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Pakeitimas 1549
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
103 v straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103v straipsnis
Kvotų išlaikymas

1. Perdavimų, minimų 105k ir 105l 
straipsniuose, atveju valstybės narės, 
vadovaudamosi objektyviais kriterijais, 
dalį individualios kvotos gali palikti savo 
nacionaliniame rezerve.
2. Tais atvejais, kai kvotos buvo arba yra 
perduodamos pagal 105k ir 105l 
straipsnius kartu su atitinkama žeme arba 
be jos pagal žemės ūkio paskirties žemės 
nuomos sutartis arba kitais, panašias 
teisines pasekmes turinčiais būdais, 
valstybės narės, remdamosi objektyviais 
kriterijais ir siekdamos užtikrinti, kad 
kvotos būtų paskirtos tik gamintojams, 
gali nuspręsti, ar į nacionalinį rezervą turi 
būti grąžinta ir kokiomis sąlygomis turi 
būti grąžinta visa perduota kvota ar jos 
dalis.

Or. pl

Pakeitimas 1550
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
103 v straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103v straipsnis
Kvotų išlaikymas
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1. Kai perdavimai vykdomi pagal 105j ir 
105k straipsnius, valstybės narės, 
vadovaudamosi objektyviais kriterijais, 
dalį individualios kvotos gali palikti savo 
nacionaliniame rezerve.
2. Tais atvejais, kai kvotos buvo arba yra 
perduodamos pagal 105j ir 105k 
straipsnius kartu su atitinkama žeme arba 
be jos pagal žemės ūkio paskirties žemės 
nuomos sutartis arba kitais, panašias 
teisines pasekmes turinčiais būdais, 
valstybės narės, remdamosi objektyviais 
kriterijais ir siekdamos užtikrinti, kad 
kvotos būtų paskirtos tik gamintojams, 
gali nuspręsti, ar į nacionalinį rezervą turi 
būti grąžinta ir kokiomis sąlygomis turi 
būti grąžinta visa perduota kvota ar jos 
dalis.

Or. pt

Pakeitimas 1551
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 v straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103v straipsnis
Kvotų išlaikymas

1. Perdavimų, minimų 101i ir 101j 
straipsniuose, atveju valstybės narės, 
vadovaudamosi objektyviais kriterijais, 
dalį individualios kvotos gali palikti savo 
nacionaliniame rezerve.
2. Tais atvejais, kai kvotos buvo arba yra 
perduodamos pagal 101i ir 101j 
straipsnius kartu su atitinkama žeme arba 
be jos pagal žemės ūkio paskirties žemės 
nuomos sutartis arba kitais, panašias 
teisines pasekmes turinčiais būdais, 
valstybės narės, remdamosi objektyviais 
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kriterijais ir siekdamos užtikrinti, kad 
kvotos būtų paskirtos išimtinai 
gamintojams, gali nuspręsti, ar į 
nacionalinį rezervą turi būti grąžinta ir 
kokiomis sąlygomis turi būti grąžinta visa 
perduota kvota ar jos dalis.

Or. es

Pakeitimas 1552
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
103 w straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103w straipsnis
Pagalba kvotoms įsigyti

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

Or. pl

Pakeitimas 1553
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
103 w straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103w straipsnis
Pagalba kvotoms įsigyti

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

Or. pt

Pakeitimas 1554
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 w straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103w straipsnis
Pagalba kvotoms įsigyti

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

Or. es

Pakeitimas 1555
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
103 x straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103x straipsnis
III poskirsnis

Kvotos perviršis
Pertekliaus mokestis

1. Pertekliaus mokestis mokamas už pieną 
ir kitus pieno produktus, parduotus 
viršijus pagal II poskirsnį nustatytą 
nacionalinę kvotą.



AM\910137LT.doc 7/169 PE494.588v01-00

LT

Nustatomas 27,83 EUR už 100 kg pieno 
mokestis.
2. Valstybės narės privalo Sąjungai 
mokėti pertekliaus mokestį už 
nacionalinės kvotos perviršį, kuris 
nustatomas nacionaliniu lygmeniu 
atskirai už pristatymą ir tiesioginį 
pardavimą, ir spalio 16 d.–lapkričio 30 d. 
laikotarpiu, einančiu po atitinkamo 
dvylikos mėnesio laikotarpio, sumoka 
99 % į EŽŪGF mokėtinos sumos.
3. Taikant 2 dalį surinkto pertekliaus 
mokesčio sumos ir taikant 1 dalies pirmą 
pastraipą surinkto pertekliaus mokesčio 
sumos skirtumą valstybės narės 
panaudoja pieno sektoriaus 
restruktūrizavimo priemonėms finansuoti.
4. Jei 1 dalyje nurodytas pertekliaus 
mokestis nesumokamas iki nustatytos 
datos, Komisija, pasikonsultavusi su 
Žemės ūkio fondų komitetu, įsteigtu pagal 
COM(2011)0628/2, nesumokėtam 
pertekliaus mokesčiui lygią sumą išskaito 
iš mėnesinių išmokų, kaip apibrėžta 
COM(2011)0628/2 17 straipsnyje ir 18 
straipsnio 2 dalyje. Prieš priimdama tokį 
sprendimą, Komisija perspėja atitinkamą 
valstybę narę, kuri apie savo poziciją 
praneša per vieną savaitę.

Or. pl

Pakeitimas 1556
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
103 x straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103x straipsnis
Pertekliaus mokestis už kvotos perviršį 



PE494.588v01-00 8/169 AM\910137LT.doc

LT

1. Pertekliaus mokestis mokamas už pieną 
ir kitus pieno produktus, parduotus 
viršijus pagal 105a–105m straipsnius 
nustatytą nacionalinę kvotą. Nustatomas 
27,83 EUR už 100 kg pieno mokestis.
2. Valstybės narės privalo Sąjungai 
mokėti pertekliaus mokestį už 
nacionalinės kvotos perviršį, kuris 
nustatomas nacionaliniu lygmeniu 
atskirai už pristatymą ir tiesioginį 
pardavimą, ir spalio 16 d.–lapkričio 30 d. 
laikotarpiu, einančiu po atitinkamo 
dvylikos mėnesio laikotarpio, sumoka 
99 % į EŽŪGF mokėtinos sumos.
3. Jei 1 dalyje nurodytas pertekliaus 
mokestis nesumokamas iki nustatytos 
datos, Komisija, pasikonsultavusi su 
Žemės ūkio fondų komitetu, 
nesumokėtam pertekliaus mokesčiui lygią 
sumą išskaito iš mėnesinių išmokų, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 
XXX/XXXX [Horizontalusis reglamentas] 
XX straipsnyje. Prieš priimdama tokį 
sprendimą, Komisija informuoja 
atitinkamą valstybę narę, kuri apie savo 
poziciją praneša per vieną savaitę. 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Horizontalusis reglamentas] 
XX straipsnis netaikomas. 
4. Komisija įgyvendinimo aktais, 
priimamais pagal nagrinėjimo procedūrą, 
nurodytą 162 straipsnio 2 dalyje, nustato 
šio straipsnio įgyvendinimo taisykles. 

Or. pt

Pakeitimas 1557
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

103x straipsnis
Pertekliaus mokestis

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

Or. es

Pakeitimas 1558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

103y straipsnis
Gamintojų įnašas į mokėtiną pertekliaus 

mokestį
Visas pertekliaus mokestis paskirstomas 
pagal 105r ir 105u straipsnių nuostatas 
gamintojams, kurie viršijo bet kuriuos 
nacionalinės kvotos tipus, nurodytus 105c 
straipsnio 2 dalyje.
Nepažeidžiant 105r straipsnio 2 dalies ir 
105u straipsnio 1 dalies, gamintojai 
įpareigojami valstybei narei mokėti įnašą į 
pertekliaus mokestį, apskaičiuotą pagal 
105f, 105g ir 105r straipsnius, vien dėl to, 
kad viršijo turimas kvotas.

Or. pl

Pakeitimas 1559
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
103 y straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103y straipsnis
Gamintojų įnašas į mokėtiną pertekliaus 

mokestį
Visas pertekliaus mokestis paskirstomas 
pagal 105p ir 105s straipsnių nuostatas 
gamintojams, kurie viršijo bet kuriuos 
nacionalinės kvotos tipus, nurodytus 105a 
straipsnio 2 dalyje.
Nepažeidžiant 105p straipsnio 3 dalies ir 
105s straipsnio 1 dalies, gamintojai 
įpareigojami valstybei narei mokėti įnašą į 
pertekliaus mokestį, apskaičiuotą pagal 
105e, 105f ir 105p straipsnius, vien dėl to, 
kad viršijo turimas kvotas.
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Or. pt

Pakeitimas 1560
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 y straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103y straipsnis
Gamintojų įnašas į mokėtiną pertekliaus 

mokestį 
Visas pertekliaus mokestis paskirstomas 
pagal 101o ir 101r straipsnių nuostatas 
gamintojams, kurie viršijo bet kuriuos 
nacionalinės kvotos tipus, nurodytus 101a 
straipsnio 2 dalyje. Nepažeidžiant 101o 
straipsnio 3 dalies ir 101r straipsnio 1 
dalies, gamintojai įpareigojami valstybei 
narei mokėti įnašą į pertekliaus mokestį, 
apskaičiuotą pagal 101d, 101e ir 101o 
straipsnius, vien dėl to, kad viršijo turimas 
kvotas.

Or. es

Pakeitimas 1561
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
103 z straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103z straipsnis
Pertekliaus mokestis pristatymo atveju

1. Siekiant sudaryti galutinę pertekliaus 
mokesčio ataskaitą, kiekvieno gamintojo 
pristatyti kiekiai yra didinami arba 
mažinami, kad būtų matomas faktinio 
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pieno riebumo ir nustatytojo pieno 
riebumo skirtumas.
Nacionaliniu lygiu pertekliaus mokestis
apskaičiuojamas remiantis pristatymo, 
pakoreguoto pagal pirmą pastraipą, suma.
2. Kiekvieno gamintojo įnašas į mokėtiną 
pertekliaus mokestį nustatomas valstybės 
narės sprendimu po to, kai visos 
nepanaudoto nacionalinės kvotos kiekio, 
skirto pristatymui, dalys perskirstomos 
arba neperskirstomos proporcingai 
individualioms kiekvieno gamintojo 
kvotoms arba pagal objektyvius kriterijus, 
kuriuos turi nustatyti valstybės narės:
a) nacionaliniu lygmeniu – remiantis 
dydžiu, kuriuo buvo viršyta kiekvieno 
gamintojo kvota, arba
b) pirmiausia supirkėjų, o vėliau, 
prireikus, nacionaliniu lygmeniu.
Tais atvejais, kai taikoma 105o straipsnio 
1 dalies trečia pastraipa, valstybės narės, 
nustatydamos kiekvieno gamintojo įnašą į 
mokestį, mokėtiną taikant toje pastraipoje 
nurodytą didesnį tarifą, užtikrina, kad šį 
įnašą proporcingai mokėtų atsakingi 
gamintojai pagal valstybės narės 
nustatytus objektyvius kriterijus.

Or. pl

Pakeitimas 1562
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
103 z straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103z straipsnis
Pertekliaus mokestis pristatymo atveju

1. Siekiant galutinai suskaičiuoti 
pertekliaus mokestį kiekvieno gamintojo 
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pristatyti kiekiai yra didinami arba 
mažinami, kad būtų matomas faktinio 
pieno riebumo ir nustatytojo pieno 
riebumo skirtumas, ir jiems taikomi 
Komisijos nustatyti koeficientai ir sąlygos, 
kurias ji nustato įgyvendinimo aktais, 
kurie priimami pagal 162 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
2. Nacionaliniu lygiu pertekliaus mokestis 
skaičiuojamas remiantis pristatymo, 
pakoreguoto pagal pirmą dalį, suma.
3. Prireikus gamintojo įnašai į mokėtiną 
pertekliaus mokestį nustatomi atitinkamos 
valstybės narės sprendimu po to, kai visos 
nepanaudoto nacionalinės kvotos kiekio, 
skirto pristatymui, dalys perskirstomos 
proporcingai individualioms kiekvieno 
gamintojo kvotoms arba pagal objektyvius 
kriterijus, kuriuos turi nustatyti valstybės 
narės:
a) nacionaliniu lygmeniu – remiantis 
dydžiu, kuriuo buvo viršyta kiekvieno 
gamintojo kvota,   arba
b) pirmiausia supirkėjų, o vėliau, 
prireikus, nacionaliniu lygmeniu.

Or. pt

Pakeitimas 1563
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 z straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103z straipsnis
Pertekliaus mokestis pristatymo atveju

1. Siekiant sudaryti galutinę pertekliaus 
mokesčio ataskaitą, kiekvieno gamintojo 
pristatyti kiekiai, jeigu yra faktinio pieno 
riebumo ir nustatytojo pieno riebumo 
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skirtumas,  yra didinami arba mažinami 
taikant Komisijos nustatytus koeficientus 
ir laikantis jos nustatytų sąlygų.
Nacionaliniu lygiu pertekliaus mokestis 
skaičiuojamas remiantis pristatymo, 
pakoreguoto pagal pirmą pastraipą, suma.
2. Kiekvieno gamintojo įnašas į mokėtiną 
pertekliaus mokestį nustatomas valstybės 
narės sprendimu po to, kai visos 
nepanaudoto nacionalinės pristatymo 
kvotos kiekio dalys perskirstomos arba 
neperskirstomos proporcingai 
individualioms kiekvieno gamintojo 
kvotoms arba pagal objektyvius kriterijus, 
kuriuos turi nustatyti valstybės narės:
a) nacionaliniu lygiu – remiantis dydžiu, 
kuriuo buvo viršyta kiekvieno gamintojo 
kvota, arba
b) pirmiausia supirkėjų, o vėliau, 
prireikus, nacionaliniu lygmeniu.

Or. es

Pakeitimas 1564
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
103 a a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103aa straipsnis
Supirkėjų vaidmuo

1. Supirkėjai atsako už įnašo iš gamintojų 
surinkimą, kuris iš pastarųjų renkamas 
kaip pertekliaus mokestis, ir jį sumoka 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
iki Komisijos įgyvendinimo aktais pagal 
105y straipsnio d, f ir g punktus 
nustatytos datos ir taikant tas pačias 
priemones nustatyta tvarka, šių įnašų 
sumą išskaitant iš pieno kainos, mokamos 
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už perviršį atsakingiems gamintojams, 
arba, jei tai nepadaroma, ją surenkant 
kitu tinkamu būdu.
2. Tais atvejais, kai supirkėjas visiškai 
arba iš dalies pakeičia vieną ar daugiau 
kitų supirkėjų, gamintojų turimas 
individualias kvotas sudaro likusi dar 
nepasibaigusio dvylikos mėnesių 
laikotarpio kvotos dalis, išskaičiavus jau 
pristatytus kiekius ir atsižvelgus į jų 
riebumą. Ši dalis taip pat taikoma tais 
atvejais, kai gamintojas pakeičia 
supirkėją.
3. Jei ataskaitiniu laikotarpiu kiekiai, 
kuriuos pristatė gamintojas, viršija šią 
gamintojo turimą pieno kvotą, atitinkama 
valstybė narė gali priimti sprendimą, kad 
tokio gamintojo bet kurio pristatymo 
atveju dalį kvotą viršijančio pieno kainos 
supirkėjas išskaitytų kaip gamintojo įnašo 
avansą, laikydamasis išsamių valstybės 
narės nustatytų taisyklių. Valstybė narė 
gali nustatyti konkrečias priemones, kad 
supirkėjai galėtų šį avansą išskaityti tais 
atvejais, jei gamintojai pieną pristato 
keletui supirkėjų.

Or. pl

Pakeitimas 1565
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
103 a a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103aa straipsnis
Supirkėjų vaidmuo

1. Supirkėjai atsako už įnašų iš gamintojų 
surinkimą, kuris iš pastarųjų renkamas 
kaip pertekliaus mokestis ir sumokamas 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
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iki tam tikros datos ir tam tikra tvarka, 
kurias Komisija nustato įgyvendinimo 
aktais, kurie priimami pagal nagrinėjimo 
procedūrą, nurodytą 162 straipsnio 2 
dalyje, šių įnašų sumą išskaitant iš pieno 
kainos, kuri mokama dėl gamintojo 
padaryto perviršio, arba, jei tai 
nepadaroma, ją surenkant kokiu kitu 
tinkamu būdu.
2. Tais atvejais, jei vienintelis supirkėjas 
visiškai arba iš dalies pakeičia vieną ar 
daugiau kitų supirkėjų, gamintojų 
turimas individualias kvotas sudaro likusi 
dar nepasibaigusio dvylikos mėnesių 
laikotarpio kvotos dalis, išskaičiavus jau 
pristatytus kiekius ir atsižvelgus į jų 
riebalų kiekį. Ši dalis taip pat taikoma tais 
atvejais, kai gamintojas pakeičia 
supirkėjus.
3. Jei ataskaitiniu laikotarpiu kiekiai, 
kuriuos pristatė gamintojas, viršija šią 
gamintojo turimą pieno kvotą, atitinkama 
valstybė narė gali priimti sprendimą, kad 
tokio gamintojo bet kurio pristatymo 
atveju dalį kvotą viršijančio pieno kainos 
supirkėjas išskaitytų kaip gamintojo įnašo 
avansą, laikydamasis išsamių valstybės 
narės nustatytų taisyklių. Valstybė narė 
gali parengti ypatingą tvarką, pagal kurią 
supirkėjai galėtų šį avansą išskaityti tais 
atvejais, jei gamintojai pieną pristato 
keletui supirkėjų.

Or. pt

Pakeitimas 1566
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 a a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103aa straipsnis
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Supirkėjų vaidmuo
1. Supirkėjai atsako už įnašų iš gamintojų 
surinkimą, kuris iš pastarųjų renkamas 
kaip pertekliaus mokestis ir sumokamas 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
iki tam tikros datos ir Komisijos nustatyta 
tvarka, šių įnašų sumą išskaitant iš pieno 
kainos, kuri mokama dėl viršytos 
gamintojo produkcijos, arba, jei tai 
nepadaroma, ją surenkant kokiu kitu 
tinkamu būdu.
2. Tais atvejais, kai supirkėjas visiškai 
arba iš dalies pakeičia vieną ar daugiau 
kitų supirkėjų, gamintojų turimas 
individualias kvotas sudaro likusi dar 
nepasibaigusio dvylikos mėnesių 
laikotarpio kvotos dalis, išskaičiavus jau 
pristatytus kiekius ir atsižvelgus į jų 
riebumą. Ši dalis taip pat taikoma tais 
atvejais, kai gamintojas pakeičia 
supirkėją.
3. Jei ataskaitiniu laikotarpiu kiekiai, 
kuriuos pristatė gamintojas, viršija to 
gamintojo turimą kvotą, atitinkama 
valstybė narė gali nuspręsti, kad bet kurio 
tokio gamintojo vykdomo pristatymo 
atveju dalį kvotą viršijančio pieno kainos 
supirkėjas išskaitytų kaip gamintojo įnašo 
avansą, laikydamasis išsamių valstybės 
narės nustatytų taisyklių. Valstybė narė 
gali nustatyti konkrečias priemones, kad 
supirkėjai galėtų šį avansą išskaityti tais 
atvejais, jei gamintojai pieną pristato 
keletui supirkėjų.

Or. es

Pakeitimas 1567
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

103ab straipsnis
Tvirtinimas

Supirkėjo statusą iš anksto patvirtina 
valstybė narė pagal kriterijus, kuriuos 
Komisija nustato deleguotais teisės aktais 
pagal 105x straipsnio 1 dalies f punktą ir 
taikydama įgyvendinimo aktais, priimtais 
pagal 105y straipsnio i punktą, nustatytą 
tvarką.

