede nustatyta kvota.
V
Jeigu susijungimas arba perleidimas 
įvyksta laikotarpiu nuo spalio 1 d. iki kitų 
metų balandžio 30 d., II ir III skirsniuose 
minėtos priemonės įsigalioja einamaisiais 
prekybos metais.
Jeigu susijungimas arba perleidimas 
įvyksta laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki tų 
pačių metų rugsėjo 30 d., II ir 
III skirsniuose minėtos priemonės 
įsigalioja kitais prekybos metais.
VI
Jeigu taikomi II ir III skirsniai, valstybės 
narės ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 
V skirsnyje nurodytų laikotarpių pabaigos 
praneša Komisijai apie pakoreguotas 
kvotas.

Or. pl

Pakeitimas 2182
Mariya Gabriel



PE494.489v01-00 52/90 AM\909523LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia dalis. Cukraus sektoriui taikomos 
apibrėžtys
Nuolatinė rafinavimo įmonė – gamybos 
padalinys:
a) kurio vienintelė veikla yra importuoto 
žaliavinio cukranendrių cukraus 
rafinavimas ir
b) kuris cukraus gamybos atveju 
importuoto žaliavinio cukranendrių 
cukraus rafinavimo nederina su jokia kita 
veikla.
Gamybos padalinys, kuriame 2004–
2005 prekybos metais buvo rafinuota ne 
mažiau kaip 15 000 tonų importuoto
žaliavinio cukranendrių cukraus, taip pat 
laikomas nuolatine rafinavimo įmone.

Or. en

Pakeitimas 2183
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Suaugę galvijai – galvijai, kurių amžius 
8 mėnesiai arba daugiau.

2. Suaugę galvijai – galvijai, kurių amžius 
12 mėnesių arba daugiau.

Or. en

Pakeitimas 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Suaugę galvijai – galvijai, kurių amžius 
8 mėnesiai arba daugiau.

2. Suaugę galvijai – galvijai, kurių amžius 
12 mėnesių arba daugiau.

Or. pl

Pagrindimas

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny.
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

Pakeitimas 2185
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Suaugę galvijai – galvijai, kurių amžius 
8 mėnesiai arba daugiau.

2. Suaugę galvijai – galvijai, kurių amžius 
12 mėnesių arba daugiau.

Or. lt

Pakeitimas 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VIII dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Medus – natūrali saldi medžiaga, kurią 
naminės bitės Apis mellifera gamina iš 
augalų nektaro, augalų gyvųjų dalių 

1. Medus – natūrali saldi medžiaga, kurią 
naminės bitės Apis mellifera gamina iš 
augalų nektaro, augalų gyvųjų dalių 
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išskyrų arba ant augalų gyvųjų dalių 
likusių augalų syvais mintančių vabzdžių 
išskyrų, kurias bitės surenka, perdirba 
papildydamos savo specifinėmis 
medžiagomis, suneša į korius, padeda 
išgarinti drėgmę, saugo ir palieka koriuose 
subręsti.

išskyrų arba ant augalų gyvųjų dalių 
likusių augalų syvais mintančių vabzdžių 
išskyrų, kurias bitės surenka, perdirba 
papildydamos savo specifinėmis 
medžiagomis, suneša į korius, padeda 
išgarinti drėgmę, saugo ir palieka koriuose 
subręsti. Dažniausiai medus susideda iš 
įvairių cukrų, daugiausia fruktozės ir 
gliukozės, taip pat kitų medžiagų, pvz., 
organinių rūgščių, fermentų ir kietųjų 
dalelių, patekusių renkant medų, įskaitant 
žiedadulkes, tačiau nė viena iš šių 
medžiagų ar dalelių negali būti laikoma 
medaus sudedamąja dalimi.

Or. es

Pakeitimas 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VIII dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Medus – natūrali saldi medžiaga, kurią 
naminės bitės Apis mellifera gamina iš 
augalų nektaro, augalų gyvųjų dalių 
išskyrų arba ant augalų gyvųjų dalių 
likusių augalų syvais mintančių vabzdžių 
išskyrų, kurias bitės surenka, perdirba 
papildydamos savo specifinėmis 
medžiagomis, suneša į korius, padeda 
išgarinti drėgmę, saugo ir palieka koriuose 
subręsti.

1. Medus – natūrali saldi medžiaga, kurią 
naminės bitės Apis mellifera gamina iš 
augalų nektaro, augalų gyvųjų dalių 
išskyrų arba ant augalų gyvųjų dalių 
likusių augalų syvais mintančių vabzdžių 
išskyrų, kurias bitės surenka, perdirba 
papildydamos savo specifinėmis 
medžiagomis, suneša į korius, padeda 
išgarinti drėgmę, saugo ir palieka koriuose 
subręsti. Dažniausiai medus susideda iš 
įvairių cukrų, daugiausia fruktozės ir 
gliukozės, taip pat kitų medžiagų, pvz., 
organinių rūgščių, fermentų ir kietųjų 
dalelių, patekusių renkant medų, įskaitant 
žiedadulkes, tačiau nė viena iš šių 
medžiagų ar dalelių negali būti laikoma 
medaus sudedamąja dalimi.

Or. es
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiama medaus apibrėžtis siekiau tiksliau apibrėžti šį produktą. Būtina 
nurodyti konkrečias medžiagas, kurios įeina į pagrindinę medaus sudėtį.

Pakeitimas 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VIII dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bitininkystės produktai – medus, bičių 
vaškas, bičių pienelis, propolis ar
žiedadulkės.

2. Bitininkystės produktai – medus, bičių 
vaškas, bičių pienelis, pikis ir žiedadulkės.

Bičių vaškas – iš naminių bičių (Apis 
mellifera) darbininkių vaško liaukų 
sekreto pagaminta natūrali lipidinė 
medžiaga, naudojama koriams gaminti.
Bičių pienelis – naminių bičių (Apis 
mellifera) darbininkių, vadinamų 
maitintojomis, priešakinių žandų ir ryklės 
liaukų išskiriama natūrali medžiaga, kuri 
skirta bičių lervutėms ir motinėlei maitinti 
ir į kurią negali būti dedama jokių kitų 
medžiagų.
Pikis – iš kai kurių augalų surenkama ir 
vėliau naminių bičių (Apis mellifera)
darbininkių perdirbama medžiaga, 
papildyta bičių išskiriamu sekretu 
(daugiausia vašku ir seilėmis) ir 
naudojama kaip tvirtinimo medžiaga.
Žiedadulkės – smulki apyskritės formos 
medžiaga, susidaranti, kai vyriškos lytinės 
augalų ląstelės sulimpa, suvilgytos 
nektaru ir seilėmis ir veikiamos naminių 
bičių (Apis mellifera) darbininkių trečios 
poros kojelių mechaninių judesių, kuri 
surenkama ir perdirbama į žiedadulkių 
gumulėlius, kad būtų galima ją įnešti ir 
vėliau laikyti avilyje, ir į kurią negali būti 
dedama jokių kitų medžiagų.



PE494.489v01-00 56/90 AM\909523LT.doc

LT

Į korį suneštos žiedadulkės arba bičių 
duonelė – į korio akeles bičių sunešti 
žiedadulkių gumulėliai, kurie natūraliai 
pakito paveikti fermentų ir 
mikroorganizmų; šios žiedadulkės gali 
būti padengtos medumi.