Or. pl

Pakeitimas 1568
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
103 a b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103ab straipsnis
Tvirtinimas

Supirkėjo statusą iš anksto patvirtina 
valstybė narė pagal kriterijus, kuriuos
Komisija nustato deleguotais teisės aktais 
pagal 160 straipsnį.
Komisija įgyvendinimo aktais, kuriuos 
priima pagal 162 straipsnio 2 dalį, nustato 
su tiesioginiais pardavimais susijusią 
tvarką, kurios turi laikytis supirkėjai ir 
informaciją, kurią jie turi teikti.

Or. pt

Pakeitimas 1569
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Pasiūlymas dėl reglamento
103 a b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103ab straipsnis
Tvirtinimas

Supirkėjo statusą iš anksto patvirtina 
valstybė narė pagal kriterijus, kuriuos 
nustato Komisija. Komisija nustato 
tiesioginio pardavimo atveju gamintojams 
taikomas sąlygas ir jų pateikiamą 
informaciją.

Or. es

Pakeitimas 1570
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
103 a c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103ac straipsnis
Pertekliaus mokestis už tiesioginį 

pardavimą
1. Tiesioginio pardavimo atveju kiekvieno 
gamintojo įnašas į mokamą pertekliaus 
mokestį nustatomas valstybės narės 
sprendimu po to, kai visa nepanaudota 
nacionalinės kvotos dalis, skirta 
tiesioginiam pardavimui perskirstoma 
arba neperskirstoma atitinkamu 
teritoriniu arba nacionaliniu lygiu.
2. Valstybės narės nustato gamintojo 
įnašo į pertekliaus mokestį apskaičiavimo 
pagrindą pagal visą parduoto, perduoto 
arba pieno produktams, kurie buvo 
parduoti arba perduoti, gaminti 
sunaudoto pieno kiekį, taikydamos 
kriterijus, kuriuos Komisija nustato 
deleguotaisiais aktais pagal 105x 
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straipsnio b punktą.
3. Sudarant galutinę pertekliaus mokesčio 
ataskaitą, neatsižvelgiama į jokius 
koregavimus, susijusius su riebumu.
4. Komisija įgyvendinimo aktais, priimtais 
pagal 105y straipsnio d ir f punktus, 
nustato pertekliaus mokesčio mokėjimo 
atitinkamai valstybės narės valdžios 
institucijai tvarką ir datą.

Or. pl

Pakeitimas 1571
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
103 a c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103ac straipsnis
Pertekliaus mokestis už tiesioginį 

pardavimą
1. Tiesioginio pardavimo atveju kiekvieno 
gamintojo įnašas į mokamą pertekliaus 
mokestį nustatomas valstybės narės 
sprendimu po to, kai visa nepanaudota 
nacionalinės kvotos dalis, skirta 
tiesioginiam pardavimui perskirstoma 
atitinkamu teritoriniu arba nacionaliniu 
lygiu.
2. Valstybės narės nustato gamintojo 
įnašo į pertekliaus mokestį apskaičiavimo 
pagrindą pagal visą parduoto, perduoto 
arba pieno produktams, kurie buvo 
parduoti arba perduoti, gaminti 
sunaudoto pieno kiekį, taikydamos 
kriterijus, kuriuos Komisija nustato 
deleguotaisiais aktais pagal 160 straipsnį. 
3. Sudarant galutinę pertekliaus mokesčio 
ataskaitą, neatsižvelgiama į jokius 
koregavimus, susijusius su riebalų kiekiu.
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4. Komisija įgyvendinimo aktais, priimtais 
pagal 105v straipsnį, nustato pertekliaus 
mokesčio mokėjimo atitinkamai valstybės 
narės valdžios institucijai tvarką ir datą.

Or. pt

Pakeitimas 1572
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 a c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103ac straipsnis
Pertekliaus mokestis už tiesioginį 

pardavimą
1. Tiesioginio pardavimo atveju kiekvieno 
gamintojo įnašas į mokėtiną pertekliaus 
mokestį nustatomas valstybės narės 
sprendimu po to, kai visa nepanaudota 
nacionalinės tiesioginio pardavimo kvotos 
dalis perskirstoma arba neperskirstoma 
atitinkamu teritoriniu arba nacionaliniu 
lygmeniu.
2. Valstybės narės nustato gamintojo 
įnašo į pertekliaus mokestį apskaičiavimo 
pagrindą pagal visą parduoto, perduoto 
arba pieno produktams, kurie buvo 
parduoti arba perduoti, gaminti 
sunaudoto pieno kiekį, taikydamos 
Komisijos nustatytus kriterijus.
3. Sudarant galutinę pertekliaus mokesčio 
ataskaitą, neatsižvelgiama į jokius 
koregavimus, susijusius su riebumu.
4. Komisija nustato, kaip ir kada 
pertekliaus mokestis turi būti sumokėtas 
valstybės narės kompetentingai 
institucijai.

Or. es
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Pakeitimas 1573
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
103 a d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103ad straipsnis
Sumokėtas per didelis arba visai 

nesumokėtas pertekliaus mokestis
1. Jeigu pristatymo arba tiesioginio 
pardavimo atveju nustatoma, kad reikia 
mokėti pertekliaus mokestį, o iš gamintojų 
surinktas įnašas yra didesnis nei tas 
mokestis, valstybė narė gali:
a) visą permokėtą mokestį arba jo dalį 
panaudoti 105 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytoms priemonėms finansuoti ir 
(arba)
b) visą permokėtą mokestį arba jo dalį 
perskirstyti gamintojams:
i) kurie atitinka valstybių narių remiantis 
objektyviais kriterijais nustatytas 
prioritetines kategorijas per laikotarpį, 
kurį Komisija nustato deleguotaisiais 
aktais pagal 105x straipsnio g punktą, 
arba
ii) kuriems poveikį daro išimtinės 
aplinkybės, atsiradusios dėl kurios nors 
nacionalinės taisyklės, nesusijusios su 
pieno ir kitų pieno produktų kvotų 
sistema, nustatyta šiame skyriuje.
2. Jei nustatoma, kad pertekliaus 
mokesčio mokėti nereikia, visi supirkėjų 
ar valstybės narės surinkti avansai 
grąžinami ne vėliau kaip iki kito dvylikos 
mėnesių laikotarpio pabaigos.
3. Jei supirkėjas nevykdo įsipareigojimo 
surinkti gamintojų įnašą į mokestį pagal 
74 straipsnį, valstybė narė gali surinkti 
nesumokėtas sumas tiesiai iš gamintojo, 
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netaikant jokių apribojimų dėl baudų 
skyrimo įsipareigojimų nevykdančiam 
supirkėjui.
4. Jei gamintojas ar supirkėjas nesilaiko 
mokėjimo termino, valstybei narei 
mokamos įsiskolinimo palūkanos. 
Komisija įgyvendinimo aktais pagal 105y 
straipsnio e punktą nustato taikomas 
palūkanas.

Or. pl

Pakeitimas 1574
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
103 a d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103ad straipsnis
Sumokėtas per didelis arba visai 

nesumokėtas pertekliaus mokestis
1. Jeigu pristatymo arba tiesioginio 
pardavimo atveju nustatoma, kad reikia 
mokėti pertekliaus mokestį, o iš gamintojų 
surinktas įnašas yra didesnis nei tas 
mokestis, valstybė narė gali:
a) visą arba dalį perviršio panaudoti 
finansuoti priemones, minimas 105k 
straipsnio 1 dalies a punkte; ir (arba)
b) visą permokėtą mokestį arba jo dalį 
perskirstyti gamintojams:
kurie atitinka valstybių narių pagal 
objektyvius kriterijus nustatytas 
prioritetines kategorijas per laikotarpį, 
kurį turi nustatyti Komisija, arba
kuriems poveikį daro išimtinės aplinkybės, 
atsiradusios dėl kurios nors nacionalinės 
taisyklės, nesusijusios su pieno ir kitų 
pieno produktų kvotų sistema, nustatyta 
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šiame skyriuje.
2. Jei nustatoma, kad mokesčio mokėti 
nereikia, bet kuris supirkėjų ar valstybės 
narės surinktas avansas grąžinamas ne 
vėliau kaip iki kito dvylikos mėnesių 
laikotarpio pabaigos.
3. Jei supirkėjas nevykdo įsipareigojimo 
surinkti gamintojų įnašą į mokestį pagal 
105q straipsnį, valstybė narė gali surinkti 
nesumokėtas sumas tiesiai iš gamintojo, 
netaikant jokių apribojimų dėl baudų 
skyrimo įsipareigojimų nevykdančiam 
supirkėjui.
4. Jei gamintojas arba supirkėjas 
nesilaiko mokėjimo termino, Komisija 
įgyvendinimo aktais pagal 162 straipsnio 
2 dalį nustato valstybei narei mokamas 
įsiskolinimo palūkanas.

Or. pt

Pakeitimas 1575
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
103 a d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103ad straipsnis
Sumokėtas per didelis arba visai 

nesumokėtas pertekliaus mokestis 
1. Jeigu pristatymo arba tiesioginio 
pardavimo atveju nustatoma, kad reikia 
mokėti pertekliaus mokestį, o iš gamintojų 
surinktas įnašas yra didesnis nei tas 
mokestis, valstybė narė gali:
a) visą perviršį arba jo dalį panaudoti 101j 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytoms 
priemonėms finansuoti ir (arba) 
b) visą permokėtą mokestį arba jo dalį 
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perskirstyti gamintojams:
kurie atitinka valstybių narių pagal 
objektyvius kriterijus nustatytas 
prioritetines kategorijas per laikotarpį, 
kurį nustato Komisija, arba
kuriems poveikį daro išimtinės aplinkybės, 
atsiradusios dėl kurios nors nacionalinės 
taisyklės, nesusijusios su pieno ir kitų 
pieno produktų kvotų sistema, nustatyta 
šiame skyriuje.
2. Jei nustatoma, kad pertekliaus 
mokesčio mokėti nereikia, visi supirkėjų 
ar valstybės narės surinkti avansai 
grąžinami ne vėliau kaip iki kito dvylikos 
mėnesių laikotarpio pabaigos.
3. Jei supirkėjas nevykdo įsipareigojimo 
surinkti gamintojų įnašą į mokestį pagal 
101p straipsnį, valstybė narė gali surinkti 
nesumokėtas sumas tiesiai iš gamintojo, 
netaikant jokių apribojimų dėl baudų 
skyrimo įsipareigojimų nevykdančiam 
supirkėjui.
4. Jei gamintojas ar supirkėjas nesilaiko 
mokėjimo termino, Komisija nustato 
įsiskolinimo palūkanas, kurios mokamos 
valstybei narei.

Or. es

Pakeitimas 1576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
103 a e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103ae straipsnis
IV poskirsnis

Procedūrinės nuostatos
Deleguotieji įgaliojimai
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Siekdama užtikrinti sėkmingą pieno kvotų 
sistemos įgyvendinimą, visų pirma 
veiksmingą individualių kvotų 
panaudojimą ir tinkamą mokesčio 
apskaičiavimą, pagrįstą surinkimą ir 
panaudojimą, Komisija deleguotais teisės 
aktais nustato taisykles, susijusias su:
a) laikinu ir galutiniu kvotų 
perskaičiavimu;
b) sąlygomis, taikomomis parduodamam 
pienui ar kitiems pieno produktams, į 
kurias reikia atsižvelgti skaičiuojant 
pertekliaus mokestį;
c) nepanaudotų kvotų perskirstymu;
d) riebumo koregavimo pritaikymu; 
e) gamintojo įpareigojimais vykdyti 
pristatymą patvirtintiems supirkėjams;
f) kriterijais, pagal kuriuos valstybės 
narės tvirtina supirkėjus;
g) objektyviais pertekliaus mokesčio 
perskirstymo kriterijais;
h) tiesioginio pardavimo sąvokos 
apibrėžties patikslinimu atsižvelgiant į 
105b straipsnio 1 dalies f punkte pateiktą 
pristatymo sąvokos apibrėžtį.

Or. pl

Pakeitimas 1577
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
103 a f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103af straipsnis
Įgyvendinimo įgaliojimai

Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
taisykles, būtinas pieno kvotų 
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įgyvendinimui, įskaitant:
a) galutinį kvotų perskaičiavimą ir 
nacionalinių kvotų padalijimą pristatymui 
ir tiesioginiam pardavimui pagal valstybių 
narių pranešimus;
b) individualiai kvotai taikomo riebumo 
koeficiento nustatymą, riebumo 
koregavimą ir nacionalinei kvotai 
taikomą riebumo viršijimo registravimą;
c) valstybių narių nustatomus pieno 
ekvivalentus; 
d) procedūrą, terminus ir operacinį įvykį, 
lemiantį taikytiną valiutos keitimo kursą, 
susijusį su mokesčio mokėjimu, ir 
permokėto mokesčio paskirstymą, taip pat 
avansinių išmokų sumažinimu terminų 
nesilaikymo atvejais;
e) palūkanų normų taikymą pavėluoto 
mokėjimo atvejais, teisingą mokesčio 
rinkimą ir 1 % mokesčio, kuris neturi būti 
mokamas EŽŪGF, panaudojimą;
f) gamintojų informavimą apie naujas 
apibrėžtis, individualias kvotas ir mokestį;
g) informacijos apie mokesčio tvarkos 
taikymą pieno sektoriuje teikimą;
h) ataskaitų apie pristatymą ir pareiškimų 
apie tiesioginį pardavimą rengimą;
i) deklaracijas, kurias supirkėjai ir 
gamintojai turi pateikti, registrus, kuriuos 
jie turi tvarkyti ir informaciją, kurią jie 
turi teikti;
j) pristatymo ir tiesioginio pardavimo 
patikras.

Or. pl

Pagrindimas

Panaikinus pieno kvotas padaugės silpnesnių ūkių ir regionų, kuriuose nevyks gamyba. Nors 
2008–2009 m. pieno rinka patyrė krizę, kvotų sistema buvo efektyvus stabilizuojantis veiksnys. 
Kvotos naudingos ūkininkams, nes sutvirtina jų padėtį pieno supirkėjų atžvilgiu ir sudaro 
galimybę tęsti gamybą tuose regionuose, kuriuose ji ypač svarbi ne tik ekonomine prasme. 
Per daugelį metų įrodyta, kad pieno kvotų sistema veiksminga, jos nereikėtų atsisakyti.
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Pakeitimas 1578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
2 dalies II antraštinės dalies 2 skyriaus 3 skirsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

BŽŪP turėtų skatinti žemės ūkio kooperatyvų koncentraciją ir remti gamintojų ir perdirbimo 
pramonės sutartis, tas pačias nuostatas, kurios taikomos pieno produktų srityje, perkeliant į 
kitus sektorius.

Pakeitimas 1579
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nusprendžia, kad dėl 
kiekvienos žalio pieno pristatymo 
operacijos, kai ūkininkas žalią pieną 
pristato žalio pieno perdirbimo įmonei, turi 
būti sudaroma raštiška šalių sutartis, tokia
sutartis turi atitikti 2 dalyje nustatytas 
sąlygas.

Kaskart, kai ūkininkas žalią pieną pristato 
žalio pieno perdirbimo įmonei, sudaroma
šalių raštiška sutartis, ir ši sutartis turi 
atitikti 2 dalyje nustatytas sąlygas.

Or. fr

Pagrindimas

Vietoj to, kad leisti valstybėms narėms pasitrinkti, ar naudoti sutartis, šios sutartys turėtų būti 
privalomos Europos lygiu, taip užtikrinant bendrą pieno rinką, užkertant kelią perdirbėjams 
sukurti nesveiką atmosferą tarp gamintojų ir vengiant to, kad atsirastų kenksmingą valstybių 
narių konkurencija, kai vienos nuspręstų sudaryti sutartis, o kitos – ne. 
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Pakeitimas 1580
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 2 dalies c punkto i papunkčio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– yra pastovi ir nurodoma sutartyje, ir 
(arba)

– yra pastovi ir sutartyje nurodomos 
bent gamybos išlaidos, atsižvelgiant į 
sunaudotą energiją, trąšas, gyvulių 
pašarus, nuomą ir kitas sąnaudas, 
tinkamai priderinus kainas ir (arba)

Or. fr

Pakeitimas 1581
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 2 dalies c punkto i papunkčio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– yra pastovi ir nurodoma sutartyje, ir 
(arba)

– yra pastovi ir nustatoma sutartyje,
atitinka realias gamybos išlaidas ir (arba)

Or. fr

Pagrindimas

Pagrindinė sutarties nuostata turėtų būti tokia, kad suderėtos kainos atitinka tikrąsias 
gamybos išlaidas. Jeigu šios nuostatos nebus laikomasi, gamintojų sąlygos nepagerės.

Pakeitimas 1582
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 2 dalies c punkto i papunkčio antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kinta tik dėl sutartyje nustatytų veiksnių, 
visų pirma dėl padėties rinkoje pokyčių, 
nustatytų atsižvelgiant į rinkos rodiklius, 
pristatyto žalio pieno kiekio, taip pat jo 
kokybės ar sudėties,

kinta tik dėl sutartyje nurodytų veiksnių, 
visų pirma realių gamybos išlaidų, dėl 
rinkos padėties pokyčių, nustatytų 
atsižvelgiant į rinkos rodiklius, pristatyto 
žalio pieno kiekio, taip pat jo kokybės ar 
sudėties;

Or. fr

Pagrindimas

Pagrindinė sutarties nuostata turėtų būti tokia, kad suderėtos kainos atitinka tikrąsias 
gamybos išlaidas. Jeigu šios nuostatos nebus laikomasi, gamintojų sąlygos nepagerės.

Pakeitimas 1583
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 2 dalies c punkto i papunkčio antra a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgiama į išlaidas, susijusius su 
tvariomis ūkininkų investicijomis;

Or. en

Pakeitimas 1584
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sutarties trukmė; trukmė gali būti 
neribota – tokiu atveju nustatomos 
nutraukimo sąlygos.

iii) sutarties trukmė; trukmė gali būti 
neribota – tokiu atveju nustatomos 
nuostatos dėl indeksavimo ir pakartotinių 
derybų, susijusių su neįprastais gamybos 
kainų pokyčiais, ir nutraukimo sąlygos.
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Or. fr

Pakeitimas 1585
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dėl visos žalio pieno pristatymo 
sutartyse, kurias sudaro ūkininkai, 
surinkėjai ar žalio pieno perdirbimo 
įmonės, nurodomos informacijos, 
įskaitant 2 dalies c punkte nurodytą 
informaciją, šalys derasi laisvai.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1586
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio taikymą, Komisija 
įgyvendinimo aktais gali priimti būtinas 
priemones. Tas įgyvendinimo aktas 
priimamas pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1587
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1588
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl visai bendrai produkcijai ar jos 
daliai taikytinų sutarčių dėl ūkininkų 
vykdomo žalio pieno pristatymo žalio 
pieno perdirbimo įmonei ar surinkėjui, 
kuris apibrėžtas 104 straipsnio 1 dalies 
antroje pastraipoje, savo ūkininkų narių 
vardu gali derėtis pagal 106 straipsnį 
pripažinta pieno ir pieno produktų 
sektoriaus gamintojų organizacija.

1. Visai bendrai produkcijai ar jos daliai 
taikytinas sutartis dėl ūkininkų žalio karvių 
pieno pristatymo žalio karvių pieno 
perdirbimo įmonei ar surinkėjui, kaip 
apibrėžta 104 straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje, savo ūkininkų narių vardu gali 
sudaryti pagal 106 straipsnį pripažinta 
pieno ir pieno produktų sektoriaus 
gamintojų organizacija.

Or. en

Pakeitimas 1589
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
105 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

105a straipsnis
Pereinamojo laikotarpio priemonės, 
taikomos baigiant taikyti pieno kvotų 

sistemą 
1. 2014–2015 m. VIII priede nurodytos 
nacionalinės kvotos padidinamos 5 % 
atsižvelgiant į tai, kad tai yra paskutiniai 
pieno kvotų sistemos taikymo metai, ir į 
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tam tikrų valstybių narių sąlygas.
2. Pertekliaus mokestis mokamas už pieną 
ir kitus pieno produktus, parduotus 
viršijus pagal II poskirsnį nustatytą 
nacionalinę kvotą.
Nustatomas 27,83 EUR už 100 kg pieno 
mokestis.
Tačiau, 2014–2015 m. nustatomas 
10,00 EUR už 100 kg pieno mokestis.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Tarybos susitarimą, nustatytą BŽŪP reformos patikrinime siekiant, kad visose 
valstybėse narėse pieno kvotų sistemos būtų atsisakoma palaipsniui. 

Pakeitimas 1590
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
105 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

105a straipsnis
Bendrosios pieno rinkos veikimui 

patobulinti ir stabilizuoti skirtos prekybos 
taisyklės

Siekdamos patobulinti ir stabilizuoti 
vidaus rinką, šiuos produktus 
gaminančios, valstybės narės gali 
nustatyti pasiūlą reguliuojančias prekybos 
taisykles, visų pirma įgyvendindamos 
pagal 108 straipsnį pripažintų tarpšakinių 
organizacijų priimtus sprendimus. Kol 
106–108 straipsniuose nurodytos 
organizacijos parengs priemones, 
kuriomis būtų užtikrinta rinkos jėgų 
pusiausvyra specialiais sprendimais 
derinant paklausą ir pasiūlą, bent 
minimalus rinkos stabilumas turi būti 
užtikrinamas gamintojams teikiant 
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tinkamų rinkos organizacijų pagalbą, kuri 
užtikrintų, kad gamyba atitiktų paklausą. 
Taigi pieno kvotų sistemos taikymas turi
būti pratęstas iki 2017 m.

Or. de

Pakeitimas 1591
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta gamintojų organizacijas:

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta vaisių ir daržovių sektoriaus 
gamintojų organizacijas ir gali gavusios 
prašymą pripažinti kitų sektorių 
gamintojų organizacijas

Or. en

Pakeitimas 1592
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta gamintojų organizacijas:

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti gamintojų organizacijas:

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės neturėtų būti įpareigotos pripažinti gamintojų organizacijų tam tikromis 
sąlygomis. Joms turėtų būti leista spręsti, ar jas pripažinti.
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Pakeitimas 1593
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta gamintojų organizacijas:

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti gamintojų organizacijas:

Or. en

Pakeitimas 1594
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta gamintojų organizacijas:

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti gamintojų organizacijas:

Or. lv

Pakeitimas 1595
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta gamintojų organizacijas:

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti gamintojų organizacijas:

Or. en

Pakeitimas 1596
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta gamintojų organizacijas:

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti gamintojų organizacijas:

Or. en

Pakeitimas 1597
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta gamintojų organizacijas:

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti gamintojų organizacijas:

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų organizacijų pripažinimas neturėtų būti privalomas, valstybėms narėms reikėtų 
leisti pačioms nuspręsti. Ši nuostata atitinka subsidiarumo principą ir sudaro galimybę 
valstybėms narėms šias organizacijas vertinti atsižvelgiant į konkrečias nacionalines 
aplinkybes.

Pakeitimas 1598
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta gamintojų organizacijas:

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti gamintojų organizacijas:

Or. en
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Pakeitimas 1599
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta gamintojų organizacijas:

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti gamintojų organizacijas:

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms neturėtų būti nustatytas reikalavimas pripažinti gamintojų organizacijas. 
Neaiški priežastis, kodėl šis reikalavimas yra privalomas ir jo pasekmės neprognozuojamos. 
Visos politinės iniciatyvos, susijusios su maisto grandine, turėtų būti savanoriškos. Komisijos 
pasiūlyme jau apibrėžta pakankama gamintojų organizacijų veiklos dalis. Svarbu tvirtinti 
ūkininkų vaidmenį dalyvaujant maisto grandinėje. Tačiau Komisijos pasiūlyme jau apibrėžta 
pakankama gamintojų organizacijų veiklos dalis.

Pakeitimas 1600
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta gamintojų organizacijas:

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti gamintojų organizacijas:

Or. en

Pakeitimas 1601
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurias sudaro bet kurio iš 1 straipsnio 2 a) kurias sudaro konkretaus iš 1 straipsnio 
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dalyje nurodytų sektorių gamintojai; 2 dalyje nurodytų sektorių ūkininkai;

Or. en

Pakeitimas 1602
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurias sudaro bet kurio iš 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų sektorių gamintojai;

a) kurias sudaro ir kontroliuoja 
konkretaus iš 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų sektorių ūkininkai;

Or. en

Pagrindimas

1) Gamintojų organizacijos padeda sutvirtinti ūkininkų (o ne perdirbėjų) vietą maisto 
grandinėje. Komisijos pasiūlyme buvo naudojamas terminas „gamintojai“ gali asocijuotis su 
perdirbėjais. 2) Svarbu, kad gamintojų organizacijas visada galėtų kontroliuoti jų nariai, t. y. 
ūkininkai. 3) reikėtų leisti to paties sektoriaus ūkininkams jungtis į gamintojų organizacijas.

Pakeitimas 1603
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurias sudaro bet kurio iš 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų sektorių gamintojai;

a) kurias sudaro ir kontroliuoja bet kurio iš 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sektorių 
gamintojai;

Or. en

Pakeitimas 1604
Rareş-Lucian Niculescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurias sudaro bet kurio iš 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų sektorių gamintojai;

a) kurias sudaro ir kontroliuoja bet kurio iš 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sektorių 
gamintojai;

Or. en

Pakeitimas 1605
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurios yra įsteigtos pačių gamintojų
iniciatyva;

b) kurios yra suformuotos ūkininkų
iniciatyva;

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų organizacijos padeda sutvirtinti ūkininkų (o ne perdirbėjų) vietą maisto 
grandinėje. Komisijos pasiūlyme buvo naudojamas terminas „gamintojai“ gali asocijuotis su 
perdirbėjais. 

Pakeitimas 1606
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurios yra įsteigtos pačių gamintojų
iniciatyva;

b) kurios yra įsteigtos pačių ūkininkų
iniciatyva;

Or. en
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Pakeitimas 1607
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurios yra įsteigtos pačių gamintojų 
iniciatyva;

b) kurios yra įsteigtos pačių gamintojų 
iniciatyva ir kurios priklauso gamintojams 
bei yra jų kontroliuojamos;

Or. en

Pakeitimas 1608
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurios yra įsteigtos pačių gamintojų 
iniciatyva;

b) kurios yra įsteigtos pačių gamintojų 
iniciatyva ir turi pakankamai žmogiškųjų, 
materialinių ir techninių išteklių savo 
veiklai vykdyti;

Or. en

Pakeitimas 1609
Mariya Gabriel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kurios turi pakankamai žmogiškųjų, 
materialinių ir techninių išteklių savo 
veiklai vykdyti;

Or. en
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Pakeitimas 1610
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kurios siekia konkretaus tikslo, galinčio 
apimti bent vieną iš toliau nurodytų 
tikslų:

c) kurios siekia konkrečių tikslų, 
atitinkančių šiuos tikslus:

Or. es

Pakeitimas 1611
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kurios siekia konkretaus tikslo, galinčio 
apimti bent vieną iš toliau nurodytų tikslų:

c) kurios siekia konkretaus tikslo,
atitinkančio bent du iš i, ii ir iii punktų, ir 
kurios savanoriškai gali įtraukti bet kurį 
ir šių tikslų:

Or. es

Pagrindimas

Siekdamos nenutolti nuo pagrindinio tikslo, kurio vaisių ir daržovių gamintojų organizacijos 
siekia jau metų metus, t. y. koncentruoti pasiūlą, kad būtų vykdomas bendras pardavimas, šios 
organizacijos turėtų parengti veiklos programas ir į jas įtraukti šį pagrindinį tikslą.

Pakeitimas 1612
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užtikrinti, kad gamyba būtų planuojama 
ir pritaikoma prie paklausos, ypač 
kokybės ir kiekio atžvilgiu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1613
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užtikrinti, kad gamyba būtų planuojama 
ir pritaikoma prie paklausos, ypač kokybės 
ir kiekio atžvilgiu;

i) įgyvendinant kiekio pritaikymo 
priemones užtikrinti, kad gamyba būtų 
planuojama ir pritaikoma prie paklausos, 
ypač kokybės ir kiekio atžvilgiu;

Or. fr

Pagrindimas

Gamintojų organizacijos įgyvendindamos turimas gamybos pritaikymo priemones turi 
pritaikyti ir pasiūlą.

Pakeitimas 1614
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) koncentruoti pasiūlą ir pateikti savo 
narių pagamintus produktus rinkai;

ii) koncentruoti pasiūlą ir pateikti savo 
narių pagamintus produktus rinkai, taip pat 
narių vardu vykdyti derybas, susijusias su 
visa arba dalimi visos jų bendros 
produkcijos;

Or. en
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Pakeitimas 1615
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) koncentruoti pasiūlą ir pateikti savo 
narių pagamintus produktus rinkai;

ii) koncentruoti pasiūlą ir pateikti savo 
narių pagamintus produktus rinkai, taip pat 
šių organizacijų narių vardu vykdyti 
derybas, susijusias su visa arba dalimi 
visos jų bendros produkcijos;

Or. fr

Pakeitimas 1616
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) koncentruoti pasiūlą ir pateikti savo 
narių pagamintus produktus rinkai;

ii) savo narių pagamintų produktų pasiūlos 
koncentracija ir tiesioginis pateikimas į 
rinką;

Or. it

Pakeitimas 1617
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir iii) taip pat bandyti siekti vieno ar kelių 
konkrečių tikslų, nustatytų 106a 
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stabilizuoti gamintojo kainas; straipsnio c punkte;

Or. es

Pakeitimas 1618
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir 
stabilizuoti gamintojo kainas;

iii) sumažinti gamybos išlaidas ir 
stabilizuoti gamintojo kainas;

Or. en

Pakeitimas 1619
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir 
stabilizuoti gamintojo kainas;

iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir 
stabilizuoti gamintojo kainas, pavyzdžiui, 
numatyti rizikos valdymo priemones; 

Or. en

Pakeitimas 1620
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir 
stabilizuoti gamintojo kainas;

iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir 
stabilizuoti gamintojo kainas, pavyzdžiui 
taikant Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX 
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[RDR] 38–40 straipsniuose nustatytas 
priemones;

Or. fr

Pakeitimas 1621
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir 
stabilizuoti gamintojo kainas;

iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir 
stabilizuoti gamintojo kainas, taip pat 
užtikrinti sąžiningas vartotojų kainas, 
palyginti su gamintojų kainomis;

Or. pt

Pakeitimas 1622
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) derėtis dėl sutarčių sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 1623
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) atlikti tausių gamybos metodų ir rinkos Išbraukta.
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pokyčių tyrimus;

Or. es

Pakeitimas 1624
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) atlikti tausių gamybos metodų ir rinkos 
pokyčių tyrimus;

iv) vykdyti ekonomiškai tausių gamybos 
metodų, novatoriškos praktikos, 
ekonominio konkurencingumo ir rinkos 
pokyčių mokslinius tyrimus;

Or. en

Pakeitimas 1625
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) suteikti ir skatinti teikti techninę 
pagalbą, kuri reikalinga norint taikyti 
aplinkai nekenksmingus auginimo ir 
gamybos metodus;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1626
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) suteikti ir skatinti teikti techninę 
pagalbą, kuri reikalinga norint taikyti 
aplinkai nekenksmingus auginimo ir 
gamybos metodus;

v) suteikti ir skatinti teikti techninę pagalbą 
siekiant gerinti ekonominį 
konkurencingumą ir gamybos metodus;

Or. en

Pakeitimas 1627
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) suteikti ir skatinti teikti techninę 
pagalbą, kuri reikalinga norint taikyti 
aplinkai nekenksmingus auginimo ir
gamybos metodus;

v) teikti ir skatinti teikti techninę pagalbą, 
kuri reikalinga norint taikyti aplinkai 
nekenksmingus auginimo, gamybos 
metodus ir tinkamą gyvūnų gerovės 
praktiką ir metodus;

Or. en

Pakeitimas 1628
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) skatinti ir teikti techninę pagalbą, kuri 
reikalinga norint laikytis gamybos 
standartų, pagerinti produktų kokybę ir 
sukurti produktus, kurių būtų saugoma 
kilmės vietos nuoroda arba kuriems būtų 
suteikiamas nacionalinis kokybės ženklas.

Or. en
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Pakeitimas 1629
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) skatinti ir teikti techninę pagalbą, kuri 
reikalinga norint laikytis gamybos 
standartų, pagerinti produktų kokybę ir 
sukurti produktus, kurių būtų saugoma 
kilmės vietos nuoroda arba kuriems būtų 
suteikiamas nacionalinis kokybės ženklas;

Or. en

Pakeitimas 1630
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) skatinti ir teikti techninę pagalbą, kuri 
reikalinga norint sukurti produktus, kurių 
būtų saugoma kilmės vietos nuoroda arba 
saugoma geografinė nuoroda;

Or. en

Pagrindimas

Norėtųsi, kad gamintojų organizacijos padėtų ūkininkams pasinaudoti galimybėmis, kurias 
teikia saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda.

Pakeitimas 1631
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto v a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) nustatyti gamybos ir prekybos 
taisykles produktams, kurie pirmą kartą 
pateikiami rinkai, kurios taisyklės yra 
griežtesnės nei taikomos ES arba 
nacionaliniu lygiu;

Or. fr

Pakeitimas 1632
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) nustatyti gamybos ir prekybos 
taisykles, kurios būtų griežtesnės nei 
taikomos ES arba nacionaliniu lygiu;

Or. es

Pakeitimas 1633
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto v b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vb) parengti iniciatyvas, kurios sudarytų 
galimybę pagerinti maisto produktų 
kokybę ir inovacijas šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 1634
Britta Reimers
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Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) tvarkyti šalutinius produktus ir 
atliekas, visų pirma siekiant išsaugoti 
vandens, dirvožemio ir kraštovaizdžio 
kokybę, išsaugoti ar didinti biologinę 
įvairovę, ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1635
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) tvarkyti šalutinius produktus ir 
atliekas, visų pirma siekiant išsaugoti 
vandens, dirvožemio ir kraštovaizdžio 
kokybę, išsaugoti ar didinti biologinę 
įvairovę, ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1636
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) tvarkyti šalutinius produktus ir 
atliekas, visų pirma siekiant išsaugoti 
vandens, dirvožemio ir kraštovaizdžio 
kokybę, išsaugoti ar didinti biologinę 
įvairovę, ir

Išbraukta.
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Or. es

Pakeitimas 1637
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) padėti tausiai naudoti gamtinius 
išteklius ir švelninti klimato kaitą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1638
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) padėti tausiai naudoti gamtinius 
išteklius ir švelninti klimato kaitą;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1639
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) padėti tausiai naudoti gamtinius 
išteklius ir švelninti klimato kaitą;

vii) padėti naudoti pažangias tausios 
gamybos sistemas siekiant išsaugoti 
gamtinius išteklius, kurie apima klimato 
kaitą;
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Or. fr

Pakeitimas 1640
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) parengti iniciatyvas, skirtas 
gamintojų ekonominiam tvarumui ir 
ekonominiam konkurencingumui didinti 
ir inovacijoms skatinti;

Or. en

Pakeitimas 1641
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) parengti iniciatyvas, skirtas žemės 
ūkio maisto produktų kokybei ir 
novatoriškam pobūdžiui gerinti;

Or. es

Pakeitimas 1642
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) parengti iniciatyvas, skirtas žemės 
ūkio maisto produktų kokybei ir 
inovacijoms gerinti;
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Or. es

Pakeitimas 1643
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) užtikrinti, kad pripažintoms 
gamintojų organizacijoms priklausantys 
gamintojai gautų pakankamas 
kompensacijas už išlaidas investicijoms į 
aplinką ir gyvūnų gerovę.

Or. en

Pakeitimas 1644
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) įgyvendinti bendras priemones, 
skirtas ekonominei rizikai prognozuoti ir 
valdyti, ypač 109 straipsnyje numatytas 
išlyginimo fondų lėšas;

Or. fr

Pakeitimas 1645
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) imtis veiksmų siekiant pagerinti 
kokybę, ypač tiekimo rinkai etape;

Or. it

Pakeitimas 1646
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) padidinti produkcijos rinkos vertę, 
taip pat perdirbant.

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai pasakyta ir pabrėžta, kad vienas iš būdų padidinti produkcijos vertę –
perdirbimas.

Pakeitimas 1647
Bastiaan Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) užtikrinti sąžiningas ir pagrįstas 
gamintojų kainas, kurias nustatant būtų 
atsižvelgta į gamintojų išlaidas, susijusias 
su tvarumu ir gyvūnų gerove;

Or. en
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Pakeitimas 1648
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viib) rengti iniciatyvas reklamos ir 
prekybos srityje;

Or. en

Pakeitimas 1649
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viib) optimizuoti savo narių gamybą, 
įskaitant perdirbimą;

Or. es

Pakeitimas 1650
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viib) įgyvendinti politikos kryptis, skirtas 
gamintojų organizacijoms ir gamintojų 
organizacijų asociacijoms stiprinti 
organizaciniu, prekybos ir finansiniu 
požiūriu.

Or. it
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Pakeitimas 1651
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viib) parengti iniciatyvas, skirtas žemės 
ūkio maisto produktų kokybei ir 
novatoriškam pobūdžiui gerinti;

Or. es

Pagrindimas

Manome, kad gamintojų organizacijos turėtų būti tinkamas pagrindas siekiant pagerinti 
kokybę ir inovacijas, taigi šie tikslai turėtų būti įtraukti į konkrečius tikslus.

Pakeitimas 1652
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies c punkto vii c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viic) jų vardu arba prireikus jų narių 
vardu derėtis dėl sutarčių su vartotojais 
dėl žemės ūkio produkcijos pasiūlos;

Or. en

Pakeitimas 1653
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kurios neturi dominuojančios padėties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 

Išbraukta.
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to reikia siekiant Sutarties 39 straipsnio 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 1654
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kurios neturi dominuojančios padėties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
to reikia siekiant Sutarties 39 straipsnio 
tikslų.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1655
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kurios neturi dominuojančios padėties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
to reikia siekiant Sutarties 39 straipsnio 
tikslų.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi pagal Europos konkurencijos teisę draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia 
padėtimi rinkoje ir kadangi gamintojai yra silpniausia maisto grandinės dalis, 106 straipsnio 
1 dalies d punktas turėtų būti išbrauktas siekiant užtikrinti pasiūlos koncentraciją ir apsaugoti 
gamintojų derybine galias.  



PE494.588v01-00 58/169 AM\910137LT.doc

LT

Pakeitimas 1656
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kurios neturi dominuojančios padėties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
to reikia siekiant Sutarties 39 straipsnio 
tikslų.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1657
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kurios neturi dominuojančios padėties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
to reikia siekiant Sutarties 39 straipsnio 
tikslų.

d) kurios nesiekia pašalinti konkurencijos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal SESV 102 straipsnį draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi. Tačiau 
nebaudžiama už buvimą dominuojančioje padėtyje. Taigi draudimas gamintojų 
organizacijoms užimti dominuojančią padėtį būtų diskriminacija. Todėl siūloma vietoj 
buvusios formuluotės naudoti formuluotę „nesiekia pašalinti konkurencijos“.

Pakeitimas 1658
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kurios neturi dominuojančios padėties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
to reikia siekiant Sutarties 39 straipsnio 
tikslų.

d) kurios nesiekia pašalinti konkurencijos.