Or. es

Pagrindimas

Labai svarbu apibrėžti bitininkystės produktus.

Pakeitimas 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VIII dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bitininkystės produktai – medus, bičių 
vaškas, bičių pienelis, propolis ar
žiedadulkės.

2. Bitininkystės produktai – medus, bičių 
vaškas, bičių pienelis, pikis ir žiedadulkės.

Or. es

Pakeitimas 2190
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VIII dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bitininkystės produktus būtina 
apibrėžti ES lygmeniu:
– Bičių pienelis: 
naminių bičių (Apis mellifera) maitintojų 
priešakinių žandų ir ryklės liaukų 
išskiriama natūrali medžiaga. Tai 
šviežias, natūralus ir neapdorotas 
produktas, daugiausia naudojamas bičių 
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lervutėms ir motinėlei maitinti. Jis gali 
būti filtruojamas (nenaudojant 
ultrafiltravimo), bet negali būti dedama 
jokių papildomų medžiagų.
– Žiedadulkių gumulėliai:
naminių bičių (Apis mellifera)
darbininkių surinktų žiedadulkių grūdai, 
suspausti prie užpakalinių kojelių 
naudojant medų ir (arba) nektarą ir bičių 
sekretą. Šis produktas, kuris yra spiečiaus 
baltymų šaltinis, yra natūralus, be priedų 
ir renkamas prie avilio lakos.
– Bičių žiedadulkės arba bičių duonelė:
į korio akeles bičių sunešti žiedadulkių 
gumulėliai, kuriuose vykstant natūraliems 
procesams atsiranda fermentai ir 
simbiotiniai mikroorganizmai. Juos bitės 
maitintojos naudoja jaunikliams maitinti. 
Juose negali būti priedų, išskyrus vašką iš 
korio akelių.
– Bičių vaškas:
tik iš naminių bičių (Apis mellifera)
darbininkių vaško liaukų sekreto 
pagaminta medžiaga, naudojama koriams 
gaminti.
– Pikis:
išskirtinai natūralūs augalinės kilmės 
sakai, naminių bičių (Apis mellifera) 
surinkti iš kai kurių augalų, papildyti 
bičių išskiriamu sekretu (visų pirma vašku 
ir seilėmis) ir naudojami aviliui 
apsaugoti.
– Bičių nuodai:
bičių nuodų liaukose pagamintas
sekretas, naudojamas aviliui apginti nuo 
užpuolikų.

Or. en

Pakeitimas 2191
Csaba Sándor Tabajdi
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VIII dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bitininkystės produktų apibrėžtys
– Bičių pienelis:
naminių bičių (Apis mellifera) maitintojų 
priešakinių žandų ir ryklės liaukų 
išskiriama natūrali medžiaga. Tai 
šviežias, natūralus ir neapdorotas 
produktas, daugiausia naudojamas bičių 
lervutėms ir motinėlei maitinti. Jis gali 
būti filtruojamas (nenaudojant 
ultrafiltravimo), bet negali būti dedama 
jokių papildomų medžiagų.
– Žiedadulkių gumulėliai:
naminių bičių (Apis mellifera)
darbininkių surinktų žiedadulkių grūdai, 
suspausti prie užpakalinių kojelių 
naudojant medų ir (arba) nektarą ir bičių 
sekretą. Šis produktas, kuris yra spiečiaus 
baltymų šaltinis, yra natūralus, be priedų 
ir renkamas prie avilio lakos.
– Bičių žiedadulkės arba bičių duonelė:
į korio akeles bičių sunešti žiedadulkių 
gumulėliai, kuriuose vykstant natūraliems 
procesams atsiranda fermentai ir 
simbiotiniai mikroorganizmai. Juos bitės 
maitintojos naudoja jaunikliams maitinti. 
Juose negali būti priedų, išskyrus vašką iš 
korio akelių.
– Bičių vaškas:
tik iš naminių bičių (Apis mellifera)
darbininkių vaško liaukų sekreto 
pagaminta medžiaga, naudojama koriams 
gaminti.
– Pikis:
išskirtinai natūralūs augalinės kilmės 
sakai, naminių bičių (Apis mellifera) 
surinkti iš kai kurių augalų, papildyti 
bičių išskiriamu sekretu (visų pirma vašku 
ir seilėmis), kad būtų galima juos naudoti 
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aviliui apsaugoti.
– Bičių nuodai:
bičių nuodų liaukose pagamintas 
sekretas, naudojamas aviliui apginti nuo 
užpuolikų.

Or. en

Pakeitimas 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VIII dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bitininkystės produktų apibrėžtys
– Bičių pienelis:
naminių bičių (Apis mellifera) maitintojų 
priešakinių žandų ir ryklės liaukų 
išskiriama natūrali medžiaga. Tai 
šviežias, natūralus ir neapdorotas 
produktas, daugiausia naudojamas bičių 
lervutėms ir motinėlei maitinti. Jis gali 
būti filtruojamas (nenaudojant 
ultrafiltravimo), bet negali būti dedama 
jokių papildomų medžiagų.
– Žiedadulkių gumulėliai:
naminių bičių (Apis mellifera)
darbininkių surinktų žiedadulkių grūdai, 
suspausti prie užpakalinių kojelių 
naudojant medų ir (arba) nektarą ir bičių 
sekretą. Šis produktas, kuris yra spiečiaus 
baltymų šaltinis, yra natūralus, be priedų 
ir renkamas prie avilio lakos.
– Bičių žiedadulkės arba bičių duonelė:
į korio akeles bičių sunešti žiedadulkių 
gumulėliai, kuriuose vykstant natūraliems 
procesams atsiranda fermentai ir 
simbiotiniai mikroorganizmai. Juos bitės 
maitintojos naudoja jaunikliams maitinti. 
Juose negali būti priedų, išskyrus vašką iš 
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korio akelių.
– Bičių vaškas:
tik iš naminių bičių (Apis mellifera) 
darbininkių vaško liaukų sekreto 
pagaminta medžiaga, naudojama koriams 
gaminti.
– Pikis:
išskirtinai natūralūs augalinės kilmės 
sakai, naminių bičių (Apis mellifera) 
surinkti iš kai kurių augalų, papildyti 
bičių išskiriamu sekretu (visų pirma vašku 
ir seilėmis) ir naudojami aviliui 
apsaugoti.
– Bičių nuodai:
bičių nuodų liaukose pagamintas 
sekretas, naudojamas aviliui apginti nuo 
užpuolikų.

Or. en

Pakeitimas 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VIII dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bičių vaškas – iš naminių bičių (Apis 
mellifera) darbininkių vaško liaukų 
sekreto pagaminta natūrali lipidinė 
medžiaga, naudojama koriams gaminti.

Or. es

Pakeitimas 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VIII dalies 2 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Bičių pienelis – naminių bičių (Apis 
mellifera) darbininkių, vadinamų 
maitintojomis, priešakinių žandų ir ryklės 
liaukų išskiriama natūrali medžiaga, kuri 
skirta bičių lervutėms ir motinėlei maitinti 
ir į kurią negali būti dedama jokių kitų 
medžiagų.

Or. es

Pakeitimas 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VIII dalies 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Pikis – iš kai kurių augalų surenkama 
ir vėliau naminių bičių (Apis mellifera)
darbininkių perdirbama medžiaga, 
papildyta bičių išskiriamu sekretu 
(daugiausia vašku ir seilėmis) ir 
naudojama kaip tvirtinimo medžiaga.