Or. en

Pakeitimas 1659
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kurios neturi dominuojančios padėties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
to reikia siekiant Sutarties 39 straipsnio 
tikslų.

d) kurios neturi dominuojančios padėties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
to reikia siekiant Sutarties 39 straipsnio 
tikslų. Nuginčijamoji dominavimo 
prezumpcija galioja gamintojų grupės 
arba gamintojų grupių asociacijos 
atžvilgiu, jeigu bendra jų kurio nors 
produkto gamyba yra daugiau kaip 33 % 
nacionalinės rinkos dalies arba daugiau 
kaip 3,5 % Sąjungos rinkos dalies.

Or. en

Pakeitimas 1660
Christa Klaß, Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kurios parduoda produktus, 
neįtrauktus į Sutarties I priedą, jeigu į I 
priedą neįtrauktų parduotų produktų 
rinkos dalis neviršija 49 % visos rinkos, 
nepraranda savo padėties kaip gamintojų 
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organizacijos pripažintame žemės ūkio 
sektoriuje.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant gerinti kai kurių žemės ūkio produktų, kurių gamybos išlaidos didesnės negu panašių 
produktų, importuotų iš trečiųjų šalių, konkurencingumą būtų naudinga leisti pripažintoms 
gamintojų organizacijoms parduoti į Sutarties I priedą neįtrauktus produktus, pavyzdžiui, 
pripažintos žemės ūkio kilmės alkoholio gamintojų organizacijos galėtų parduoti alkoholinius 
gėrimus, kurie neįtraukti į Sutarties I priedą.

Pakeitimas 1661
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Hans-Peter Mayer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kurios parduoda produktus, 
neįtrauktus į Sutarties I priedą, jeigu į I 
priedą neįtrauktų parduotų produktų 
rinkos dalis neviršija 49 % visos rinkos, 
nepraranda savo padėties kaip gamintojų 
organizacijos pripažintame žemės ūkio 
sektoriuje.

Or. de

Pakeitimas 1662
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) turi visas technines priemones, 
reikalingas jų veiklai vykdyti.

Or. es
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Pakeitimas 1663
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) visą atitinkamą produkciją parduotų 
per gamintojų organizaciją;

Or. es

Pagrindimas

Reikia įtraukti nuostatas, išdėstytas galiojančiuose reglamentuose ir susijusius su gamintojų 
organizacijų narių pareiga visą savo produkciją parduoti per šias organizacijas, taip pat 
galimas išimtis.

Pakeitimas 1664
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies db punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) mokėtų įstatuose numatytus 
finansinius įnašus 30 straipsnyje 
numatytam veiklos fondui sukurti ir 
papildyti.

Or. es

Pagrindimas

Aiški gamintojų organizacijų narių pareiga, kurią reikia įtraukti.

Pakeitimas 1665
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant išdėstytų nuostatų gamintojų 
organizacijos, kurių nariai yra vaisių ir 
daržovių, alyvuogių aliejaus ir vyno 
sektoriuje, turėtų įtraukti bent vieną iš i, ii 
arba iii papunkčiuose išdėstytų tikslų.

Or. es

Pagrindimas

Vaisių ir daržovių gamintojų organizacijos metų metais veikia turėdamos pagrindinį tikslą –
koncentruoti pasiūlą, kad būtų galima bendrai prekiauti kaip nurodyta Bendrijos teisės 
aktuose (Reglamento Nr. 1234/2007 122 straipsnio c punktas, kuris atitinka c punkto i, ii ir iii 
tikslus).

Pakeitimas 1666
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 a dalis (nauja)

misijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant išdėstytų nuostatų gamintojų 
organizacijos, kurių nariai yra vaisių ir 
daržovių, alyvuogių aliejaus ir vyno 
sektoriuje, turėtų įtraukti bent vieną iš i, ii 
arba iii papunkčiuose išdėstytų tikslų.

Or. es

Pakeitimas 1667
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

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

Vaisių ir daržovių sektoriuje gamintojų 
organizacijos siekia bent vieno iš tikslų, 
išdėstytų 106 straipsnio c punkto i–
iii papunkčiuose.

Or. en

Pakeitimas 1668
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vaisių ir daržovių sektoriuje gamintojų 
organizacijos siekia bent vieno iš tikslų, 
išdėstytų 106 straipsnio c punkto i–
iii papunkčiuose.

Or. fr

Pakeitimas 1669
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis straipsnis netaikomas kooperatyvams.

Or. en

Pagrindimas

Co-operatives and producer organisations are different entities and it should be stated clearly 
in the regulation that the same set of rules should thus not apply to both. Cooperatives consist 
of vertical integration of farmers together with processing facilities; the farmers own the 
cooperative and cooperatives can vary considerably in size. Furthermore, there are 
significant differences in cooperative structures across Europe. Strengthening of farmers’ 
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role in the food value chain is important. However, the Commission’s proposal already has 
the appropriate scope for producer organisations’ activities.

Pakeitimas 1670
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės esant prašymui gali pripažinti vaisių 
ir daržovių sektoriaus ir alyvuogių 
aliejaus ir vyno sektorių gamintojų 
organizacijas, kurios atitinka 1 dalyje 
nustatytus kriterijus ir kurios, jeigu tai yra 
vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos, siekai bent vieno iš tikslų, 
išdėstytų 106 straipsnio c punkto i–iii 
papunkčiuose.

Or. en

Pakeitimas 1671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant 1 dalies e punkto, jei gamintojų 
organizacija įgalioja ir jei tai atitinka 
gamintojų organizacijos nustatytas 
sąlygas bei nuostatas, gamintojai nariai 
gali:
a) daugiau negu nustatytoji procentinė 
dalis produkcijos arba produktų parduoti 
tiesiogiai savo ūkiams ir (arba) ne savo 
ūkiams priklausančių vartotojų 
asmeniniams poreikiams, šią procentinę 
dalį nustato valstybė narė ir ji negali būti 



AM\910137LT.doc 65/169 PE494.588v01-00

LT

mažesnė negu 10 %;
b) patys arba per savo gamintojų 
organizacijos paskirtą kitą gamintojų 
organizaciją parduoti nedidelius, palyginti 
su savo organizacijos parduodamų 
produktų apimtimis, produktų kiekius;
c) patys arba per savo gamintojų 
organizacijos paskirtą kitą gamintojų 
organizaciją parduoti produktus, kurių 
dėl jų savybių paprastai tos gamintojų 
organizacijos komercinė veikla neapima.

Or. es

Pagrindimas

Reikia įtraukti nuostatas, išdėstytas galiojančiuose reglamentuose ir susijusius su gamintojų 
organizacijų narių pareiga visą savo produkciją parduoti per šias organizacijas, taip pat 
galimas išimtis.

Pakeitimas 1672
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
106 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106a straipsnis
Gamintojų organizacijų asociacijos įstatai

1. Pagal gamintojų organizacijos įstatus 
reikalaujama, kad gamintojai nariai visų 
pirma:
a) taikytų gamintojų organizacijos 
priimtas taisykles, susijusias su 
produkcijos išmanymu, gamyba, prekyba 
ir aplinkos apsauga;
b) tiekdami tam tikrą ūkyje gaminamą 
produktą priklausytų tik vienai gamintojų 
organizacijai, nepažeidžiant nukrypti 
leidžiančios nuostatos, kurią valstybė narė 
gali taikyti deramai pagrįstais atvejais, kai 
gamintojai nariai turi du atskirus 
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gamybos padalinius, veikiančius 
skirtingose geografinėse teritorijose;
c) teiktų gamintojų organizacijos 
statistikos tikslais reikalaujamą 
informaciją, ypač apie auginimo plotus, 
produkciją, derlingumą ir tiesioginį 
pardavimą;
2. Gamintojų organizacijos įstatuose taip 
pat numatoma:
a) 1 dalyje nurodytų taisyklių nustatymo, 
priėmimo ir keitimo tvarka;
b) gamintojų organizacijai finansuoti 
reikalingi narių finansiniai įnašai;
c) taisyklės, pagal kurias gamintojams 
nariams leidžiama demokratiškais būdais 
tikrinti savo organizaciją ir jos 
sprendimus;
d) nuobaudos už įsipareigojimų pagal 
įstatus pažeidimus, ypač už finansinių 
įnašų nesumokėjimą arba gamintojų 
organizacijos nustatytų taisyklių 
pažeidimus;
e) taisyklės, susijusios su naujų narių 
priėmimu, ypač minimaliu narystės 
laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis 
nei vieni metai; 
f) organizacijos veikimui reikalingos 
apskaitos ir biudžeto taisyklės.
3. Ekonominių klausimų srityje gamintojų 
organizacijos laikomos veikiančiomis savo 
narių vardu ir jų naudai pagal joms 
suteiktus įgaliojimus, nepaisant to, ar 
ūkininkai gamintojų organizacijai 
perduoda nuosavybės teisę į atitinkamus 
produktus; 

Or. fr

Pakeitimas 1673
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
106 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106a straipsnis
Gamintojų organizacijų asociacijos įstatai
1. Pagal gamintojų organizacijos įstatus 
reikalaujama, kad gamintojai nariai visų 
pirma:
a) laikytųsi gamintojų organizacijos 
priimtų taisyklių, susijusių su produkcijos 
išmanymu, gamyba, prekyba ir aplinkos 
apsauga;
b) tiekdami tam tikrą ūkyje gaminamą 
produktą priklausytų tik vienai gamintojų 
organizacijai (kuri derasi dėl kainų), 
nepažeidžiant nukrypti leidžiančios 
nuostatos, kurią valstybė narė gali taikyti 
deramai pagrįstais atvejais, kai 
išskirtiniais atvejais gamintojai nariai turi 
du atskirus gamybos padalinius, 
veikiančius skirtingose geografinėse 
teritorijose;
c) teiktų gamintojų organizacijos 
statistikos tikslais reikalaujamą 
informaciją, ypač apie auginimo plotus, 
produkciją, derlingumą ir tiesioginį 
pardavimą;
2. Gamintojų organizacijos įstatuose taip 
pat numatoma:
a) 1 dalyje nurodytų taisyklių nustatymo, 
priėmimo ir keitimo tvarka;
b) reikalavimas nariams mokėti 
gamintojų organizacijai finansuoti 
reikalingus finansinius įnašus;
c) taisyklės, leidžiančios gamintojams 
nariams vykdyti savo organizacijos ir jos 
sprendimų demokratinę priežiūrą;
d) nuobaudos už įsipareigojimų pagal 
įstatus pažeidimus, ypač už finansinių 
įnašų nesumokėjimą arba gamintojų 
organizacijos nustatytų taisyklių 
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pažeidimus;
e) taisyklės, susijusios su naujų narių 
priėmimu, ypač minimaliu narystės 
laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis 
nei vieni metai;
f) organizacijos veikimui reikalingos 
apskaitos ir biudžeto taisyklės.
3. Ekonominių klausimų srityje gamintojų 
organizacijos laikomos veikiančiomis savo 
narių vardu ir jų naudai.

Or. de

Pakeitimas 1674
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
106 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106a straipsnis
Gamintojų organizacijų pripažinimas

1. Valstybės narės gamintojų 
organizacijomis pripažįsta visus dėl tokio 
pripažinimo besikreipiančius juridinius 
asmenis arba aiškiai apibrėžtas juridinių 
asmenų dalis, jeigu:
а) jie atitinka 106 straipsnio pirmos dalies 
b ir c punktuose nustatytus reikalavimus;
b) jie atitinka atitinkamų valstybių narių 
nustatytą mažiausią narių ribą ir (arba) 
parduodamos tos srities, kurioje jie veikia, 
produkcijos vertės minimalią ribą;
c) jie pakankamai užtikrina tinkamą savo 
veiklos vykdymą trukmės, veiksmingumo 
ir pasiūlos koncentracijos požiūriu bei iš 
tiesų padeda savo nariams žmogiškaisiais, 
materialiniais ir techniniais ištekliais;
d) jų įstatai atitinka šios dalies a, b ir c 
punktų nuostatas.
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2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
gamintojų organizacijos, pripažintos 
pagal nacionalinę teisę iki 2014 m. sausio 
1 d. ir atitinkančios šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytas sąlygas, laikomos 
pripažintomis gamintojų organizacijomis 
pagal 106 straipsnį.
3. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
gamintojų organizacijos, pripažintos 
pagal nacionalinę teisę iki 2014 m. sausio 
1 d. ir neatitinkančios šio straipsnio 
1 dalyje nustatytų sąlygų, gali savo veiklą 
tęsti pagal nacionalinę teisę iki 2015 m. 
sausio 1 d.
4. Valstybės narės:
а) nusprendžia, ar pripažinti gamintojų 
organizaciją, per keturis mėnesius nuo 
paraiškos kartu su visais 
pagrindžiamaisiais dokumentais 
pateikimo datos; ši paraiška pateikiama 
valstybėje narėje, kurioje yra 
organizacijos buveinė;
b) tam tikrais laiko tarpais, kuriuos 
nustato jos pačios, atlieka patikras, kad 
įsitikintų, jog pripažintos gamintojų 
organizacijos atitinka šio skyriaus 
nuostatas;
c) neatitikties ar šiame skyriuje numatytų 
priemonių įgyvendinimo pažeidimų 
atvejais toms organizacijoms ir 
asociacijoms skiria savo pačių nustatytas 
taikytinas nuobaudas ir nusprendžia, ar 
nereikia panaikinti pripažinimo;
d) kartą per metus, ne vėliau kaip iki kovo 
31 d., informuoja Komisiją apie visus 
sprendimus suteikti, atsisakyti suteikti 
arba panaikinti pripažinimą, priimtus per 
praėjusius kalendorinius metus.

Or. bg

Pakeitimas 1675
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 



PE494.588v01-00 70/169 AM\910137LT.doc

LT

Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
106 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106a straipsnis
Gamintojų asociacijos 

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta gamintojų asociacijas:
a) kurias sudaro bet kurio iš 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų sektorių gamintojai;
b) kurios yra įsteigtos pačių gamintojų 
iniciatyva;
c) kurios siekia konkretaus tikslo, galinčio 
apimti bent vieną iš toliau nurodytų 
tikslų:
i) optimizuoti gamybos išlaidas ir 
stabilizuoti gamintojo kainas;
ii) atlikti tausių gamybos metodų ir rinkos 
pokyčių tyrimus;
(iii) suteikti ir skatinti teikti techninę 
pagalbą, kuri reikalinga norint taikyti 
aplinkai nekenksmingus auginimo ir 
gamybos metodus;
iv) tvarkyti šalutinius produktus ir 
atliekas, visų pirma siekiant išsaugoti 
vandens, dirvožemio ir kraštovaizdžio 
kokybę, išsaugoti ar didinti biologinę 
įvairovę; taip pat
v) padėti tausiai naudoti gamtinius 
išteklius ir švelninti klimato kaitą;
d) kurios neturi dominuojančios padėties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
to reikia siekiant Sutarties 39 straipsnio 
tikslų.

Or. es

Pagrindimas

BŽŪP turėtų skatinti produkcijos pasiūlos koncentraciją, skatindama gamintojų organizacijas 
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pagal galiojančią tvarką, taikomą vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms. Panašiai 
reikėtų sudaryti galimybę gamintojams sudaryti grupes siekiant kitų tikslų. Tačiau reikėtų 
atskirti gamintojų organizacijas, kurių tikslas – koncentruoti pasiūlą, ir gamintojų 
organizacijas, kurios siekia kitų tikslų, ir teikti joms skirtingą finansinę paramą.

Pakeitimas 1676
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
106 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106a straipsnis
Vaisių ir daržovių gamintojų organizacijų 

asociacijos įstatai 
Pagal vaisių ir daržovių sektoriaus 
gamintojų organizacijos įstatus 
reikalaujama, kad jos nariai gamintojai 
visų pirma:
a) visą atitinkamą produkciją parduotų 
per gamintojų organizaciją;
b) mokėtų įstatuose numatytus 
finansinius įnašus 30 straipsnyje 
numatytam veiklos fondui sukurti ir 
papildyti.
2. Nepaisant 4 dalies a punkto, jei 
gamintojų organizacija įgalioja ir jei tai 
atitinka gamintojų organizacijos 
nustatytas sąlygas bei nuostatas, 
gamintojai nariai gali:
a) daugiau negu nustatytoji procentinė 
dalis produkcijos arba produktų parduoti 
tiesiogiai savo ūkiams ir (arba) ne savo 
ūkiams priklausančių vartotojų 
asmeniniams poreikiams, šią procentinę 
dalį nustato valstybė narė ir ji negali būti 
mažesnė negu 10 %;
b) patys arba per savo gamintojų 
organizacijos paskirtą kitą gamintojų 
organizaciją parduoti nedidelius, palyginti 
su savo organizacijos parduodamų 
produktų apimtimis, produktų kiekius;
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c) patys arba per savo gamintojų 
organizacijos paskirtą kitą gamintojų 
organizaciją parduoti produktus, kurių 
dėl jų savybių paprastai tos gamintojų 
organizacijos komercinė veikla neapima.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitime atsižvelgiama į specifinį vaisių ir daržovių sektoriaus pobūdį. Jis suderintas su 
pranešėjo pakeitimu Nr. 301 ir galėtų būti 4 (nauja) šio pakeitimo dalis.

Pakeitimas 1677
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
106 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106a straipsnis
Perdirbtų vaisių ir daržovių gamintojų 

organizacijų pripažinimo reikalavimai ir 
taisyklės 

1. Valstybės narės gamintojų 
organizacijomis perdirbtų vaisių ir 
daržovių sektoriuje pripažįsta visus dėl 
tokio pripažinimo besikreipiančius 
juridinius asmenis arba aiškiai apibrėžtas 
juridinių asmenų dalis, jeigu jos įsteigtos 
vieno ar kelių produktų, išvardytų XX 
priede ir XX priede, gamintojų iniciatyva 
ir atitinka šiuos reikalavimus:
(a) jie rengia aplinkos apsaugos požiūriu 
patikimą auginimo praktiką, gamybos 
metodus ir atliekų tvarkymo praktiką, visų 
pirma siekiant apsaugoti vandens, 
dirvožemio ir kraštovaizdžio kokybę ir 
saugoti ar puoselėti biologinę įvairovę, ir 
siekia jos narių pagamintų produktų 
pasiūlos ir tiekimo rinkai koncentracijos 
tikslo;
b) jie užtikrina, kad gamyba būtų 
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planuojama ir pritaikoma prie paklausos, 
ypač kokybės ir kiekio atžvilgiu;
c) jie optimizuoja gamybos išlaidas ir 
stabilizuoja gamintojo kainas;
d) jie didina produktų komercinę vertę, 
prireikus juos perdirbdami.
2. Valstybės narės pripažįsta gamintojų 
organizacijas vaisių ir daržovių sektoriuje, 
jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus: 
a) jos turi minimalų narių skaičių ir 
minimalų tinkamos parduoti produkcijos 
kiekį arba vertę, kuriuos nustato valstybės 
narės, ir pateikia atitinkamus įrodymus;
b) yra pakankamai įrodymų, kad laiko ir 
efektyvumo bei pasiūlos koncentracijos 
požiūriu jos gali vykdyti savo veiklą 
tinkamai; todėl valstybės narės gali 
nuspręsti, kokius ...straipsnyje nurodytus 
produktus ar produktų grupes turėtų 
apimti gamintojų organizacijos veiklos 
sritis;
c) jos veiksmingai padeda savo nariams 
gauti techninę pagalbą taikant 
aplinkosaugos atžvilgiu patikimus 
auginimo metodus;
d) jos, jei to reikia, veiksmingai aprūpina 
savo narius techninėmis jų produktų 
surinkimo, sandėliavimo, pakavimo ir 
pardavimo priemonėmis;
e) jos užtikrina tinkamą savo veiklos 
komercinį ir buhalterinį valdymą; taip pat
f) jos neužima dominuojamosios padėties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
to reikia siekiant Sutarties 33 straipsnio 
tikslų.
3. Pagal gamintojų organizacijos vaisių ir 
daržovių sektoriuje įstatus reikalaujama, 
kad jos nariai gamintojai:
a) taikytų gamintojų organizacijos 
priimtas taisykles, susijusias su 
produkcijos išmanymu, gamyba, prekyba 
ir aplinkos apsauga;
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b) priklausytų tik vienai gamintojų 
organizacijai atitinkamo ūkio gaminamo 
122 straipsnio a punkto iii papunktyje 
nurodyto produkto atžvilgiu;
c) visą atitinkamą produkciją parduotų 
per gamintojų organizaciją;
d) teiktų gamintojų organizacijos 
statistikos tikslais prašomą informaciją, 
visų pirma apie apsodintus plotus, 
užauginamus kiekius, derlingumą ir 
tiesioginį pardavimą;
e) mokėtų asociacijos įstatuose numatytus 
finansinius įnašus 103b straipsnyje 
numatytam veiklos fondui sukurti ir 
papildyti.
4. Nepaisant 1 dalies c punkto, jei 
gamintojų organizacija įgalioja ir jei tai 
atitinka gamintojų organizacijos 
nustatytas sąlygas, gamintojai nariai gali:
a) daugiau negu nustatytoji procentinė 
dalis produkcijos arba produktų parduoti 
tiesiogiai savo ūkiams ir (arba) ne savo 
ūkiams priklausančių vartotojų 
asmeniniams poreikiams, šią procentinę 
dalį nustato valstybė narė ir ji negali būti 
mažesnė negu 10 %;
b) patys arba per savo gamintojų 
organizacijos paskirtą kitą gamintojų 
organizaciją parduoti nedidelius, palyginti 
su savo organizacijos parduodamų 
produktų apimtimis, produktų kiekius;
c) patys arba per savo gamintojų 
organizacijos paskirtą kitą gamintojų 
organizaciją parduoti produktus, kurių 
dėl jų savybių paprastai tos gamintojų 
organizacijos komercinė veikla neapima.
5. Gamintojų organizacijos įstatuose taip 
pat numatoma:
a) 1 dalyje nurodytų taisyklių nustatymo, 
priėmimo ir keitimo tvarka;
b) reikalavimas nariams mokėti 
gamintojų organizacijai finansuoti 
reikalingus finansinius įnašus;
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c) taisyklės, pagal kurias gamintojams 
nariams leidžiama vykdyti savo 
organizacijos ir jos sprendimų 
demokratinę priežiūrą;
d) nuobaudos už įpareigojimų pagal 
įstatus pažeidimus, ypač už finansinių 
įnašų nesumokėjimą arba gamintojų 
organizacijos nustatytų taisyklių 
pažeidimus;
e) naujų narių priėmimo taisyklės, visų 
pirma minimalus narystės laikotarpis;
f) organizacijos veikimui reikalingos 
apskaitos ir biudžeto taisyklės.
6. Ekonominių klausimų srityje vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos laikomos veikiančiomis savo 
narių vardu ir jų naudai.
7. Valstybės narės, pripažindamos vaisių 
ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijas:
a) per tris mėnesius nuo paraiškos su 
visais atitinkamais įrodymais pateikimo 
sprendžia, ar pripažinti gamintojų 
organizaciją;
b) atlieka reguliarias patikras, kad 
įsitikintų, ar gamintojų organizacijos 
laikosi šio skyriaus nuostatų, o jei šio 
reglamento nuostatų nesilaikoma arba jos 
pažeidžiamos, taiko tokioms 
organizacijoms nuobaudas ir prireikus 
nusprendžia panaikinti pripažinimą;
c) apie visus sprendimus dėl pripažinimo 
suteikimo, atsisakymo suteikti ar 
panaikinimo kartą per metus praneša 
Komisijai.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant nurodyti pagrindines vaisių ir daržovių sektoriui taikomas nuostatas.
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Pakeitimas 1678
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
106 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106b straipsnis
Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 

organizacijų pripažinimas 
Valstybės narės vaisių ir daržovių 
sektoriaus gamintojų organizacijomis 
pripažįsta visus tokio pripažinimo 
prašančius juridinius asmenis arba 
aiškiai apibrėžtas juridinių asmenų dalis, 
jeigu:
a) jų tikslas – skatinti aplinkos apsaugos 
požiūriu patikimos auginimo praktikos, 
gamybos metodų ir atliekų tvarkymo 
praktikos naudojimą, visų pirma siekiant 
apsaugoti vandens, dirvožemio ir 
kraštovaizdžio kokybę ir išsaugoti ar 
puoselėti biologinę įvairovę, ir jei jie 
atitinka 106, 106c ir 106d straipsniuose 
nustatytus reikalavimus ir pateikia 
atitinkamus to įrodymus;
b) jos veiksmingai padeda savo nariams 
gauti techninę pagalbą taikant 
aplinkosaugos atžvilgiu patikimus 
auginimo metodus;
c) jos, jei to reikia, veiksmingai aprūpina 
savo narius techninėmis jų produktų 
surinkimo, sandėliavimo, pakavimo ir 
pardavimo priemonėmis;
d) jos užtikrina tinkamą savo veiklos 
komercinį ir buhalterinį valdymą;

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimas suderintas su pranešėjo pakeitimu Nr. 302 ir galėtų būti 5 (nauja) šio pakeitimo 
dalis. 
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Pakeitimas 1679
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

107 straipsnis Išbraukta.
Gamintojų organizacijų asociacijos
Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
gamintojų organizacijų asociacijas, 
kurios įsteigtos pripažintų gamintojų 
organizacijų iniciatyva.
Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 114 
straipsnį, gamintojų organizacijų 
asociacijos gali vykdyti bet kokią 
gamintojų organizacijų veiklą ar 
funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų organizacijų asociacijų pridėtinė vertė labai ribota. Tuo pačių kyla didelė rizika, 
kad dėl jų gali atsirasti per didelė rinkos koncentracija. Taigi, siūloma išbraukti galimybę 
sudaryti gamintojų organizacijų asociacijas.

Pakeitimas 1680
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
gamintojų organizacijų asociacijas, kurios 
įsteigtos pripažintų gamintojų organizacijų

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti kuriame nors konkrečiame iš 1 
straipsnio 2 dalyje išvardytų sektorių 
veikiančias gamintojų organizacijų 
asociacijas, kurios įsteigtos pripažintų 
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iniciatyva. gamintojų organizacijų iniciatyva.

Or. en

Pakeitimas 1681
George Lyon, Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
gamintojų organizacijų asociacijas, kurios 
įsteigtos pripažintų gamintojų organizacijų 
iniciatyva.

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
gamintojų organizacijų asociacijas, kurios 
įsteigtos pripažintų gamintojų organizacijų 
iniciatyva.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų galėti nuspręsti pripažinti gamintojų organizacijų asociaciją arba jos 
nepripažinti.

Pakeitimas 1682
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
gamintojų organizacijų asociacijas, kurios
įsteigtos pripažintų gamintojų organizacijų 
iniciatyva.

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
gamintojų organizacijų asociacijas, kurios 
įsteigtos pripažintų gamintojų organizacijų 
iniciatyva.

Or. lv
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Pakeitimas 1683
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
gamintojų organizacijų asociacijas, kurios 
įsteigtos pripažintų gamintojų organizacijų 
iniciatyva.

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
gamintojų organizacijų asociacijas, kurios 
įsteigtos pripažintų gamintojų organizacijų 
iniciatyva.

Or. en

Pakeitimas 1684
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
gamintojų organizacijų asociacijas, kurios 
įsteigtos pripažintų gamintojų organizacijų 
iniciatyva.

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
gamintojų organizacijų asociacijas, kurios 
įsteigtos pripažintų gamintojų organizacijų 
iniciatyva.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų organizacijų pripažinimas neturėtų būti privalomas, valstybėms narėms reikėtų 
leisti pačioms nuspręsti. Ši nuostata atitinka subsidiarumo principą ir sudaro galimybę 
valstybėms narėms šias organizacijas vertinti atsižvelgiant į konkrečias nacionalines 
aplinkybes.

Pakeitimas 1685
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
gamintojų organizacijų asociacijas, kurios 
įsteigtos pripažintų gamintojų organizacijų 
iniciatyva.

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pagal 2 dalį pripažinti bet kuriame iš 
1 straipsnio 2 dalyje išvardytų sektorių 
veikiančias gamintojų organizacijų 
asociacijas, kurios įsteigtos pripažintų 
gamintojų organizacijų iniciatyva.

Valstybės narės nepripažįsta gamintojų 
organizacijų asociacijos, kuri užima 
dominuojančią padėtį atitinkamoje 
rinkoje, išskyrus atvejus, kai to reikia 
siekiant Sutarties 39 straipsnio tikslų.

Or. en

Pakeitimas 1686
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
gamintojų organizacijų asociacijas, kurios 
įsteigtos pripažintų gamintojų organizacijų 
iniciatyva.

1. Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta pagal 2 dalį pripažinti vaisių ir 
daržovių sektoriuje veikiančias gamintojų 
organizacijų asociacijas ir gavusios 
prašymą gali pripažinti kituose 
sektoriuose veikiančias gamintojų 
organizacijų asociacijas, kurios įsteigtos 
pripažintų gamintojų organizacijų 
iniciatyva.

Or. en

Pakeitimas 1687
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 a dalis (nauja)



AM\910137LT.doc 81/169 PE494.588v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali leisti pripažintai 
gamintojų organizacijai ar pripažintai 
gamintojų organizacijų asociacijai 
vykdant savo veiklą naudotis 
užsakomosiomis paslaugomis (išskyrus 
gamybos paslaugomis), įskaitant 
dukterinių įmonių paslaugas, jei ji 
valstybei narei pateikia pakankamai 
įrodymų, kad tai yra tinkamas būdas siekti 
atitinkamos gamintojų organizacijos ar 
gamintojų organizacijų asociacijos tikslų 
ir kad gamintojų organizacija arba 
gamintojų organizacijų asociacija išlieka 
atsakinga už užsakytosios veiklos ir 
bendros valdymo kontrolės užtikrinimą ir 
komercinių sandorių, sudarytų vykdant 
šią veiklą, priežiūrą. Organizacija arba 
asociacija visų pirma turi išsaugoti 
įgaliojimu priimti privalomas instrukcijas, 
susijusias su kitiems subjektams patikėta 
veikla.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė gamintojų organizacijoms naudotis užsakomosiomis paslaugomis yra svarbus 
principas, kurį reikia įtraukti į pagrindinį teisės aktą. Naudojimasis užsakomosiomis 
paslaugomis yra sritis, kuri praktikoje sukėlė nemažai sunkumų, taigi, pagrindiniame teisės 
akte turėtų užtikrintas principas, kad gamintojų organizacija išlieka atsakinga už užsakytas 
paslaugas ir gali jas kontroliuoti.  Šie principai turėtų būti taikomi gamintojų organizacijoms 
naudojantis užsakomosiomis paslaugomis visuose sektoriuose.

Pakeitimas 1688
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 114 
straipsnį, gamintojų organizacijų 

Gamintojų organizacijų asociacijos gali 
vykdyti bet kokią gamintojų organizacijų 
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asociacijos gali vykdyti bet kokią 
gamintojų organizacijų veiklą ar funkcijas.

veiklą ar funkcijas, kurių tikslai numatytu 
106 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 1689
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 114 
straipsnį, gamintojų organizacijų 
asociacijos gali vykdyti bet kokią 
gamintojų organizacijų veiklą ar funkcijas.

Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 114 
straipsnį, gamintojų organizacijų 
asociacijos gali vykdyti bet kokią 
gamintojų organizacijų veiklą ar funkcijas, 
įskaitant galimybę finansuoti veiklos 
fondą ir valdyti gamintojų organizacijų 
savo narių veiklos programas.

Or. it

Pakeitimas 1690
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 114 
straipsnį, gamintojų organizacijų 
asociacijos gali vykdyti bet kokią 
gamintojų organizacijų veiklą ar funkcijas.

Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 114 
straipsnį, gamintojų organizacijų 
asociacijos gali vykdyti bet kokią 
gamintojų organizacijų veiklą ar funkcijas, 
įskaitant galimybę finansuoti veiklos 
fondą ir valdyti veiklos programas.

Or. it

Pakeitimas 1691
Maria do Céu Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 114 
straipsnį, gamintojų organizacijų 
asociacijos gali vykdyti bet kokią 
gamintojų organizacijų veiklą ar funkcijas.

Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 114 
straipsnį, gamintojų organizacijų 
asociacijos gali vykdyti bet kokią 
gamintojų organizacijų veiklą ar funkcijas, 
įskaitant galimybę finansuoti veiklos 
fondą ir valdyti veiklos programas.

Or. pt

Pakeitimas 1692
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojų organizacijų asociacijos turi 
teisę taikyti privačios pasiūlos valdymą 
pagal 17a straipsnį.

Or. es

Pagrindimas

Galiojančios rinkos intervencijos ir valdymo priemonės turėtų būti patobulintos ir papildytos 
poveikio rinkai priemonėmis ir konkrečiomis pasiūlos valdymo priemonėmis, kurios kartu 
turėtų užtikrinti ūkininkų saugumą nuo per didelių kainų pokyčių ir leistų jiems siekti 
pagrindinio BŽŪP tikslo: apsirūpinimo maistu saugumo ir ūkininkų pajamų išsaugojimo.

Pakeitimas 1693
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojų organizacijų asociacijos turi 
teisę taikyti privačios pasiūlos valdymą 
pagal 17a straipsnį.

Or. es

Pakeitimas 1694
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojų organizacijų asociacijos gali 
vykdyti visus veiksmus ar funkcijas, 
kurias vykdo gamintojų organizacijos. Jos 
gali valdyti savo veiklos programas ir 
prireikus savo veiklos fondus. Veiklos 
programos gali būti ištisos arba dalinės ir 
jos vykdomos pagal įgyvendinimo 
taisykles, kurias nustato Komisija.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad labai svarbu gamybą pritaikyti prie paklausos poreikių ir pasiūlos 
koncentracijos, taip įgyvendinant bendras prekybos sistemas, susieta parama turėtų būti 
įtraukta į  vieną BRO, o ne į kaimo plėtrą, kaip siūlo Komisija, su sąlyga, kad yra 
pakankamas biudžetas. Bet kuriuo atveju, atrodo, kad siūlomų paskatų neužtenka siekiant 
gamintojams suteikti daugiau derybinių galių vertybių grandinėje.

Pakeitimas 1695
Rareş-Lucian Niculescu

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

107a straipsnis
Gamintojų organizacijų asociacijos įstatai
1. Pagal vaisių ir daržovių sektoriaus 
gamintojų organizacijos įstatus 
reikalaujama, kad jos nariai gamintojai 
visų pirma:
a) taikytų gamintojų organizacijos 
priimtas taisykles, susijusias su 
produkcijos išmanymu, gamyba, prekyba 
ir aplinkos apsauga;
b) priklausytų tik vienai gamintojų 
organizacijai atitinkamo ūkio gaminamo 
122 straipsnio a punkto iii papunktyje 
nurodyto produkto atžvilgiu;
c) visą atitinkamą produkciją parduotų 
per gamintojų organizaciją;
d) teiktų gamintojų organizacijos 
statistikos tikslais prašomą informaciją, 
visų pirma apie apsodintus plotus, 
užauginamus kiekius, derlingumą ir 
tiesioginį pardavimą;
e) mokėtų asociacijos įstatuose numatytus 
finansinius įnašus 103b straipsnyje 
numatytam veiklos fondui sukurti ir 
papildyti.
2. Nepaisant 1 dalies c punkto, jei 
gamintojų organizacija įgalioja ir jei tai 
atitinka gamintojų organizacijos 
nustatytas sąlygas, gamintojai nariai gali: 
a) daugiau negu nustatytoji procentinė 
dalis produkcijos arba produktų parduoti 
tiesiogiai savo ūkiams ir (arba) ne savo 
ūkiams priklausančių vartotojų 
asmeniniams poreikiams, šią procentinę 
dalį nustato valstybė narė ir ji negali būti 
mažesnė negu 10 %;
b) patys arba per savo gamintojų 
organizacijos paskirtą kitą gamintojų 
organizaciją parduoti nedidelius, palyginti 
su savo organizacijos parduodamų 
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produktų apimtimis, produktų kiekius;
c) patys arba per savo gamintojų 
organizacijos paskirtą kitą gamintojų 
organizaciją parduoti produktus, kurių 
dėl jų savybių paprastai tos gamintojų 
organizacijos komercinė veikla neapima.
3. Gamintojų organizacijos įstatuose taip 
pat numatoma:
a) 1 dalyje nurodytų taisyklių nustatymo, 
priėmimo ir keitimo tvarka;
b) reikalavimas nariams mokėti 
gamintojų organizacijai finansuoti 
reikalingus finansinius įnašus;
c) taisyklės, pagal kurias gamintojams 
nariams leidžiama vykdyti savo 
organizacijos ir jos sprendimų 
demokratinę priežiūrą;
d) nuobaudos už įpareigojimų pagal 
įstatus pažeidimus, ypač už finansinių 
įnašų nesumokėjimą arba gamintojų 
organizacijos nustatytų taisyklių 
pažeidimus;
e) naujų narių priėmimo taisyklės, visų 
pirma minimalus narystės laikotarpis;
f) organizacijos veikimui reikalingos 
apskaitos ir biudžeto taisyklės.
4. Ekonominių klausimų srityje vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijos laikomos veikiančiomis savo 
narių vardu ir jų naudai.

107b straipsnis
Pripažinimas

1. Valstybės narės vaisių ir daržovių 
sektoriaus gamintojų organizacijomis 
pripažįsta visus tokio pripažinimo 
prašančius juridinius asmenis arba 
aiškiai apibrėžtas juridinių asmenų dalis, 
jeigu:
a) jų tikslas – skatinti aplinkos apsaugos 
požiūriu patikimos auginimo praktikos, 
gamybos metodų ir atliekų tvarkymo 
praktikos naudojimą, visų pirma siekiant 
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apsaugoti vandens, dirvožemio ir 
kraštovaizdžio kokybę ir išsaugoti ar 
puoselėti biologinę įvairovę, ir jei jie 
atitinka 122 ir 125a straipsniuose 
nustatytus reikalavimus ir pateikia 
atitinkamus to įrodymus;
b) jos turi minimalų narių skaičių ir 
minimalų tinkamos parduoti produkcijos 
kiekį arba vertę, kuriuos nustato valstybės 
narės, ir pateikia atitinkamus įrodymus;
c) yra pakankamai įrodymų, kad laiko ir 
efektyvumo bei pasiūlos koncentracijos 
požiūriu jos gali vykdyti savo veiklą 
tinkamai, todėl valstybės narės gali 
nuspręsti, kokius 122 straipsnio a punkto 
iii papunktyje nurodytus produktus ar 
produktų grupes turėtų apimti gamintojų 
organizacijos veiklos sritis;
d) jos veiksmingai padeda savo nariams 
gauti techninę pagalbą taikant 
aplinkosaugos atžvilgiu patikimus 
auginimo metodus;
e) jos, jei to reikia, veiksmingai aprūpina 
savo narius techninėmis jų produktų 
surinkimo, sandėliavimo, pakavimo ir 
pardavimo priemonėmis;
f) jos užtikrina tinkamą savo veiklos 
komercinį ir buhalterinį valdymą; taip pat
g) jos neužima dominuojamosios padėties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
to reikia siekiant Sutarties 33 straipsnio 
tikslų.
2. Valstybės narės:
a) per tris mėnesius nuo paraiškos su 
visais atitinkamais įrodymais pateikimo 
sprendžia, ar pripažinti gamintojų 
organizaciją;
b) atlieka reguliarias patikras, kad 
įsitikintų, ar gamintojų organizacijos 
laikosi šio skyriaus nuostatų, o jei šio 
reglamento nuostatų nesilaikoma arba jos 
pažeidžiamos, taiko tokioms 
organizacijoms nuobaudas ir prireikus 
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nusprendžia panaikinti pripažinimą;
c) apie visus sprendimus dėl pripažinimo 
suteikimo, atsisakymo suteikti ar 
panaikinimo kartą per metus praneša 
Komisijai.
Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijų asociacija
Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijų asociacija steigiama 
pripažintų gamintojų organizacijų 
iniciatyva ir gali vykdyti bet kokią šiame 
reglamente nurodytą gamintojų 
organizacijos veiklą. Šiuo tikslu, gavusios 
prašymą, valstybės narės gali pripažinti 
gamintojų organizacijų asociaciją, jei:
a) valstybė narė mano, kad asociacija yra 
pajėgi veiksmingai vykdyti šią veiklą; taip 
pat
b) asociacija neužima dominuojamosios 
padėties atitinkamoje rinkoje, išskyrus 
atvejus, kai to reikia siekiant Sutarties 33 
straipsnio tikslų.
125a straipsnio 4 dalis taikoma mutatis 
mutandis.