Or. es

Pakeitimas 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VIII dalies 2 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Žiedadulkės – smulki apyskritės 
formos medžiaga, susidaranti, kai 
vyriškos lytinės augalų ląstelės sulimpa, 
suvilgytos nektaru ir seilėmis ir veikiamos 
naminių bičių (Apis mellifera)
darbininkių trečios poros kojelių 
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mechaninių judesių, kuri surenkama ir 
perdirbama į žiedadulkių gumulėlius, kad 
būtų galima ją įnešti ir vėliau laikyti 
avilyje, ir į kurią negali būti dedama jokių 
kitų medžiagų.

Or. es

Pakeitimas 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VIII dalies 2 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. Į korį suneštos žiedadulkės arba bičių 
duonelė – į korio akeles bičių sunešti 
žiedadulkių gumulėliai, kurie natūraliai 
pakito paveikti fermentų ir 
mikroorganizmų; šios žiedadulkės gali 
būti padengtos medumi.

Or. es

Pakeitimas 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
III a priedas (naujas)

III A PRIEDAS

SĄJUNGOS SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SKALĖS, NURODYTOS 
20A STRAIPSNYJE

A. Sąjungos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalė

I. Apibrėžtys

Taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

1. skerdena – visas gyvulio kūnas, jį paskerdus, nukraujinus, išskrodus ir nulupus odą;

2. skerdenos pusė – simetriškai per kiekvieną kaklo, nugaros, juosmens ir kryžmens 
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slankstelio vidurį bei per krūtinkaulio vidurį ir per sėdynkaulio-gaktikaulio sąvaržą 
padalinta 1 punkte nurodyta skerdena.

II. Kategorijos

Skerdenos skirstomos į šias kategorijas:

A. jaunesnių kaip 2 metų nekastruotų galvijų patinų (buliukų) skerdenos;
B. kitų nekastruotų galvijų patinų (bulių) skerdenos;
C. kastruotų galvijų patinų (jaučių) skerdenos;
D. apsiveršiavusių galvijų patelių (karvių) skerdenos;
E. kitų galvijų patelių (telyčių) skerdenos.

III. Klasifikavimas

Skerdenos klasifikuojamos paeiliui įvertinant:

1. Raumeningumą, apibrėžiamą taip:

Skerdenos profilių, ypač jos pagrindinių dalių (šlaunų, nugaros, menčių) išsivystymas.

Raumeningu
mo klasė

Aprašymas

S 
Aukščiausioji

Visi profiliai ypač gerai išgaubti; ypač geras raumenų išsivystymas 
(dvigubai raumenų turinčių skerdenų tipas)

E 
Puiki

Visi profiliai išgaubti iki labai išgaubtų; ypač gerai išsivystę raumenys

U 
Labai gera

Profiliai, bendrai paėmus, išgaubti; labai gerai išsivystę raumenys

R 
Gera

Profiliai, bendrai paėmus, tiesūs; raumenys gerai išsivystę

O 
Nebloga

Profiliai tiesūs iki įdubusių; raumenys išsivystę vidutiniškai

P
Menka

Visi profiliai įdubę ir kai kurie net labai įdubę; raumenys prastai 
išsivystę

2. Riebumą, apibrėžiamą taip:

Riebalų kiekis skerdenos išorinėje pusėje ir krūtinės ląstos ertmėje

Riebumo klasė Aprašymas
1 
Mažas 
riebalinio 
sluoksnio 
laipsnis

Riebalinio sluoksnio nėra arba jis mažas
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2 
Nedidelis 
riebalinio 
sluoksnio 
laipsnis

Riebalinis sluoksnis nedidelis, mėsa persimato beveik visur

3 
Vidutinis 
riebalinio 
sluoksnio 
laipsnis

Mėsa, išskyrus šlaunis ir mentis, beveik visur padengta riebalų 
sluoksniu, nedidelės riebalų sankaupos krūtinės ląstos ertmėje

4
Didelis 
riebalinio 
sluoksnio 
laipsnis

Mėsa padengta riebalais, bet šlaunų ir mentės dalyje kai kur 
persimato, gana nemažos riebalų sankaupos krūtinės ląstos ertmėje

5 
Labai didelis 
riebalinio 
sluoksnio 
laipsnis

Visa skerdena padengta riebalais; didelės sankaupos krūtinės ląstos 
ertmėje

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

B. Sąjungos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalė

I. Apibrėžtis

Skerdena – paskerstos kiaulės kūnas, nuleidus iš jo kraują, išdarinėjus, visas ar perkirstas 
vertikaliai ties viduriu.

II. Klasifikavimas

Skerdenos skirstomos į šias klases pagal apskaičiuotą jų raumeningumą ir klasifikuojamos 
taip:

Klasės Skerdenos raumenų masės santykis su skerdenos mase, išreikštas 
procentais

S 60 ar daugiau (*)
E 55 ar daugiau
U 50 ar daugiau, bet mažiau negu 55
R 45 ar daugiau, bet mažiau negu 50
O 40 ar daugiau, bet mažiau negu 45
P Mažiau kaip 40
(*) [Savo teritorijose paskerstoms kiaulėms valstybės narės gali nustatyti atskirą raide 
S žymimą klasę, pagal kurią skerdenos raumenų svorio santykis su skerdenos svoriu, 
išreikštas procentais, būtų 60 % ar daugiau.]
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C: Sąjungos avių skerdenų klasifikavimo skalė

I. Apibrėžtis

Taikomos A dalies I punkte nustatytos „skerdenos“ ir „skerdenos pusės“ apibrėžtys.

II. Kategorijos

Skerdenos skirstomos į šias kategorijas:

A: jaunesnių nei dvylikos mėnesių amžiaus avių skerdenos,
B: kitų avių skerdenos.

III. Klasifikavimas

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

2. Nukrypstant nuo 1 punkto, klasifikuojant mažiau negu 13 kg sveriančias ėriukų 
skerdenas, Komisija įgyvendinimo aktais, kurie priimami netaikant 162 straipsnio 2 ar 
3 dalyse nurodytos tvarkos, valstybėms narėms gali leisti taikyti šiuos klasifikavimo 
kriterijus:

a) skerdenos svoris;
b) mėsos spalva;
c) riebalinis sluoksnis.

Or. en

Pakeitimas 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
III a priedas (naujas)

III A PRIEDAS

101H STRAIPSNYJE NURODYTOS NACIONALINĖS IR REGIONINĖS CUKRAUS, 
IZOGLIUKOZĖS IR INULINO SIRUPO GAMYBOS KVOTOS

(tonomis)

Valstybės narės ar regionai 
(1)

Cukrus 
(2)

Izogliukozė 
(3)

Inulino 
sirupas 

(4)
Belgija 676 235,0 114 580,2 0
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Bulgarija 0 89 198,0
Čekija 372 459,3
Danija 372 383,0
Vokietija 2 898 255,7 56 638,2
Airija 0
Graikija 158 702,0 0
Ispanija 498 480,2 53 810,2
Prancūzija (metropolija) 3 004 811,15 0
Prancūzijos užjūrio departamentai 432 220,05
Italija 508 379,0 32 492,5
Latvija 0
Lietuva 90 252,0
Vengrija 105 420,0 220 265,8
Nyderlandai 804 888,0 0 0
Austrija 351 027,4
Lenkija 1 405 608,1 42 861,4
Portugalija (žemyninė dalis) 100 000,0 12 500,0
Azorų salų autonominė sritis 9 953,0
Rumunija 104 688,8 0
Slovėnija 0
Slovakija 112 319,5 68 094,5
Suomija 80 999,0 0
Švedija 293 186,0
Jungtinė Karalystė 1 056 474,0 0