Or. en

Pakeitimas 1696
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
tarpšakines organizacijas:

1. Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti kuriame nors konkrečiame iš 1 
straipsnio 2 dalyje išvardytų sektorių 
veikiančias tarpšakines organizacijas:

Or. en
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Pakeitimas 1697
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
tarpšakines organizacijas:

1. Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti bet kuriame iš 1 straipsnio 
2 dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
tarpšakines organizacijas:

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų galėti nuspręsti pripažinti gamintojų organizacijų asociaciją arba jos 
nepripažinti. Net jei visi kriterijai patenkinti, jos neprivalo šių asociacijų pripažinti.

Pakeitimas 1698
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
tarpšakines organizacijas:

1. Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti bet kuriame iš 1 straipsnio 
2 dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
tarpšakines organizacijas:

Or. en

Pakeitimas 1699
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusios prašymą valstybės narės 1. Gavusios prašymą valstybės narės gali 
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pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
tarpšakines organizacijas:

pripažinti bet kuriame iš 1 straipsnio 
2 dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
tarpšakines organizacijas:

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų organizacijų pripažinimas neturėtų būti privalomas, valstybėms narėms reikėtų 
leisti pačioms nuspręsti. Ši nuostata atitinka subsidiarumo principą ir sudaro galimybę 
valstybėms narėms šias organizacijas vertinti atsižvelgiant į konkrečias nacionalines 
aplinkybes.

Pakeitimas 1700
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
tarpšakines organizacijas:

1. Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
tarpšakines organizacijas:

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms neturėtų būti nustatytas reikalavimas pripažinti tarpšakines 
organizacijas. Neaiški priežastis, kodėl šis reikalavimas yra privalomas ir jo pasekmės 
neprognozuojamos. Visos politinės iniciatyvos, susijusios su maisto grandine, turėtų būti 
savanoriškos.

Pakeitimas 1701
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 

1. Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti bet kuriame iš 1 straipsnio 
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dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
tarpšakines organizacijas:

2 dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
tarpšakines organizacijas:

Or. en

Pakeitimas 1702
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta bet kuriame iš 1 straipsnio 2 
dalyje išvardytų sektorių veikiančias 
tarpšakines organizacijas:

1. Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta vaisių ir daržovių sektoriaus 
gamintojų organizacijas ir gali gavusios 
prašymą pripažinti kitų sektorių 
gamintojų organizacijas, kurios:

Or. en

Pakeitimas 1703
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurias sudaro ekonominės veiklos, 
susijusios su produktų gamyba, prekyba 
jais ir (arba) jų perdirbimu viename ar 
keliuose sektoriuose, vykdytojai;

a) kurias sudaro ekonominės veiklos, 
susijusios su konkretaus sektoriaus 
produktų gamyba, ir vieno iš tolesnių 
tiekimo grandinės etapų, pavyzdžiui, jų 
perdirbimo arba prekybos jais, įskaitant 
tiekimą, vykdytojai;

Or. en

Pakeitimas 1704
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurias sudaro ekonominės veiklos, 
susijusios su produktų gamyba, prekyba 
jais ir (arba) jų perdirbimu viename ar 
keliuose sektoriuose, vykdytojai;

a) kurias sudaro ekonominės veiklos, 
susijusios su produktų gamyba ir bent 
vienu paskesniu tiekimo grandinės etapu: 
perdirbimas arba prekyba, įskaitant 
tiekimą,

Or. es

Pakeitimas 1705
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurias sudaro ekonominės veiklos, 
susijusios su produktų gamyba, prekyba 
jais ir (arba) jų perdirbimu viename ar 
keliuose sektoriuose, vykdytojai;

a) kurias sudaro ekonominės veiklos, 
susijusios su produktų gamyba ir bent 
vienu paskesniu maisto tiekimo grandinės 
etapu: perdirbimu arba prekyba, įskaitant 
platinimą, viename ar keliuose 
sektoriuose, vykdytojai ir valstybės 
institucijos;

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūla gali būti suderinta su paklausa ir žemės ūkio produktų žaliavų kainų svyravimas 
suvaldytas tik,  jeigu veiksmų imtųsi valdžios institucijos ir reguliavimo organai, taip 
sudarydami galimybę išsaugoti daugelį žemės ūkio sektorių nuo bankroto grėsmės.

Pakeitimas 1706
Britta Reimers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kurios veikia viename arba keliuose 
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Sąjungos regionuose ir atstovauja didelei 
daliai ekonominio sektoriaus veiklos;

Or. en

Pagrindimas

Nuostata, kad tarpšakinės organizacijos gali veikti daugiau negu viename Sąjungos regione, 
yra būtina siekiant suderinti Vieno BRO reglamentą su pieno paketu.

Pakeitimas 1707
Albert Deß

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kurios veikia viename arba keliuose 
Sąjungos regionuose ir atstovauja didelei 
daliai ekonominio sektoriaus veiklos;

Or. en

Pakeitimas 1708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurios yra įsteigtos visų ar kai kurių jas 
sudarančių organizacijų ar asociacijų
iniciatyva;

b) kurios yra suformuotos visų arba kelių 
a punkte nurodytų atstovų iniciatyva;

Or. es

Pakeitimas 1709
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kurios siekia konkretaus tikslo, galinčio 
apimti bent vieną iš toliau nurodytų tikslų:

c) kurios siekia konkretaus tikslo, galinčio 
apimti vieną iš toliau nurodytų tikslų:

Or. en

Pakeitimas 1710
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tobulinti žinias ir didinti gamybos bei 
rinkos skaidrumą, be kita ko, skelbiant
statistinius duomenis apie kainas, kiekius ir 
prieš tai sudarytų sutarčių galiojimo 
trukmę, taip pat teikiant galimų būsimų 
rinkos pokyčių analizę regioniniu ar 
nacionaliniu lygmeniu;

i) skelbti rinkos tyrimus ir statistinius 
duomenis apie kainas ir kiekius, taip pat 
teikti galimų būsimų rinkos pokyčių 
analizę;

Or. en

Pakeitimas 1711
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tobulinti žinias ir didinti gamybos bei 
rinkos skaidrumą, be kita ko, skelbiant 
statistinius duomenis apie kainas, kiekius 
ir prieš tai sudarytų sutarčių galiojimo 
trukmę, taip pat teikiant galimų būsimų 
rinkos pokyčių analizę regioniniu ar 
nacionaliniu lygmeniu;

i) tobulinti žinias ir didinti gamybos bei 
rinkos skaidrumą ir teikti galimų būsimų 
rinkos pokyčių analizę regioniniu ar 
nacionaliniu lygmeniu;



AM\910137LT.doc 95/169 PE494.588v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Skelbti rinkos duomenis sudėtinga pagal konkurencijos taisykles. Reikėtų spręsti dėl kiekvieno 
atvejo atskirai, ar tam tikrus duomenis skelbti leidžiama, ar ne.

Pakeitimas 1712
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tobulinti žinias ir didinti gamybos bei 
rinkos skaidrumą, be kita ko, skelbiant 
statistinius duomenis apie kainas, kiekius 
ir prieš tai sudarytų sutarčių galiojimo 
trukmę, taip pat teikiant galimų būsimų 
rinkos pokyčių analizę regioniniu ar 
nacionaliniu lygmeniu;

i) tobulinti žinias ir didinti gamybos bei 
rinkos skaidrumą ir teikti galimų būsimų 
rinkos pokyčių analizę regioniniu ar 
nacionaliniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 1713
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tobulinti žinias ir didinti gamybos bei 
rinkos skaidrumą, be kita ko, skelbiant 
statistinius duomenis apie kainas, kiekius ir 
prieš tai sudarytų sutarčių galiojimo 
trukmę, taip pat teikiant galimų būsimų 
rinkos pokyčių analizę regioniniu ar
nacionaliniu lygmeniu;

i) tobulinti žinias ir didinti gamybos bei 
rinkos skaidrumą, be kita ko, skelbiant 
statistinius duomenis apie kainas, kiekius ir 
prieš tai sudarytų sutarčių galiojimo 
trukmę, taip pat teikiant galimų būsimų 
rinkos pokyčių analizę regioniniu,
nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu, 
nustatant gaires, kad visi nariai galėtų 
bent padengti savo gamybos išlaidas ir 
taip būtų užtikrintas pelnas visoms 
organizacijoje dalyvaujančioms šalims 
arba nebūtų parduodama sąmoningai 
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nuostolingai;

Or. es

Pakeitimas 1714
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tobulinti žinias ir didinti gamybos bei 
rinkos skaidrumą, be kita ko, skelbiant 
statistinius duomenis apie kainas, kiekius ir 
prieš tai sudarytų sutarčių galiojimo 
trukmę, taip pat teikiant galimų būsimų 
rinkos pokyčių analizę regioniniu ar 
nacionaliniu lygmeniu;

i) tobulinti žinias ir didinti gamybos bei 
rinkos skaidrumą, be kita ko, skelbiant 
statistinius duomenis apie kainas, kiekius ir 
prieš tai sudarytų sutarčių galiojimo 
trukmę, taip pat teikiant galimų būsimų 
sąmoningai nuostolingas pardavimas 
vidaus ir trečiųjų šalių rinkų pokyčių 
analizę;

Or. fr

Pakeitimas 1715
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) padėti geriau koordinuoti produktų 
pardavimo būdus, visų pirma pasitelkiant 
mokslinius ir rinkos tyrimus;

ii) geriau koordinuoti produktų pateikimą 
rinkai, pavyzdžiui:

Or. en

Pakeitimas 1716
Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) padėti geriau koordinuoti produktų 
pardavimo būdus, visų pirma pasitelkiant 
mokslinius ir rinkos tyrimus;

ii) padėti geriau koordinuoti produktų 
pardavimo būdus pasitelkiant mokslinius ir 
rinkos tyrimus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti daugiau galių tarpšakinėms organizacijoms gali atsitikti taip, kad bus vėl 
pradėta taikyti rinkos valdymą įsteigiant organus, kurie ribotų gamybą, nustatytų kainas ir 
užkirstų kelia konkurencijai. Tai būtų nenaudinga siekiant parengti labiau į rinką orientuotą 
žemės ūkio sektoriaus politiką, tai galėtų vėl suskirstyti rinką nacionaliniu pagrindu arba dar 
blogiau, pažeisti sutarties nuostatas, susijusias su bendra rinka.  Taigi, labai svarbu riboti ir 
aiškiai apibrėžti tarpšakinių organizacijų veiklą ir veiksmus.

Pakeitimas 1717
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) padėti geriau koordinuoti produktų 
pardavimo būdus, visų pirma pasitelkiant 
mokslinius ir rinkos tyrimus;

ii) padėti geriau koordinuoti produktų 
pardavimo būdus, visų pirma pasitelkiant 
mokslinius ir rinkos tyrimus, įskaitant 
parengti rodiklius, kurie apimtų išlaidas, 
ypač sąnaudas, dėl kurių iš dalies 
trikdoma tiekimo grandinė ir rinkos 
tendencijos;

Or. fr

Pagrindimas

Labai svarbu, kad rinkoje būtų nustatytos kainų gairės, kurios apimtų įvairius veiksnius, 
pavyzdžiui, tuos, kurie yra gamintojų grandyje, net jeigu jos būtų neprivalomos.

Pakeitimas 1718
Albert Deß
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Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) parengti Sąjungos taisykles 
atitinkančias tipines sutarčių formas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1719
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) parengti Sąjungos taisykles 
atitinkančias tipines sutarčių formas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti daugiau galių tarpšakinėms organizacijoms gali atsitikti taip, kad bus vėl 
pradėta taikyti rinkos valdymą įsteigiant organus, kurie ribotų gamybą, nustatytų kainas ir 
užkirstų kelia konkurencijai. Tai būtų nenaudinga siekiant parengti labiau į rinką orientuotą 
žemės ūkio sektoriaus politiką, tai galėtų vėl suskirstyti rinką nacionaliniu pagrindu arba dar 
blogiau, pažeisti sutarties nuostatas, susijusias su bendra rinka.  Taigi, labai svarbu riboti ir 
aiškiai apibrėžti tarpšakinių organizacijų veiklą ir veiksmus.

Pakeitimas 1720
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) geriau išnaudoti produktų potencialą; Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1721
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) geriau išnaudoti produktų potencialą; iv) geriau išnaudoti produktų potencialą ir 
parengti iniciatyvas, kurios sustiprintų 
ekonominį konkurencingumą ir 
inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 1722
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) geriau išnaudoti produktų potencialą; iv) geriau išnaudoti produktų ir šalutinių 
produktų, įskaitant ne žemės ūkio 
produktų ir maisto produktų realizavimo 
rinką, potencialą;

Or. fr

Pakeitimas 1723
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) teikti informaciją ir atlikti tyrimus, 
būtinus siekiant racionalizuoti, 
patobulinti ir orientuoti gamybą į 
produktus, kurie geriau atitinka rinkos 

Išbraukta.
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poreikius ir vartotojų skonį bei lūkesčius, 
visų pirma teikti informaciją ir atlikti 
tyrimus, susijusius su produktų kokybe 
(įskaitant ypatingas produktų, kuriems 
suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda 
arba saugoma geografinė nuoroda, 
savybes) ir aplinkos apsauga;

Or. en

Pakeitimas 1724
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) teikti informaciją ir atlikti tyrimus,
būtinus siekiant racionalizuoti, 
patobulinti ir orientuoti gamybą į 
produktus, kurie geriau atitinka rinkos 
poreikius ir vartotojų skonį bei lūkesčius,
visų pirma teikti informaciją ir atlikti 
tyrimus, susijusius su produktų kokybe
(įskaitant ypatingas produktų, kuriems 
suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda 
arba saugoma geografinė nuoroda, 
savybes) ir aplinkos apsauga;

v) teikti informaciją ir atlikti mokslinius
tyrimus, kad gamybos infrastruktūra būtų 
racionalizuota, patobulinta ir pritaikyta 
gaminti geriau rinkos reikalavimus, taip 
pat vartotojų skonį ir lūkesčius, susijusius 
su produkto kokybe ir aplinkos apsauga, 
atitinkančius produktus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti daugiau galių tarpšakinėms organizacijoms gali atsitikti taip, kad bus vėl 
pradėta taikyti rinkos valdymą įsteigiant organus, kurie ribotų gamybą, nustatytų kainas ir 
užkirstų kelia konkurencijai. Tai būtų nenaudinga siekiant parengti labiau į rinką orientuotą 
žemės ūkio sektoriaus politiką, tai galėtų vėl suskirstyti rinką nacionaliniu pagrindu arba dar 
blogiau, pažeisti sutarties nuostatas, susijusias su bendra rinka.  Taigi, labai svarbu riboti ir 
aiškiai apibrėžti tarpšakinių organizacijų veiklą ir veiksmus.

Pakeitimas 1725
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog
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Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) ieškoti būdų riboti gyvūnų sveikatos 
apsaugos ar augalų apsaugos produktų 
bei kitų priemonių naudojimą, taip pat 
užtikrinti produktų kokybę ir išsaugoti 
dirvožemio bei vandens kokybę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1726
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) ieškoti būdų riboti gyvūnų sveikatos 
apsaugos ar augalų apsaugos produktų 
bei kitų priemonių naudojimą, taip pat 
užtikrinti produktų kokybę ir išsaugoti 
dirvožemio bei vandens kokybę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1727
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) ieškoti būdų riboti gyvūnų sveikatos 
apsaugos ar augalų apsaugos produktų bei 
kitų priemonių naudojimą, taip pat 
užtikrinti produktų kokybę ir išsaugoti 
dirvožemio bei vandens kokybę;

vi) riboti gyvūnų sveikatos apsaugos arba 
augalų apsaugos produktų bei kitų 
priemonių naudojimą, taip pat užtikrinti 
produktų kokybę ir apsaugoti dirvožemį 
bei vandenį;
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Or. fr

Pakeitimas 1728
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) kurti metodus ir priemones produktų 
kokybei gerinti visais gamybos ir prekybos 
etapais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1729
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) kurti metodus ir priemones produktų 
kokybei gerinti visais gamybos ir prekybos 
etapais;

vii) kuria metodus ir priemones produktų 
kokybei gerinti visais gamybos ir prekybos 
(o vyno sektoriuje – ir rauginimo) etapais;

Or. fr

Pakeitimas 1730
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto viii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viii) išnaudoti ekologinio ūkininkavimo 
potencialą ir saugoti bei skatinti tokį 
ūkininkavimą, taip pat skatinti naudoti 

viii) didinti ekologinio ūkininkavimo 
potencialą ir saugoti bei skatinti tokį 
ūkininkavimą, taip pat skatinti naudoti 



AM\910137LT.doc 103/169 PE494.588v01-00

LT

kilmės vietos nuorodas, kokybės ženklus ir 
geografines nuorodas;

kilmės vietos nuorodas, kokybės ženklus ir 
geografines nuorodas;

Or. fr

Pakeitimas 1731
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto ix papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ix) skatinti integruotą tausią gamybą ar 
kitus aplinkai nekenksmingus gamybos 
metodus, taip pat vykdyti šių sričių
mokslinius tyrimus;

ix) skatinti ir vykdyti aplinkai 
nekenksmingų gamybos metodų
mokslinius tyrimus;

Or. en

Pakeitimas 1732
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto ix a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ixa) skatinti apibrėžti ir skleisti 
aplinkosaugos, ekonominiu ir socialiniu 
požiūriu tvarias gamybos sistemas;

Or. it

Pakeitimas 1733
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto x papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

x) skatinti sveikai vartoti produktus ir 
informuoti apie pavojingo vartojimo žalą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tarpšakinėms organizacijoms nereikėtų nustatyti tikslo skatinti tam tikrų produktų vartojimą.