IŠ VISO 13 336 741,2 690 440,8 0

Or. pt

Pakeitimas 2200
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
III a priedas (naujas)

III A PRIEDAS

101H STRAIPSNYJE NURODYTOS NACIONALINĖS IR REGIONINĖS CUKRAUS, 
IZOGLIUKOZĖS IR INULINO SIRUPO GAMYBOS KVOTOS

(tonomis)

Valstybės narės ar 
regionai

2014/15 2015/16

cukrus izogliukozė inulino 
sirupas

cukrus izogliukozė inulino 
sirupas

Belgija 676235,0 114580,2 0 676235,0 120309,2 0
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Bulgarija 0 89198,0 0 93657,9
Čekija 372,459,3 372,459,3
Danija 372,383,0 372,383,0
Vokietija 2898255,7 56638,2 2898255,7 59470,1
Airija 0 0
Graikija 158702,0 0 158702,0 0
Ispanija 498480,2 53810,2 498480,2 56500,7
Prancūzija 
(metropolija)

3004811,15 0 3004811,15 0

Prancūzijos užjūrio 
departamentai

432220,05 432220,05

Italija 508379,0 32492,5 508379,0 34117,1
Latvija 0 0
Lietuva 90252,0 90252,0
Vengrija 105420,0 220265,8 105420,0 231279,1
Nyderlandai 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Austrija 351027,4 351027,4
Lenkija 1405608,1 42861,4 1405608,1 45004,5
Portugalija (žemyninė 
dalis)

0 12500,0 0 13125

Azorų salų autonominė 
sritis

9953,0 9953,0

Rumunija 104688,8 0 104688,8 0
Slovėnija 0 0
Slovakija 112319,5 68094,5 112319,5 71499,2
Suomija 80999,0 0 80999,0
Švedija 293186,0 293186,0
Jungtinė Karalystė 1056474,0 0 1056474,0
Iš viso 13336741,2 690440,8 0 13336741,2 724962,8 0

Valstybės narės ar 
regionai

2016/17 2017/18

cukrus izogliukozė inulino 
sirupas

cukrus izogliukozė inulino 
sirupas

Belgija 676235,0 126324,7 0 676235,0 132640,9 0
Bulgarija 0 98340,8 0 103257,8
Čekija 372,459,3 372,459,3
Danija 372,383,0 372,383,0
Vokietija 2898255,7 62443,6 2898255,7 65565,8
Airija 0 0
Graikija 158702,0 0 158702,0 0
Ispanija 498480,2 59325,7 498480,2 62292,0
Prancūzija 
(metropolija)

3004811,15 0 3004811,15 0

Prancūzijos užjūrio 
departamentai

432220,05 432220,05

Italija 508379,0 35823,0 508379,0 37614,1
Latvija 0 0
Lietuva 90252,0 90252,0
Vengrija 105420,0 242843,0 105420,0 254985,2
Nyderlandai 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Austrija 351027,4 351027,4
Lenkija 1405608,1 47254,7 1405608,1 49617,4
Portugalija (žemyninė 
dalis)

0 13781,25 0 14470,3
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Azorų salų autonominė 
sritis

9953,0 9953,0

Rumunija 104688,8 0 104688,8 0
Slovėnija 0 0
Slovakija 112319,5 75074,2 112319,5 78827,9
Suomija 80999,0 80999,0
Švedija 293186,0 293186,0
Jungtinė Karalystė 1056474,0 1056474,0
Iš viso 13336741,2 761211,0 0 13336741,2 799271,5 0

Valstybės narės ar 
regionai

2018/19 2019/2020

cukrus izogliukozė inulino 
sirupas

cukrus izogliukozė inulino 
sirupas

Belgija 676235,0 139272,9 0 676235,0 146236,6 0
Bulgarija 0 108420,7 0 113841,8
Čekija 372,459,3 372,459,3
Danija 372,383,0 372,383,0
Vokietija 2898255,7 68844,1 2898255,7 72286,3
Airija 0 0
Graikija 158702,0 0 158702,0 0
Ispanija 498480,2 65406,6 498480,2 68677,0
Prancūzija 
(metropolija)

3004811,15 0 3004811,15 0

Prancūzijos užjūrio 
departamentai

432220,05 432220,05

Italija 508379,0 39494,8 508379,0 41469,6
Latvija 0 0
Lietuva 90252,0 90252,0
Vengrija 105420,0 267734,5 105420,0 281121,2
Nyderlandai 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Austrija 351027,4 351027,4
Lenkija 1405608,1 52098,3 1405608,1 54703,2
Portugalija (žemyninė 
dalis)

0 15193,8 0 15953,5

Azorų salų autonominė 
sritis

9953,0 9953,0

Rumunija 104688,8 0 104688,8 0
Slovėnija 0 0
Slovakija 112319,5 82769,3 112319,5 86907,8
Suomija 80999,0 80999,0
Švedija 293186,0 293186,0
Jungtinė Karalystė 1056474,0 1056474,0
Iš viso 13336741,2 839235,1 0 13336741,2 881196,9 0

Or. en

Pagrindimas

Be gamybos kvotų, paskaičiuota, kad maždaug apie 50 % visų saldiklių maisto perdirbimo 
pramonėje sudaro izogliukozė. Jeigu kvotų sistema panaikinama nuo 2019–2020 prekybos 
metų, tikslinga numatyti laipsniško panaikinimo laikotarpį rinkai. Siekiant išvengti didelių 
rinkos sutrikimų ir tiekimo problemų ir sudaryti sąlygas sklandžiam rinkų prisitaikymui, 
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izogliukozės kvotas reikėtų padidinti 5 % per metus laikotarpiui nuo 2014–2015 m. iki 2019–
2020 m.

Pakeitimas 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
IV a priedas (naujas)

IV A PRIEDAS

20r straipsnyje nurodytos nacionalinės kvotos

Nacionalinės kvotos: kiekiai (tonomis) kiekvienai valstybei narei dvylikos mėnesių 
laikotarpiu:

Valstybė 
narė

Laikotarpis nuo 2014–
2015 m. iki 2019–

2020 m.
BE 3 602 114,910
BG 1 049 517,616
CK 2 935 144,857
DK 4 847 909,473
DE 30 318 928,750
EE 692 926,094
IE 5 784 422,236
EL 879 614,757
ES 9 049426,514
FR 26 371231,277
IT 11 288 542,866
CY 155 658,792
LV 781 132,698
LI 1 827 638,981
LU 292 754,310
HU 2 133 404,521
MT 52 205,729
NL 12 050 492,655
AT 2 992 728,488
PL 10 055 797,056
PT 2 088 904,546
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RO 3 277 196,478
SI 618 173,380
SV 1 115 756,221
FI 2 619 044,220
SE 3 594 029,658
UK 15 896 704,566

Or. es

Pagrindimas

Šis priedas įtrauktas siekiant tekstą suderinti su pakeitimais, kurių tikslas – išlaikyti pieno 
kvotas. Ispanijos nacionalinė kvota pritaikyta siekiant patenkinti vidaus paklausą.

Pakeitimas 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
IV a priedas (naujas)

IV A PRIEDAS

Nacionalinės pieno kvotos
(tonos)

Valstybė narė
Laikotarpis nuo 2014–2015 m. iki 2019–
2020 m.

BE 3 602 114,910
BG 1 049 517,616
CK 2 935 144,857
DK 4 847 909,473
DE 30 318 928,750
EE 692 926,094
IE 5 784 422,236
EL 879 614,757
ES 9 049 426,514
FR 26 371 231,277
IT 11 288 542,866
CY 155 658,792
LV 781 132,698
LI 1 827 638,981
LU 292 754,310
HU 2 133 404,521
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MT 52 205,729
NL 12 050 492,655
AT 2 992 728,488
PL 10 055 797,056
PT 2 088 904,546
RO 3 277 196,478
SI 618 173,380
SV 1 115 756,221
FI 2 619 044,220
SE 3 594 029,658
UK 15 896 704,566

Or. es

Pagrindimas

Siūlomi išlaikyti pieno kvotas iki 2019–2020 prekybos metų. Todėl reikėtų įterpti šį priedą, 
kuriame nurodomos nacionalinės kvotos.

Pakeitimas 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
IV a priedas (naujas)

IV A PRIEDAS

Nacionalinės kvotos: kiekiai (tonomis) kiekvienai valstybei narei dvylikos mėnesių 
laikotarpiui

Valstybė 
narė
Belgija 3 602 114,91

0
Bulgarija 1 049 517,61

6
Čekija 2 935 144,85

7
Danija 4 847 909,47

3
Vokietija 30 318 928,7

50
Estija 692 926,049
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Airija 5 784 422,23
6

Graikija 879 614,757
Ispanija 6 557 555,44

5
Prancūzij
a

26 371 231,2
77

Italija 11 288 542,8
66

Kipras 155 658,792
Latvija 781 132,698
Lietuva 1 827 638,98

1
Liuksemb
urgas

292 754,310

Vengrija 2 133 404,52
1

Malta 52 205,729
Nyderland
ai

12 050 492,6
55

Austrija 2 992 728,48
8

Lenkija 10 055 797,0
56

Portugalij
a

2 088 904,54
6

Rumunija 3 277 196,47
8

Slovėnija 618 173,380
Slovakija 1 115 756,22

1
Suomija 2 619 044,22

0
Švedija 3 594 029,65

8
Jungtinė 
Karalystė

15 896 704.5
66

Or. pt
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Pakeitimas 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo I dalies I punkto antros pastraipos B punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B) Z kategorija: 8 mėnesių ir jaunesni nei 
12 mėnesių galvijai

Tekstas lietuvių k. nekeičiamas.

Or. it

Pakeitimas 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo II dalies 1 punkto antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) faktinė alkoholio koncentracija prieš 
taikant ar pritaikius VII priedo I dalies 
B skirsnyje nurodytas procedūras yra ne 
mažesnė kaip 8,5 tūrio proc., jei vynas 
pagamintas vien tik iš šio priedo 
priedėlyje nurodytose A ir B vynuogių 
auginimo zonose išaugintų vynuogių, ir 
ne mažesnė kaip 9 tūrio proc., jei vynas 
pagamintas iš kitose vynuogių auginimo 
zonose išaugintų vynuogių;

a) faktinė alkoholio koncentracija prieš 
taikant ar pritaikius VII priedo I dalies 
B skirsnyje nurodytas procedūras yra ne 
mažesnė kaip 4,5 tūrio proc.:

Or. en

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.
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Pakeitimas 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo II dalies 1 punkto antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) faktinė alkoholio koncentracija, 
nukrypstant nuo minimalios faktinės 
alkoholio koncentracijos normų ir, jeigu 
vynui suteikta saugoma kilmės vietos ar 
saugoma geografinė nuoroda, prieš 
taikant ar pritaikius VII priedo I dalies 
B skirsnyje nurodytas procedūras, yra ne 
mažesnė kaip 4,5 tūrio proc.;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo II dalies 1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo b punkto Tokaji eszencia
ir Tokajská esencia laikomi vynu.

Nukrypstant nuo a punkto Tokaji eszencia
ir Tokajská esencia laikomi vynu.

Or. en

Pakeitimas 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo II dalies 1 punkto 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumažintos alkoholio koncentracijos 
vynas – 1 dalyje pateiktą apibrėžtį 
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atitinkantis vynas, kurio alkoholio 
koncentracija sumažinta naudojant pagal 
60 straipsnio 4 dalį leistinas technologines 
priemones ir kurio alkoholio 
koncentracija yra ne mažesnė kaip 5 %.
Nealkoholinis vynas – 1 dalyje pateiktą 
apibrėžtį atitinkantis vynas, kurio 
alkoholio koncentracija naudojant pagal 
60 straipsnio 4 dalį leistinas technologines 
priemones sumažinta iki mažesnės nei 
0,5 % koncentracijos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti sąlygas plėtoti sumažintos alkoholio koncentracijos ir nealkoholinio vyno 
rinkas, reikia nustatyti naujas vyno kategorijas tarp vynų, kurie gaminami taikant 
technologijas, leidžiančias gauti silpnesnės koncentracijos vyną: sumažintos alkoholio 
koncentracijos ir nealkoholinį vyną. Numatant tokias kategorijas būtų galimybė prekiauti 
vynu, pagamintu taikant minėtąsias technologijas, kaip sumažintos alkoholio koncentracijos 
ir nealkoholiniu vynu, būtų daugiau aiškumo ir vartotojui būtų lengviau pasirinkti, sykiu būtų 
remiamos naujovės ir augimas šioje svarbioje srityje.

Pakeitimas 2209
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo II dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Crémant – baltasis arba rožinis 
rūšinis putojantis vynas, kuriam suteikta 
saugoma kilmės vietos nuoroda arba 
trečiosios valstybės geografinė nuoroda, 
pagamintas laikantis tokių reikalavimų:
a) vynuogių derlius imamas rankomis;
b) vynai pagaminti iš misos, gautos 
spaudžiant netraiškytas vynuoges arba 
vynuoges be kotelių. Gautos misos kiekis 
turi būti ne didesnis kaip 100 litrų misos 
iš kiekvienų 150 kg vynuogių;
c) sieros dioksido kiekis ne didesnis kaip 



PE494.489v01-00 76/90 AM\909523LT.doc

LT

150 mg/l;
d) cukraus kiekis ne mažesnis kaip 50 g/l;
e) virto putojančiu produktu po antrinės 
fermentacijos butelyje;
f) be pertrūkių nuo to laiko, kai susidarė 
cuvée, lietėsi su nuosėdomis ne mažiau 
kaip devynis mėnesius toje pačioje 
įmonėje;
g) buvo atskirtas nuo nuosėdų nupilant.
Terminas „Crémant“ nurodomas rūšinių 
putojančių vynų etiketėse kartu su 
saugomos kilmės vietos nuorodos ar 
atitinkamos trečiosios valstybės 
geografinės nuorodos nustatytų ribų 
vietovėje esančio geografinio vieneto 
pavadinimu.
Pirmos pastraipos a punktas ir antra 
pastraipa netaikomos gamintojams, 
turintiems prekių ženklus su žodžiu 
„Crémant“, užregistruotus iki 1986 m. 
kovo 1 d.

Or. fr

Pagrindimas

Apibrėžtys yra esminės nuostatos, kurios turi būti įtrauktos į pagrindinį teisės aktą.