Pakeitimas 1734
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto x papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

x) skatinti sveikai vartoti produktus ir 
informuoti apie pavojingo vartojimo žalą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1735
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto x papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

x) skatinti sveikai vartoti produktus ir 
informuoti apie pavojingo vartojimo žalą;

x) skatinti atsakingai vartoti produktus ir 
informuoti apie sveiko vartojimo 
pavyzdžius;

Or. es

Pakeitimas 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto x papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

x) skatinti sveikai vartoti produktus ir 
informuoti apie pavojingo vartojimo žalą;

x) vidaus rinkoje skatinti sveikai vartoti 
produktus ir (arba) informuoti apie 
pavojingo vartojimo žalą, skatinti 
vartojimą ir (arba) teikti informaciją apie 
produktus vidaus ir išorės rinkose, o vyno 
sektoriuje skatinti jį vartoti saikingai ir 
atsakingai;

Or. fr

Pakeitimas 1737
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto x papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

x) skatinti sveikai vartoti produktus ir 
informuoti apie pavojingo vartojimo žalą;

x) skatinti sveikai vartoti produktus ir 
saikingai bei atsakingai vartoti vyną ir 
alkoholinius gėrimus, taip pat informuoti 
apie pavojingo vartojimo žalą;

Or. fr

Pakeitimas 1738
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto x papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

x) skatinti sveikai vartoti produktus ir 
informuoti apie pavojingo vartojimo žalą;

x) skatinti sveikai, saikingai ir atsakingai
vartoti produktus ir informuoti apie 
pavojingo vartojimo žalą;
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Or. en

Pakeitimas 1739
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto x papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

x) skatinti sveikai vartoti produktus ir 
informuoti apie pavojingo vartojimo žalą;

x) skatinti sveikai, saikingai ir atsakingai
vartoti produktus ir informuoti apie 
pavojingo vartojimo žalą;

Or. en

Pakeitimas 1740
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto x papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

x) skatinti sveikai vartoti produktus ir 
informuoti apie pavojingo vartojimo žalą;

x) skatinti sveikai, saikingai ir atsakingai
vartoti produktus ir informuoti apie 
pavojingo vartojimo žalą;

Or. de

Pakeitimas 1741
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xi) vykdyti pardavimo skatinimo veiklą, 
visų pirma trečiosiose valstybėse.

xi) vykdyti pardavimo skatinimo veiklą ES 
ir atitinkančią trečiųjų valstybių 
poreikius.
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Or. fr

Pagrindimas

Nors pardavimo skatinimo veikla ES rinkoje labai svarbi, negalima pamiršti išorės rinkų, 
kurioms reikia mūsų pagalbos palengvinant jų gamybos trūkumų pasekmes.  

.

Pakeitimas 1742
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xi) vykdyti pardavimo skatinimo veiklą, 
visų pirma trečiosiose valstybėse.

xi) vykdyti pardavimo skatinimo veiklą.

Or. en

Pakeitimas 1743
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xi) vykdyti pardavimo skatinimo veiklą, 
visų pirma trečiosiose valstybėse.

xi) vykdyti kokybiškų produktų pardavimo 
skatinimo veiklą.

Or. fr

Pakeitimas 1744
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xia) įgyvendinti bendras priemones, 
skirtas užkirsti kelią ekonominei rizikai ir 
ją valdyti, ypač 109 straipsnyje numatytas 
išlyginimo fondų lėšas;

Or. fr

Pakeitimas 1745
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xia) užtikrinti tinkamą produktų 
pašalinimą iš rinkos arba koordinuotą jų 
perdirbimą tais atvejais, kai prekybos 
metais yra aiškių rinkos pusiausvyros 
sutrikimų, taip siekiant atkurti įprastą 
rinkos veikimą;

Or. es

Pakeitimas 1746
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xia) užtikrinti tinkamą produktų 
pašalinimą iš rinkos arba koordinuotą jų 
perdirbimą tais atvejais, kai prekybos 
metais yra aiškių rinkos pusiausvyros 
sutrikimų, taip siekiant atkurti įprastą 
rinkos veikimą.

Or. es
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Pagrindimas

Siekiama visoms tarpšakinėms organizacijoms suteikti tą pačią galią kaip ir trims atskiriems 
sektoriams (alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių ir tabako), taip taikant Komisijos 
numatytą tvarką ir visiems sektoriams sutiekiant galimybę steigti tarpšakines organizacijas.

Pakeitimas 1747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xia) koncentruoti ir koordinuoti pasiūlą, 
taip pat prekiauti narių produkcija;

Or. es

Pagrindimas

1c dalies išplėtimas pagrįstas tuo, kad siekiama visoms tarpšakinėms organizacijoms suteikti 
tą pačią galią kaip ir trims atskiriems sektoriams (alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių ir 
tabako), taip taikant Komisijos numatytą tvarką ir visiems sektoriams sutiekiant galimybę 
steigti tarpšakines organizacijas.

Pakeitimas 1748
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xia) koncentruoti ir koordinuoti pasiūlą, 
taip pat prekiauti narių produkcija;

Or. es

Pakeitimas 1749
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xia) koordinuoti narių produkcijos 
valdymą ir prekybą ja;

Or. fr

Pakeitimas 1750
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xia) prisidėti prie šalutinių produktų ir 
atliekų tvarkymo;

Or. fr

Pakeitimas 1751
Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xia) prisidėti prie šalutinių produktų ir 
atliekų tvarkymo.

Or. fr

Pagrindimas

Tam tikra dalis tarpšakinių organizacijų prisideda prie operacijų, kurios apima su kritusių 
ūkių gyvūnų surinkimą ir sunaikinimą, valdymo ir finansavimo. Šiuo pakeitimu siekiama 
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užtikrinti, kad šios organizacijos galėtų vykdyti savo užduotis, taip pat susijusias su atliekų 
tvarkymu, už kurį atsakingos viso grandinės dalys.

Pakeitimas 1752
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xia) prisidėti prie Reglamento (ES) Nr. 
XXX/XXXX [RDR] 38–40 straipsniuose 
nustatytų priemonių įgyvendinimo.

Or. fr

Pagrindimas

Gamintojų ir tarpšakinės organizacijos gali atlikti svarbų vaidmenį padengdamos riziką, 
įskaitant kainų riziką ir joms turi būti suteiktas leidimas naudoti kaimo plėtros politikos 
priemones.

Pakeitimas 1753
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xia) kartu pritaikyti gamybą ir perdirbimą 
prie rinkos poreikių ir tobulinti 
produktus;

Or. fr

Pakeitimas 1754
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xia) pritaikyti kartu gamybą ir perdirbimą 
rinkos poreikiams ir tobulinti produktus;

Or. es

Pagrindimas

Siekiama visoms tarpšakinėms organizacijoms suteikti tą pačią galią kaip ir trims atskiriems 
sektoriams (alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių ir tabako), taip taikant Komisijos 
numatytą tvarką ir visiems sektoriams sutiekiant galimybę steigti tarpšakines organizacijas.

Pakeitimas 1755
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xia) pritaikyti kartu gamybą ir perdirbimą 
rinkos poreikiams ir tobulinti produktus;

Or. es

Pakeitimas 1756
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xia) skatinti racionalizuoti ir tobulinti 
gamybą bei perdirbimą.

Or. es
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Pagrindimas

Siekiama visoms tarpšakinėms organizacijoms suteikti tą pačią galią kaip ir trims atskiriems 
sektoriams (alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių ir tabako), taip taikant Komisijos 
numatytą tvarką ir visiems sektoriams sutiekiant galimybę steigti tarpšakines organizacijas.

Pakeitimas 1757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xia) skatinti gamybos ir perdirbimo 
racionalizavimą bei gerinimą;

Or. es

Pakeitimas 1758
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xia) skatinti gamybos ir perdirbimo 
gerinimą;

Or. fr

Pakeitimas 1759
Agnès Le Brun

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

ca) apimti produktus arba produktų 
grupes, kurių neapima anksčiau 
pripažintos tarpšakinės organizacijos.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti atskirų šakų stabilumą ir tinkamai atsižvelgti į ankstesnę padėtį valstybėse 
narėse tais atvejais, kai tarpšakinės organizacijos jau pripažintos, reikia nurodyti, kad nauja 
tarpšakinė organizacija negali būti pripažinta tam produktui ar produktų grupei, jeigu šiems 
produktams tarpšakinė organizacija jau įsteigta.

Pakeitimas 1760
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tarpšakinių organizacijų veikla negali 
iškraipyti skirtingų valstybių narių 
gamintojų konkurencijos ir turi būti 
suderinta su 145 straipsnyje nurodytais 
principais.

Or. en

Pagrindimas

Competition rules should be clarified and the scope of interbranch organisation clearly 
defined. To give extended powers to interbranch organisations is to reintroduce market 
management by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out. 
This would be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in 
the agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is important 
to ensure that measures to strengthen the functioning of the supply chain do not threaten the 
single market.
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Pakeitimas 1761
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypdamos nuo 106–
108 straipsnių, valstybės narės esant 
prašymui pripažįsta šias gamintojų 
organizacijas:
i) vaisių ir daržovių sektoriaus,
ii) alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 
alyvuogių sektoriaus,
iii) šilkaverpių sektoriaus;
iv) apynių sektoriaus.

Or. fr

Pakeitimas 1762
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypdamos nuo 106–
108 straipsnių, valstybės narės esant 
prašymui pripažįsta šias gamintojų 
organizacijas:
i) vaisių ir daržovių sektoriaus

Or. en

Pakeitimas 1763
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 a dalis (nauja)



PE494.588v01-00 116/169 AM\910137LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės esant prašymui 
pripažįsta šių sektorių tarpšakines 
organizacijas (nukrypdamos nuo 106, 107 
ir 108 straipsnių):
i) vaisių ir daržovių sektoriaus,
ii) alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 
alyvuogių sektoriaus,
iii) šilko sektoriaus;
iv) bitininkystės sektoriaus.
Vaisių ir daržovių sektoriaus tarpšakinės 
organizacijos įgyvendina bent vieno iš 
tikslų, išdėstytų 106 straipsnio 1 dalies 
c punkto i–iii papunkčiuose.

Or. lv

Pakeitimas 1764
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai valstybės naudojasi galimybe 
pripažinti tarpšakinę organizaciją, jos:
a) sprendžia, ar pripažinti ją per 4 
mėnesius nuo paraiškos kartu su visais 
pagrindžiamaisiais dokumentais 
pateikimo datos;
b) tam tikrais laiko tarpais, kuriuos jos 
pačios nustato, atlieka patikras, kad 
įsitikintų, jog šios organizacijos atitinka 
jų pripažinimo sąlygas;
c) neatitikties ar pažeidimų atvejais toms 
organizacijoms skiria savo pačių 
numatytas taikytinas nuobaudas ir esant 
reikalui sprendžia, ar nereikia panaikinti 
pripažinimo;
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d) panaikina pripažinimą, jeigu 
tarpšakinė organizacija nebeatitinka 
šiame straipsnyje nustatytų pripažinimo 
reikalavimų ir sąlygų, ji užsiima veikla 
arba vykdo suderintus veiksmus, kuriais 
rinka gali būti iškreipta taip, kad 
neatitiktų Sutarties arba šių reglamentų.

Or. en

Pakeitimas 1765
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Alyvuogių aliejaus, valgomųjų 
alyvuogių ir tabako sektorių tarpšakinių 
organizacijų konkretus tikslas, nurodytas 
1 dalies c punkte, taip pat gali apimti bent 
vieną šių tikslų:

Išbraukta.

a) koncentruoti ir koordinuoti pasiūlą, 
taip pat prekiauti narių produkcija;
b) pritaikyti kartu gamybą ir perdirbimą 
rinkos poreikiams ir tobulinti produktus;
c) skatinti racionalizuoti ir tobulinti 
gamybą bei perdirbimą.

Or. es

Pakeitimas 1766
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Alyvuogių aliejaus, valgomųjų 
alyvuogių ir tabako sektorių tarpšakinių 
organizacijų konkretus tikslas, nurodytas 

Išbraukta.
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1 dalies c punkte, taip pat gali apimti bent 
vieną šių tikslų:
a) koncentruoti ir koordinuoti pasiūlą, 
taip pat prekiauti narių produkcija;
b) pritaikyti kartu gamybą ir perdirbimą 
rinkos poreikiams ir tobulinti produktus;
c) skatinti racionalizuoti ir tobulinti 
gamybą bei perdirbimą.

Or. en

Pagrindimas

Tarpšakinių organizacijų tikslai turi būti vienodi visiems sektoriams. Neturėtų būti daroma 
išimčių tam tikriems sektoriams, t. y. alyvuogių aliejaus sektoriui.

Pakeitimas 1767
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Alyvuogių aliejaus, valgomųjų 
alyvuogių ir tabako sektorių tarpšakinių 
organizacijų konkretus tikslas, nurodytas 
1 dalies c punkte, taip pat gali apimti bent 
vieną šių tikslų:

Išbraukta.

a) koncentruoti ir koordinuoti pasiūlą, 
taip pat prekiauti narių produkcija;
b) pritaikyti kartu gamybą ir perdirbimą 
rinkos poreikiams ir tobulinti produktus;
c) skatinti racionalizuoti ir tobulinti 
gamybą bei perdirbimą.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi konkretūs tikslai išdėstyti a, b ir c punktuose, kurie yra skirti tik alyvuogių aliejui, 
valgomosioms alyvuogėms ir tabako sektoriams, juos reikėtų pradėti taikyti ir kitiems 
sektoriams, nes jie ypač svarbūs visoms tarpšakinėms organizacijoms, siūlome 108 straipsnio 
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pavadinimą pakeisti ir išbraukti 2 dalį ir įtraukti c punktą.

Pakeitimas 1768
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Alyvuogių aliejaus, valgomųjų 
alyvuogių ir tabako sektorių tarpšakinių 
organizacijų konkretus tikslas, nurodytas 
1 dalies c punkte, taip pat gali apimti bent 
vieną šių tikslų:

Išbraukta.

a) koncentruoti ir koordinuoti pasiūlą, 
taip pat prekiauti narių produkcija;
b) pritaikyti kartu gamybą ir perdirbimą 
rinkos poreikiams ir tobulinti produktus;
c) skatinti racionalizuoti ir tobulinti 
gamybą bei perdirbimą.

Or. en

Pakeitimas 1769
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Alyvuogių aliejaus, valgomųjų 
alyvuogių ir tabako sektorių tarpšakinių 
organizacijų konkretus tikslas, nurodytas 
1 dalies c punkte, taip pat gali apimti bent 
vieną šių tikslų:

Išbraukta.

a) koncentruoti ir koordinuoti pasiūlą, 
taip pat prekiauti narių produkcija;
b) pritaikyti kartu gamybą ir perdirbimą 
rinkos poreikiams ir tobulinti produktus;
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c) skatinti racionalizuoti ir tobulinti 
gamybą bei perdirbimą.

Or. en

Pakeitimas 1770
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Alyvuogių aliejaus, valgomųjų 
alyvuogių ir tabako sektorių tarpšakinių 
organizacijų konkretus tikslas, nurodytas 
1 dalies c punkte, taip pat gali apimti bent 
vieną šių tikslų:

Išbraukta.

a) koncentruoti ir koordinuoti pasiūlą, 
taip pat prekiauti narių produkcija;
b) pritaikyti kartu gamybą ir perdirbimą 
rinkos poreikiams ir tobulinti produktus;
c) skatinti racionalizuoti ir tobulinti 
gamybą bei perdirbimą.

Or. es

Pakeitimas 1771
Marit Paulsen, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Alyvuogių aliejaus, valgomųjų 
alyvuogių ir tabako sektorių tarpšakinių 
organizacijų konkretus tikslas, nurodytas 1 
dalies c punkte, taip pat gali apimti bent 
vieną šių tikslų:

2. Alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 
alyvuogių sektorių tarpšakinių organizacijų 
konkretus tikslas, nurodytas 1 dalies c 
punkte, taip pat gali apimti bent vieną šių 
tikslų:
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Or. en

Pakeitimas 1772
Albert Deß

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nedalyvauti konkretaus sektoriaus 
produktų gamybos, perdirbimo ar 
prekybos veikloje.

Or. en

Pakeitimas 1773
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vyno sektoriaus tarpšakinių 
organizacijų konkretus tikslas, nurodytas 
1 dalies c punkte, taip pat gali apimti bent 
vieną šių tikslų:
a) koordinuoti gamybos pajėgumų 
valdymą;
b) pritaikyti gamybą ir perdirbimą prie 
rinkos poreikių ir tobulinti produktus;
c) skatinti racionalizuoti ir tobulinti 
gamybą bei perdirbimą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi baigia galioti sodinimo teisės, tarp-profesinėms organizacijoms turėtų būti teikiama 
pirmenybė gamybos ir prekybos srityse, kuriose jos veiktų, tuo pačių atsižvelgdamos į rinkų 
specifiką ir vartotojų poreikių pokyčius, susijusius su produkcija, kurią galima gauti 
trumpuoju arba vidutiniu laikotarpiu.
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Pakeitimas 1774
Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
108 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

108a straipsnis
Tarpšakinių organizacijų pripažinimas

1. Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta tarpšakines organizacijas, jeigu 
jos:
a) atitinka 108 straipsnio reikalavimus;

b) vykdo veiklą viename ar keliuose 
atitinkamos teritorijos regionuose;
c) atstovauja didelei 108 straipsnio 
1 dalies a punkte nurodytų ekonominės 
veiklos rūšių daliai;
d) pačios nevykdo gamybos, perdirbimo ir 
(arba) prekybos veiklos, išskyrus 
108 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus 
ir veiklą, susijusią su moksliniais 
eksperimentais, moksliniais tyrimais, 
technologinę plėtra.
2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
tarpšakinės organizacijos, pripažintos 
pagal nacionalinę teisę iki 2014 m. sausio 
1 d. ir atitinkančios šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytas sąlygas, laikomos 
pripažintomis tarpšakinėmis 
organizacijomis pagal 108 straipsnį.
3. Tarpšakinės organizacijos, pripažintos 
pagal nacionalinę teisę iki 2014 m. sausio 
1 d. ir neatitinkančios šio straipsnio 
1 dalyje nustatytų sąlygų, gali savo veiklą 
tęsti pagal nacionalinę teisę iki 2015 m. 
sausio 1 d. 
4. Kai valstybės narės pripažįsta 
tarpšakinę organizaciją pagal 1 ir (arba) 2 
dalį, jos:
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a) per keturis mėnesius nuo paraiškos su 
visais reikalingais patvirtinančiais 
dokumentais pateikimo nusprendžia, ar 
suteikti pripažinimą; ši paraiška 
pateikiama valstybėje narėje, kurioje yra 
organizacijos buveinė;
b) tam tikrais laiko tarpais, kuriuos 
nustato jos pačios, atlieka patikras, kad 
įsitikintų, jog pripažintos tarpšakinės 
organizacijos atitinka jų pripažinimo 
sąlygas;
c) neatitikties ar šiame reglamente 
numatytų priemonių įgyvendinimo 
pažeidimų atvejais toms organizacijoms 
skiria savo pačių numatytas taikytinas 
nuobaudas ir esant reikalui nusprendžia, 
ar nereikia panaikinti pripažinimo;
d) panaikina pripažinimą, jeigu 
organizacija nebeatitinka šiame 
straipsnyje nustatytų pripažinimo 
reikalavimų ir sąlygų;

e) kartą per metus, ne vėliau kaip iki kovo 
31 d., informuoja Komisiją apie visus 
sprendimus suteikti, atsisakyti suteikti 
arba panaikinti pripažinimą, priimtus per 
praėjusius kalendorinius metus. 

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas papildo pranešėjo pateiktą 319 pakeitimą. Panaikinti pripažinimą dėl 
antikonkurencinių veiksmų arba dėl nepranešimo pagal 145 straipsnio 2 dalį, reikštų 
baudimą du kartus. Pirmu atveju atgrasomąsias nuobaudas gali skirti konkurencijos valdžios 
institucijos, o antruoju – nepateikus pranešimo, užkertamas kelias tarpšakinei organizacijai 
būti atleistai nuo kartelių teisės taikymo pagal 145 straipsnį, taigi atsiranda galimybė gauti 
nuobaudą už antikonkurencinius veiksmus.

.
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Pakeitimas 1775
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

109 straipsnis Išbraukta.
Ūkio subjektų organizacijos

Šio reglamento taikymo tikslais alyvuogių 
aliejaus ir valgomųjų alyvuogių 
sektoriaus ūkio subjektų organizacijas 
sudaro pripažintos gamintojų 
organizacijos, pripažintos tarpšakinės 
organizacijos arba pripažintos kitų ūkio 
subjektų organizacijos arba jų asociacijos.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikriems sektoriams neturėtų būti taikomos specialios taisyklės.