Pakeitimas 2210
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo III dalies 2 punkto a papunkčio xiv a papapunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xiva) varškė;

Or. en

Pakeitimas 2211
Sandra Kalniete
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Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo III dalies 2 punkto a papunkčio xiv b papapunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xivb) grietinė;

Or. en

Pakeitimas 2212
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo III dalies 2 punkto a papunkčio xiv c papapunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xivc) kildytas pienas (riaženka);

Or. en

Pakeitimas 2213
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo III dalies 2 punkto a papunkčio xiv d papapunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xivd) rūgpienis.

Or. en

Pakeitimas 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo V dalies I skirsnio 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paukštiena prekiaujama viena iš šių 
būklių:
– šviežia,
– šaldyta,
– greitai užšaldyta.

Or. es

Pagrindimas

Reikia įtraukti informaciją apie paukštienos būklę prekiaujant; tokia informacija pateikiama 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priede. Šis reikalavimas – vienas iš pagrindinių 
elementų, kuriuos nori žinoti vartotojai.

Pakeitimas 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
VI a priedo (naujo) V a dalis (nauja)

Parlamento siūlomas tekstas

VI priedas. Va dalis (nauja)

Va dalis. Gallus gallus rūšies vištų dedeklių kiaušiniai

I. Taikymo sritis

(1) Ši dalis taikoma Bendrijoje pardavinėjant Bendrijoje pagamintus kiaušinius, iš trečiųjų 
šalių įvežtus kiaušinius ar eksportui už Bendrijos ribų skirtus kiaušinius.

(2) Valstybės narės gali netaikyti šio priedo šioje dalyje numatytų reikalavimų, išskyrus 
III punkto 3 dalį, kiaušiniams, tiesiogiai gamintojo parduodamiems galutiniam vartotojui:

a) gamybos vietoje arba

b) atitinkamos valstybės narės gamybos regiono vietiniame viešame turguje arba pristatant 
į namus.

Kai tokia išimtis suteikiama, kiekvienas gamintojas gali nuspręsti taikyti ją ar ne. Taikant 
šią išimtį negalima naudoti kokybės klasių ir svorio kategorijų.
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Pagal savo nacionalinės teisės aktus valstybės narės gali nustatyti „vietinio viešo turgaus“, 
„pristatymo į namus“ ir „gamybos regiono“ sąvokų apibrėžtis.

II. Kokybės klasės ir svorio kategorijos

(1) Pagal kokybę kiaušiniai rūšiuojami į:

– A klasės arba „šviežius“,
– B klasės.

(2) A klasės kiaušiniai taip pat rūšiuojami pagal svorį. Tačiau nereikalaujama pagal svorį 
rūšiuoti kiaušinių, pristatomų maisto ir ne maisto pramonės įmonėms.

(3) B klasės kiaušiniai tiekiami tik maisto ir ne maisto pramonės įmonėms.

III. Kiaušinių ženklinimas

(1) A klasės kiaušiniai ženklinami gamintojo kodu.

B klasės kiaušiniai ženklinami gamintojo kodu ir (arba) kitokia nuoroda.

Valstybės narės gali netaikyti šio reikalavimo B klasės kiaušiniams, jei tokie kiaušiniai 
parduodami tik jų teritorijoje.

(2) Kiaušinių ženklinimas pagal 1 dalį atliekamas gamybos vietoje arba pirmajame 
pakavimo centre, į kurį pristatomi kiaušiniai.

(3) Kiaušiniai, kuriuos gamintojas parduoda galutiniam vartotojui atitinkamos valstybės 
narės gamybos regiono vietiniame viešame turguje, ženklinami pagal 1 dalį.

Tačiau valstybės narės gali netaikyti šio reikalavimo gamintojams, laikantiems ne daugiau 
kaip 50 vištų dedeklių, jei prekybos vietoje yra nurodoma gamintojo vardas, pavardė 
(pavadinimas) ir adresas.

IV. Kiaušinių importas

(1) Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais netaikant 162 straipsnio 2 arba 3 dalies, 
atitinkamų šalių prašymu įvertina prekybos kiaušiniais standartus, taikomus kiaušinius 
eksportuojančiose trečiosiose šalyse. Šis įvertinimas taip pat taikomas ženklinimo, 
ūkininkavimo būdų, kontrolės bei įgyvendinimo taisyklėms. Jei Komisija nustato, kad 
taikomos taisyklės suteikia pakankamų garantijų dėl lygiavertiškumo Bendrijos teisės 
aktams, iš atitinkamų šalių importuojami kiaušiniai ženklinami skiriamuoju numeriu, 
lygiaverčiu gamintojo kodui.

(2) Jei būtina, Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais netaikant 162 straipsnio 2 arba 3 
dalies, veda derybas su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, siekdama surasti tinkamus 
būdus garantijoms, numatytoms 1 dalyje, suteikti ir sudaryti susitarimus dėl tokių 
garantijų.
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(3) Jei nesuteikiama pakankamų garantijų dėl taisyklių lygiavertiškumo, iš atitinkamos 
trečiosios šalies importuojami kiaušiniai ženklinami kodu, pagal kurį galima nustatyti 
kilmės šalį, ir nuoroda, kad ūkininkavimo būdas yra „nenurodytas“.

Or. fr

Pakeitimas 2216
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo VI dalies lentelės A dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Riebalų grupė Prekinis pavadinimas Produktų kategorijos

Apibrėžtys Papildomas kategorijos aprašymas, nurodant 
riebumą masės procentais

A. Pieno riebalai 1. Sviestas Produktas, kuriame pieno riebalų yra ne mažiau 
kaip 80 %, bet mažiau kaip 90 %, didžiausias 
drėgmės kiekis 16 %, o didžiausias sausųjų 
neriebalinių pieno medžiagų kiekis 2 %.

Vienalytės, lengvai formuojamos, 
dažniausiai vandens riebaluose tipo 
emulsijos pavidalo produktai, pagaminti 
tik iš pieno ir (arba) tam tikrų pieno 
produktų, kurių pagrindinė vertingoji 
sudedamoji dalis yra riebalai. 

2. Trijų ketvirčių riebumo 
sviestas (*)

Produktas, kuriame pieno riebalų yra ne 
mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 62 %.

Tačiau kitų jų gamybai reikalingų 
medžiagų taip pat gali būti pridedama 
tuo atveju, jei šios medžiagos 
nenaudojamos siekiant visiškai arba iš 
dalies pakeisti bet kurias pieno 
sudedamąsias dalis.

3. Pusriebis sviestas (**) Produktas, kuriame pieno riebalų yra ne 
mažiau kaip 39 %, bet ne daugiau kaip 41 %.

4. X % riebumo tepieji pieno 
riebalai

Produktas, kuriame pieno riebalų yra:

- mažesnis kaip 39 %,

- didesnis kaip 41 %, bet mažesnis 
kaip 60 %,
- didesnis kaip 62 %, bet mažesnis 
kaip 80 %.

Pakeitimas

Riebalų grupė Prekinis pavadinimas Produktų kategorijos

Apibrėžtys Papildomas kategorijos aprašymas, nurodant 
riebumą masės procentais

A. Pieno riebalai 1. Sviestas Produktas, kuriame pieno riebalų yra ne mažiau 
kaip 80 %, bet mažiau kaip 90 %, didžiausias 
drėgmės kiekis 16 %, o didžiausias sausųjų 
neriebalinių pieno medžiagų kiekis 2 %.

Vienalytės, lengvai formuojamos, 
dažniausiai vandens riebaluose tipo 
emulsijos pavidalo produktai, pagaminti 
tik iš pieno ir (arba) tam tikrų pieno 
produktų, kurių pagrindinė vertingoji 

2. X % riebumo sviestas Produktas, kuriame pieno riebalų yra ne 
mažiau kaip 39 %, bet ne daugiau kaip 80 %.
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sudedamoji dalis yra riebalai. Tačiau 
kitų jų gamybai reikalingų medžiagų 
taip pat gali būti pridedama tuo atveju, 
jei šios medžiagos nenaudojamos 
siekiant visiškai arba iš dalies pakeisti 
bet kurias pieno sudedamąsias dalis.

3. X % riebumo tepieji pieno 
riebalai

Produktas, kuriame pieno riebalų yra mažiau 
kaip 39 %.

Or. en

Pagrindimas

Reikia įterpti į lentelę – į 6 priedo 6 skirsnio 6 dalies b punktą.

Pakeitimas 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
VI a priedas (naujas)

VI A PRIEDAS

Nustatytasis riebalų kiekis

Valstybė narė Nustatytasis riebalų kiekis (g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CK 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
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AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. es

Pagrindimas

Reikia įtraukti šį priedą apie referencinį riebumą siekiant suderinti tekstą su mūsų pasiūlymu 
išlaikyti pieno kvotas.

Pakeitimas 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
VI a priedas (naujas)

VI A PRIEDAS

NUSTATYTASIS RIEBALŲ KIEKIS, NURODYTAS 105F STRAIPSNYJE

Valstybė narė g/kg
Belgija 36,91
Bulgarija 39,10
Čekija 42,10
Danija 43,68
Vokietija 40,11
Estija 43,10
Graikija 36,10
Ispanija 36,37
Prancūzija 39,48
Airija 35,81
Italija 36,88
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Kipras 34,60
Latvija 40,70
Lietuva 39,90
Liuksemburgas 39,17
Vengrija 38,50
Nyderlandai 42,36
Austrija 40,30
Lenkija 39,00
Portugalija 37,30
Rumunija 38,50
Slovėnija 41,30
Slovakija 37,10
Suomija 43,40
Švedija 43,40
Jungtinė Karalystė 39,70

Or. pt

Pakeitimas 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo I dalies B skirsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šviežių vynuogių, rauginamos vynuogių 
misos ir jauno rauginamo vyno – pridedant 
sacharozės, koncentruotos vynuogių misos 
arba rektifikuotos koncentruotos vynuogių 
misos;

a) šviežių vynuogių, rauginamos vynuogių 
misos ir jauno rauginamo vyno – pridedant 
koncentruotos vynuogių misos arba 
rektifikuotos koncentruotos vynuogių 
misos;

Or. pt

Pakeitimas 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo I dalies B skirsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vynuogių misos – pridedant sacharozės,
koncentruotos vynuogių misos arba 
rektifikuotos koncentruotos vynuogių 
misos, ar dalinio koncentravimo, įskaitant 
atvirkštinį osmosą, būdu;

b) vynuogių misos – pridedant 
koncentruotos vynuogių misos arba 
rektifikuotos koncentruotos vynuogių 
misos, ar dalinio koncentravimo, įskaitant 
atvirkštinį osmosą, būdu;

Or. pt

Pakeitimas 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo I dalies B skirsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pridėti sacharozės, kaip numatyta 
1 punkto a ir b papunkčiuose, galima tik 
dedant sauso cukraus ir tik šiuose 
plotuose:

Išbraukta.

a) A vynuogių auginimo zonoje:
b) B vynuogių auginimo zonoje;
c) C vynuogių auginimo zonoje, išskyrus 
vynuogynus Italijoje, Graikijoje, 
Ispanijoje, Portugalijoje, Kipre ir 
vynuogynus, esančius Prancūzijos 
departamentuose, priklausančiuose šių 
apeliacinių teismų jurisdikcijai:
– Provanso Ekso,
– Nimo,
– Monpeljė,
– Tulūzos,
– Aženo,
– Po,
– Bordo,
– Bastjos.
Tačiau nacionalinės valdžios institucijos 
išimties tvarka minėtuose Prancūzijos 
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departamentuose gali leisti sodrinimą 
dedant sauso cukraus. Prancūzija 
nedelsdama apie tokius leidimus praneša 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

Or. pt

Pakeitimas 2222
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo I dalies C skirsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. To paties produkto rūgštinimas ir 
sodrinimas, išskyrus tuos atvejus, kai 
taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos,
kurias Komisija turi nustatyti 
deleguotaisiais aktais pagal 59 straipsnio
1 dalį, ir jo rūgštinimas bei rūgštingumo 
mažinimas negali būti atliekami kartu.

7. To paties produkto rūgštinimas ir 
sodrinimas, išskyrus tuos atvejus, kai 
taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos,
dėl kurių sprendimas turi būti priimtas
pagal 62 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
procedūrą, ir jo rūgštinimas bei 
rūgštingumo mažinimas negali būti 
atliekami kartu.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, nes buvo pakeisti 59 ir 62 straipsniai.

Pakeitimas 2223
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo I dalies D skirsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. B ir C skirsniuose nurodytos procedūros, 
išskyrus vynų rūgštinimą ir rūgštingumo 
mažinimą, leidžiamos tik tuo atveju, jei, 
laikantis sąlygų, kurias Komisija turi 
nustatyti deleguotaisiais aktais pagal 
59 straipsnio 1 dalį, jos atliekamos tuomet, 

1. B ir C skirsniuose nurodytos procedūros, 
išskyrus vynų rūgštinimą ir rūgštingumo 
mažinimą, leidžiamos tik tuo atveju, jei jos 
atliekamos tuomet, kai šviežios vynuogės, 
vynuogių misa, rauginama vynuogių misa 
arba jaunas rauginamas vynas virsta vynu 
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kai šviežios vynuogės, vynuogių misa, 
rauginama vynuogių misa arba jaunas 
rauginamas vynas virsta vynu ar kitu 
tiesiogiai žmonėms vartoti skirtu vyno 
sektoriaus gėrimu, išskyrus putojantį vyną 
arba gazuotą putojantį vyną, vynuogių 
auginimo zonoje, kurioje buvo nuimtas 
naudojamų šviežių vynuogių derlius.

ar kitu tiesiogiai žmonėms vartoti skirtu 
vyno sektoriaus gėrimu, išskyrus putojantį 
vyną arba gazuotą putojantį vyną, 
vynuogių auginimo zonoje, kurioje buvo 
nuimtas naudojamų šviežių vynuogių 
derlius.

Or. fr

Pakeitimas 2224
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo I dalies D skirsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Apie kiekvieną 1, 2 ir 3 punktuose 
nurodytą procedūrą pranešama 
kompetentingoms institucijoms. Taip pat 
pranešama apie koncentruotos vynuogių 
misos, rektifikuotos koncentruotos 
vynuogių misos ar sacharozės kiekį, kurį 
tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje kaip 
ir šviežias vynuoges, vynuogių misą, 
rauginamą vynuogių misą arba neišpilstytą 
vyną laiko šiuo verslu užsiimantys fiziniai 
ar juridiniai asmenys ar tokių asmenų 
grupės, visų pirma gamintojai, išpilstytojai, 
perdirbėjai ir prekiautojai, kuriuos 
Komisija turi nustatyti deleguotaisiais 
aktais pagal 59 straipsnio dalį. Tačiau, 
užuot pranešus apie šiuos kiekius, juos 
galima užregistruoti perdirbti įvežamų 
prekių ir atsargų panaudojimo registre.

4. Apie kiekvieną 1, 2 ir 3 punktuose 
nurodytą procedūrą pranešama 
kompetentingoms institucijoms. Taip pat 
pranešama apie koncentruotos vynuogių 
misos, rektifikuotos koncentruotos 
vynuogių misos ar sacharozės kiekį, kurį 
tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje kaip 
ir šviežias vynuoges, vynuogių misą, 
rauginamą vynuogių misą arba neišpilstytą 
vyną laiko šiuo verslu užsiimantys fiziniai 
ar juridiniai asmenys ar tokių asmenų 
grupės, visų pirma gamintojai, išpilstytojai, 
perdirbėjai ir prekiautojai. Tačiau, užuot 
pranešus apie šiuos kiekius, juos galima 
užregistruoti perdirbti įvežamų prekių ir 
atsargų panaudojimo registre.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, nes buvo pakeisti 59, 62 ir 68 straipsniai.
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Pakeitimas 2225
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo II dalies C skirsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungoje draudžiama kupažuoti trečiųjų 
valstybių kilmės ir Sąjungos kilmės vyną, 
taip pat trečiųjų valstybių kilmės vynus.

1. Kupažavimu laikomas skirtingos 
kilmės, skirtingų vynuogių veislių, 
skirtingų derliaus metų arba skirtingų 
vyno kategorijų vynų arba misos 
maišymas.
2. Skirtingų vyno ar misos kategorijų 
laikomas:
a) raudonasis vynas, baltasis vynas ir 
misos arba vynai, iš kurių galima 
pagaminti šių kategorijų vyną;
b) vynas be saugomos kilmės vietos 
nuorodos ir (arba) saugomos geografinės 
nuorodos, vynas su saugoma kilmės vietos 
nuoroda ir vynas su saugoma geografine 
nuoroda bei misos ir vynai, iš kurių 
galima pagaminti šių kategorijų vyną.
Šioje dalyje rausvasis vynas laikomas 
raudonuoju vynu.
3. Kupažavimu nelaikoma:
a) sodrinimas pridedant koncentruotos 
vynuogių misos ar rektifikuotos 
koncentruotos vynuogių misos;
b) saldinimas.
4. Maišymo ar kupažavimo būdu vynas 
gali būti gaunamas tik tuo atveju, jeigu 
mišinys ar kupažavimas atitinka vyno 
gavimo specifikacijas bei šio reglamento 
nuostatas.
5. Kupažuojant baltąjį vyną be saugomos 
kilmės vietos nuorodos ir (arba) saugomos 
geografinės nuorodos su raudonuoju 
vynu be saugomos kilmės vietos nuorodos 
ir (arba) saugomos geografinės nuorodos 
negali gautis rožinis vynas, išskyrus 
atvejus, kai galutinis produktas skirtas 
cuvée, kaip nurodyta II priedo III dalyje, 
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arba putojančiam vynui gaminti.
6. Vynuogių misą arba vyną, kuriems 
taikytas vynininkystės metodas, įmaišant 
alepinės pušies sakų, kupažuoti su 
vynuogių misa arba vynu, kuriems šis 
vynininkystės metodas netaikytas, 
draudžiama.
7. Sąjungoje draudžiama kupažuoti trečiųjų 
valstybių kilmės ir Sąjungos kilmės vyną, 
taip pat trečiųjų valstybių kilmės vynus.

Or. fr

Pagrindimas

Vynininkystės metodų apibrėžtys ir ribojančios sąlygos yra esminės nuostatos, kurios turi būti 
įtrauktos į pagrindinį teisės aktą.

Pakeitimas 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
VII a priedas (naujas)

VII A PRIEDAS

Ryžių, nurodytų 121b ir 121d straipsniuose, importo muitai

1. Lukštentų ryžių importo muitai

a) 30 EUR už toną šiais atvejais:

i) kai nustatoma, kad lukštentų ryžių importas per visus prekybos metus, kurie ką tik 
baigėsi, nepasiekė 121b straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto metinio 
referencinio kiekio, sumažinto 15 %;

ii) kai nustatoma, kad lukštentų ryžių importas per pirmuosius šešis prekybos metų 
mėnesius nepasiekė 121b straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyto dalinio 
referencinio kiekio, sumažinto 15 %;

b) 42,5 EUR už toną šiais atvejais:

i) kai nustatoma, kad lukštentų ryžių importas per visus prekybos metus, kurie ką tik 
baigėsi, viršija 121b straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą metinį referencinį 
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kiekį, sumažintą 15 %, bet neviršija to paties metinio referencinio kiekio, padidinto 15 %;

ii) kai nustatoma, kad lukštentų ryžių importas per pirmuosius šešis prekybos metų 
mėnesius viršija 121b straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytą dalinį referencinį 
kiekį, sumažintą 15 %, bet neviršija to paties dalinio referencinio kiekio, padidinto 15 %;

c) 65 EUR už toną šiais atvejais:

i) kai nustatoma, kad lukštentų ryžių importas per visus prekybos metus, kurie ką tik 
baigėsi, viršija 121b straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą metinį referencinį 
kiekį, padidintą 15 %;

ii) kai nustatoma, kad lukštentų ryžių importas per pirmuosius šešis prekybos metų 
mėnesius viršija 121b straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytą dalinį referencinį 
kiekį, padidintą 15 %.

2. Nelukštentų ryžių importo muitai

a) 175 EUR už toną šiais atvejais:

i) kai nustatoma, kad iš dalies nulukštentų ir visiškai nulukštentų ryžių importas per visus 
ką tik pasibaigusius prekybos metus viršija 387 743 tonas;

ii) kai nustatoma, kad iš dalies nulukštentų ir visiškai nulukštentų ryžių importas per 
pirmuosius šešis prekybos metų mėnesius viršija 182 239 tonas;

b) 145 EUR už toną šiais atvejais:

i) kai nustatoma, kad iš dalies nulukštentų ir visiškai nulukštentų ryžių importas per visus 
ką tik pasibaigusius prekybos metus neviršija 387 743 tonų;

ii) kai nustatoma, kad iš dalies nulukštentų ir visiškai nulukštentų ryžių importas per 
pirmuosius šešis prekybos metų mėnesius viršija 182 239 tonas.

Or. es

Pagrindimas

Čia kaip VIIa priedas įterpiamas Reglamento (EB) 1234/2007 XVII priedas, atsižvelgiant į 
tai, kad pagal galiojančio reglamento nuostatas įterpiami 121b ir 121d straipsniai dėl grūdų 
ir ryžių importo muitų apskaičiavimo.

Pakeitimas 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
VII b priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VII B PRIEDAS
BASMATI RYŽIŲ, NURODYTŲ 
121d STRAIPSNYJE, RŪŠYS
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

Or. es

Pagrindimas

Čia kaip IX priedas įterpiamas Reglamento (EB) 1234/2007 XVIII priedas, atsižvelgiant į tai, 
kad pagal galiojančio reglamento nuostatas įterpiamas 121d straipsnis dėl Basmati ryžių 
importo muitų apskaičiavimo.