Pakeitimas 1776
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

109 straipsnis Išbraukta.
Ūkio subjektų organizacijos

Šio reglamento taikymo tikslais alyvuogių 
aliejaus ir valgomųjų alyvuogių 
sektoriaus ūkio subjektų organizacijas 
sudaro pripažintos gamintojų 
organizacijos, pripažintos tarpšakinės 
organizacijos arba pripažintos kitų ūkio 
subjektų organizacijos arba jų asociacijos.

Or. it



AM\910137LT.doc 125/169 PE494.588v01-00

LT

Pakeitimas 1777
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento taikymo tikslais alyvuogių 
aliejaus ir valgomųjų alyvuogių 
sektoriaus ūkio subjektų organizacijas 
sudaro pripažintos gamintojų 
organizacijos, pripažintos tarpšakinės 
organizacijos arba pripažintos kitų ūkio 
subjektų organizacijos arba jų asociacijos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1778
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
109 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

109a straipsnis
Pripažinimas

1. Valstybės narės gali pripažinti 
gamintojų organizacijas, gamintojų 
organizacijų asociacijas ir tarpšakines 
organizacijas, kurios:
a) atitinka šio skyriaus reikalavimus;
b) yra juridiniai asmenys arba aiškiai 
apibrėžtos juridinių asmenų dalys;
c) turi įstatus, pagal kuriuos laikomasi šio 
skyriaus reikalavimų; taip pat
d) gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų atveju:
i) sektoriuje, kuriame organizacija arba 
asociacija vykdo veiklą, ji turi minimalų 
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narių skaičių ir (arba) tiekia minimalų 
rinkai reikalingą produkcijos kiekį, kurį 
turi nustatyti atitinkama valstybė narė;
ii) laiko ir efektyvumo bei pasiūlos 
koncentracijos požiūriu ji tinkamai vykdo 
savo veiklą.
2. Siekdamos šiame skyriuje išdėstytus 
organizacijų ir asociacijų pripažinimo 
kriterijus pritaikyti prie specifinių savo 
struktūrų, valstybės narės gali patvirtinti 
papildomus kriterijus visiems sektoriams 
arba konkrečiam sektoriui, taip 
nedarydamos poveikio sklandžiai rinkos 
organizavimo veiklai.
3. Laikoma, kad organizacijos ir 
asociacijos, kurias valstybė narė pripažino 
iki [x] ir kurios atitinka šio skyriaus 
reikalavimus, pripažintos pagal šį skyrių.
4. Organizacijos ir asociacijos, kurias 
valstybė narė pripažino iki [x] ir kurios 
neatitinka šio skyriaus reikalavimų, gali 
savo veiklą tęsti iki [x+vieni metai].

Or. en

Pakeitimas 1779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

109a straipsnis
Grupių vaidmuo

1. Siekdamos pagerinti ir stabilizuoti 
produktų, kuriems taikomos saugomos 
kilmės vietos nuorodos arba saugomos 
geografinės nuorodos, rinkos veikimą, 
vadovaudamosi Nr. [2010/0353 (COD)] 
dėl žemės ūkio produktų kokybės schemų 
produktus gaminančios valstybės narės 
gali nustatyti prekybos taisykles, pagal 



AM\910137LT.doc 127/169 PE494.588v01-00

LT

kurias būtų reguliuojama pasiūla, ypač 
kai įgyvendina Nr. [2010/0353 (COD)] dėl 
žemės ūkio produktų kokybės schemų 
gamintojų ir tarpšakinių grupių ir 
42 straipsnyje nurodytų grupių priimtus 
sprendimus.  
2. Šios taisyklės yra proporcingos 
siekiamam tikslui ir:
a) gali būti taikomos tik pasiūlai 
reguliuoti ir siekiant suderinti produkto 
pasiūlą ir paklausą;
b) privalomai taikomos ne ilgesniu negu 
penkerių prekybos metų laikotarpiu, kuris 
gali būti pratęstas;
c) negali būti susijusios su sandoriais po 
atitinkamo produkto pirmojo patekimo į 
rinką;
d) neturi leisti nustatyti kainų, įskaitant 
atvejus, kai kainos nustatomos 
orientaciniais ar rekomendaciniais 
tikslais;
e) pagal jas negali būti uždrausta 
naudotis pertekline atitinkamos 
produkcijos dalimi, kuria įprastai būtų 
galima naudotis;
f) neturi trukdyti subjektui pradėti gaminti 
atitinkamus produktus.
3. Apie 1 dalyje nurodytas taisykles ūkio 
subjektai sužino jas in extenso paskelbus 
atitinkamos valstybės narės oficialiajame 
leidinyje.
4. Apie sprendimus ir priemones, kurių 
valstybės narės n metais ėmėsi pagal šio 
straipsnio nuostatas, Komisija 
informuojama iki n+1 metų kovo 1 d.
5. Komisija gali kreiptis į valstybę narę su 
prašymu atšaukti savo sprendimą, jeigu 
nustato, kad dėl šio sprendimo didelėje 
dalyje vidaus rinkos nevyksta 
konkurencija, iškyla grėsmė laisvam 
prekių judėjimui arba jis nesuderinamas 
su Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 39 straipsnyje nustatytais 
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tikslais.“

Or. fr

Pakeitimas 1780
Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
109 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

109a straipsnis
Grupių vaidmuo

1. Siekdamos pagerinti ir stabilizuoti 
produktų, kuriems taikomos saugomos 
kilmės vietos nuorodos arba saugomos 
geografinės nuorodos, rinkos veikimą, 
vadovaudamosi Nr. [2010/0353 (COD)] 
dėl žemės ūkio produktų kokybės schemų 
produktus gaminančios valstybės narės 
gali nustatyti prekybos taisykles (išskyrus 
pieno ir pieno produktų sektoriui ir vyno 
sektoriui), pagal kurias būtų 
reguliuojama pasiūla, ypač kai įgyvendina 
Nr. [2010/0353 (COD)] dėl žemės ūkio 
produktų kokybės schemų 42 straipsnyje 
nurodytų grupių priimtus sprendimus.
2. Šios taisyklės yra proporcingos 
siekiamam tikslui ir:
a) gali būti taikomos tik pasiūlai 
reguliuoti ir siekiant suderinti produkto 
pasiūlą ir paklausą;
b) privalomai taikomos ne ilgesniu negu 
penkerių prekybos metų laikotarpiu, kuris 
gali būti pratęstas;
c) negali būti susijusios su sandoriais po 
atitinkamo produkto pirmojo patekimo į 
rinką;
d) neturi leisti nustatyti kainų, įskaitant 
atvejus, kai kainos nustatomos 
orientaciniais ar rekomendaciniais 
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tikslais;
e) pagal jas negali būti uždrausta 
naudotis pertekline atitinkamos 
produkcijos dalimi, kuria įprastai būtų 
galima naudotis;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas papildo 321, pranešėjo pateiktą, pakeitimą, kuriuo įtraukiamas 119b 
straipsnis. Nuostata siekiama pagerinti ir stabilizuoti produktų, kurių saugomomis kilmės 
vietos nuorodomis, rinką, tarpšakinės organizacijos jau veikia pieno produktų ir vynininkystės 
sektoriuose.  Taigi turėtų būti aišku, kad šiems produktams šis straipsnis netaikomas.

Pakeitimas 1781
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

109a straipsnis
Išlyginimo fondai

1. Gamintojų grupės, gamintojų 
grupių asociacijos ir tarpšakinės 
organizacijos, kad apsisaugotų nuo 
ekonominės rizikos, gali steigti išlyginimo 
fondus. Narių įnašai savanoriški ir negali 
būti padaryti privalomais.
2. Iš išlyginimo fondų gali būti mokamos 
kompensacijos subjektams dėl finansinių 
nuostolių, susijusių su ūkininkavimo 
veikla, kurią vykdo organizacijos, 
nurodytos pirmoje dalyje.
Nuostoliai apskaičiuojami pagal fondo 
nustatytus ekonominius rodiklius, kurie 
rodo veiklos pelningumą. Jie nustatomi 
lyginant šių rodiklių vertę su jų metine 
išraiška per trejus paskutinius metus arba
trejų metų vidurkį per paskutinius 
penkerius metus, atėmus aukščiausias ir 
žemiausias vertes.
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3. Išlyginimo fondų išmokos nariams 
daromos gavus valstybės narės leidimą ir 
yra proporcingos patirtiems nuostoliams. 
Valstybės narės nustato išlyginimo fondų 
veiklos taisykles, visų pirma žemiausią 
indekso išmokų ribą.

Or. fr

Pakeitimas 1782
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
109 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

109a straipsnis
Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 

grupės
1. Valstybėse narėse, kuriose yra nedaug 
gamintojų organizacijų, gamintojų grupės 
gali būti steigiamos kaip juridiniai 
asmenys ūkininkų, kurie yra vaisių ir 
daržovių sektoriui priklausančių vieno 
arba kelių produktų, skirtų tik 
perdirbimui, augintojai, iniciatyva ir 
siekiantys būti pripažinti gamintojų 
organizacijomis.
Tokioms gamintojų grupėms gali būti 
leidžiama taikyti pereinamąjį laikotarpį 
106 straipsnyje nurodytoms pripažinimo 
gamintojų organizacija sąlygoms įvykdyti.
Siekdamos įvykdyti pripažinimo 
reikalavimus, šios gamintojų grupės 
pateikia atitinkamai valstybei narei 
etapais išdėstytą pripažinimo planą, kurio 
priėmimas reiškia antroje pastraipoje 
nurodyto laikotarpio pradžią ir 
preliminarų pripažinimą. Pereinamasis 
laikotarpis trunka ne ilgiau nei penkerius 
metus.
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2. Prieš priimdamos pripažinimo planą, 
valstybės narės informuoja Komisiją apie 
savo ketinimus ir galimą jų finansinį 
poveikį.

Or. bg

Pakeitimas 1783
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nepriimtina, kad taisyklės būtų taikomos ir ne nariams. Tai prieštarauja laisvos ekonomikos 
principui.

Pakeitimas 1784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu leidžiama valstybėms narėms rengti gamintojų organizacijų arba tarpšakinių 
organizacijų taisykles, įskaitant finansinius įnašus, kurios būtų privalomos ir ne nariams. 
Taip ribojama konkurencija rinkoje, nes ribojama subjektų veiklos laisvė.
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Pakeitimas 1785
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1786
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1787
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1788
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad nėra jokių įrodymų, kad rinkos veikia geriau, jeigu gamintojų organizacijų arba 
tarpšakinių organizacijų taisyklės, būtų privalomos ir ne nariams, ir taip būtų ribota atskirų 
subjektų veiklos laisvė.

Pakeitimas 1789
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai valstybės narės 
konkrečioje ekonominėje zonoje ar zonose 
veikianti pripažinta gamintojų 
organizacija, pripažinta gamintojų 
organizacijų asociacija arba pripažinta 
tarpšakinė organizacija yra laikoma 
atstovaujančia tam tikro produkto 
gamybai, prekybai juo arba jo 
perdirbimui, atitinkama valstybė narė tos 
organizacijos prašymu gali ribotam 
laikotarpiui nustatyti, kad kai kurie 
susitarimai, sprendimai ar suderinti 
veiksmai, dėl kurių susitarta toje 
organizacijoje, būtų privalomi kitiems toje 
ekonominėje zonoje ar zonose atskirai ar 
grupėmis veikiantiems ūkio subjektams, 
kurie tai organizacijai ar asociacijai 
nepriklauso.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų organizacijų arba tarpšakinių organizacijų taisyklės neturėtų būti privalomos ir ne 
nariams. Toks jų taikymo srities išplėtimas prieštarauja laisvai rinkai. Taip pat toks jų 
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taikymo srities išplėtimas galėtų visiškai užverti rinką subjektams, kurie nepriklauso 
gamintojų organizacijoms arba tarpšakinėms organizacijoms. Svarbu užtikrinti, kad 
priemonės, skirtos tiekimo grandinės veiklos sutvirtinimui nekeltų grėsmės laisvai rinkai.

Pakeitimas 1790
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai valstybės narės 
konkrečioje ekonominėje zonoje ar zonose 
veikianti pripažinta gamintojų organizacija, 
pripažinta gamintojų organizacijų 
asociacija arba pripažinta tarpšakinė 
organizacija yra laikoma atstovaujančia 
tam tikro produkto gamybai, prekybai juo 
arba jo perdirbimui, atitinkama valstybė 
narė tos organizacijos prašymu gali 
ribotam laikotarpiui nustatyti, kad kai kurie 
susitarimai, sprendimai ar suderinti 
veiksmai, dėl kurių susitarta toje 
organizacijoje, būtų privalomi kitiems toje 
ekonominėje zonoje ar zonose atskirai ar 
grupėmis veikiantiems ūkio subjektams, 
kurie tai organizacijai ar asociacijai 
nepriklauso.

1. Tais atvejais, kai valstybės narės 
konkrečioje ekonominėje zonoje arba 
ekonominėse zonose veikianti pripažinta 
gamintojų organizacija, pripažinta 
gamintojų organizacijų asociacija arba 
pripažinta tarpšakinė organizacija vaisių ir 
daržovių sektoriuje arba pripažinta 
tarpšakinė organizacija tabako sektoriuje 
yra laikoma atstovaujančia tam tikro 
produkto gamybai, prekybai juo arba jo 
perdirbimui, atitinkama valstybė narė tos 
organizacijos prašymu gali ribotam 
laikotarpiui nustatyti, kad kai kurie 
susitarimai, sprendimai ar suderinti 
veiksmai, dėl kurių susitarta toje 
organizacijoje, būtų privalomi kitiems toje 
ekonominėje zonoje ar zonose atskirai ar 
grupėmis veikiantiems ūkio subjektams, 
kurie tai organizacijai ar asociacijai 
nepriklauso.

Or. en

Pakeitimas 1791
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonominė zona – tai geografinė zona, Išbraukta.
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kurią sudaro gretimi arba kaimyniniai 
gamybos regionai, kuriuose gamybos ir 
prekybos sąlygos yra vienodos.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų organizacijų arba tarpšakinių organizacijų taisyklės neturėtų būti privalomos ir ne 
nariams. Toks jų taikymo srities išplėtimas prieštarauja laisvai rinkai. Taip pat toks jų 
taikymo srities išplėtimas galėtų visiškai užverti rinką subjektams, kurie nepriklauso 
gamintojų organizacijoms arba tarpšakinėms organizacijoms. Svarbu užtikrinti, kad 
priemonės, skirtos tiekimo grandinės veiklos sutvirtinimui nekeltų grėsmės laisvai rinkai.

Pakeitimas 1792
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizacija arba asociacija laikoma 
atstovaujančia, jei valstybės narės 
atitinkamoje ekonominėje zonoje arba 
ekonominėse zonose:

Išbraukta.

a) jai tenkanti atitinkamo (-ų) produkto (-
ų) gamybos, prekybos juo (jais) arba jo 
(jų) perdirbimo dalis yra:
i) bent 60 % – vaisių ir daržovių 
sektoriaus gamintojų organizacijų atveju 
arba
ii) bent du trečdaliai kitais atvejais ir
b) gamintojų organizacijų atveju ji apima 
daugiau kaip 50 % atitinkamų gamintojų.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų organizacijų arba tarpšakinių organizacijų taisyklės neturėtų būti privalomos ir ne 
nariams. Toks jų taikymo srities išplėtimas prieštarauja laisvai rinkai. Taip pat toks jų 
taikymo srities išplėtimas galėtų visiškai užverti rinką subjektams, kurie nepriklauso 
gamintojų organizacijoms arba tarpšakinėms organizacijoms. Svarbu užtikrinti, kad 
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priemonės, skirtos tiekimo grandinės veiklos sutvirtinimui nekeltų grėsmės laisvai rinkai.

Pakeitimas 1793
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tarpšakinių organizacijų atveju 
atstovauja didelei 108 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodytų ekonominės veiklos 
rūšių daliai pagal valstybių narių 
išdėstytus reikalavimus.

Or. fr

Pakeitimas 1794
Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tarpšakinių organizacijų atveju 
atstovauja didelei 108 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodytų ekonominės veiklos 
rūšių daliai pagal valstybių narių 
išdėstytus reikalavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Ekonominis kriterijus, pagrįstas mastu negali būti taikomas tarpšakinei organizacijai, nes 
pagal jį neatsižvelgiama į objektyvius veiksnius, pavyzdžiui, didelę žemės ūkio subjektų 
įvairovę. Organizacijos atstovavimas gali būti pagrįstas daugeliu kriterijų, kuriuos turėtų 
galėti nustatyti valstybės narės.

Pakeitimas 1795
Jens Rohde, Anne E. Jensen
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Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei jos taisyklių taikymo išplėtimo kitiems 
ūkio subjektams prašyme nurodyta 
daugiau kaip viena ekonominė zona, 
organizacija arba asociacija įrodo bent 
minimaliai atstovaujanti, kaip apibrėžta 
šios dalies pirmoje pastraipoje, kiekvienai 
iš ją sudarančių šakų kiekvienoje iš tų 
ekonominių zonų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų organizacijų arba tarpšakinių organizacijų taisyklės neturėtų būti privalomos ir ne 
nariams. Toks jų taikymo srities išplėtimas prieštarauja laisvai rinkai. Taip pat toks jų 
taikymo srities išplėtimas galėtų visiškai užverti rinką subjektams, kurie nepriklauso 
gamintojų organizacijoms arba tarpšakinėms organizacijoms. Svarbu užtikrinti, kad 
priemonės, skirtos tiekimo grandinės veiklos sutvirtinimui nekeltų grėsmės laisvai rinkai.

Pakeitimas 1796
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Taisyklėmis, kurių taikymą išplėsti 
kitiems ūkio subjektams gali būti 
paprašyta, kaip numatyta 1 dalyje, turi 
būti siekiama vieno iš šių tikslų:

Išbraukta.

a) teikti duomenis apie gamybą ir rinką;
b) taikyti griežtesnes gamybos taisykles 
negu Sąjungoje nustatytosios ar 
nacionalinės taisyklės;
c) sudaryti Sąjungos taisykles 
atitinkančias tipines sutartis;
d) taikyti prekybos taisykles;
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e) taikyti aplinkos apsaugos taisykles;
f) taikyti priemones, kuriomis siekiama 
skatinti naudoti produktų potencialą ir jį 
išnaudoti;
g) taikyti priemones, kuriomis siekiama 
apsaugoti ekologinį ūkininkavimą, taip 
pat kilmės vietos nuorodas, kokybės 
ženklus ir geografines nuorodas;
h) vykdyti mokslinius tyrimus, siekiant 
padidinti produktų vertę, visų pirma 
taikant naujus, visuomenės sveikatai 
nepavojingus naudojimo būdus;
i) vykdyti produktų kokybės gerinimo 
tyrimus;
j) vykdyti mokslinius tyrimus, visų pirma 
susijusius su tokiais auginimo metodais, 
kuriuos taikant galima sunaudoti mažiau 
augalų apsaugos arba gyvūnų sveikatos 
apsaugos produktų ir kuriais užtikrinama 
dirvožemio bei aplinkos apsauga;
k) nustatyti būtinąją kokybę ir pakuotėms 
bei pateikimui taikomus būtinuosius 
standartus;
l) naudoti sertifikuotą sėklą ir vykdyti 
produktų kokybės stebėseną.
Tomis taisyklėmis neturi būti kenkiama 
kitiems atitinkamos valstybės narės ar 
Sąjungos ūkio subjektams, jos negali 
turėti 145 straipsnio 4 dalyje nurodyto 
poveikio, arba būti kitaip nesuderinamos 
su galiojančiomis Sąjungos arba
nacionalinėmis taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų organizacijų arba tarpšakinių organizacijų taisyklės neturėtų būti privalomos ir ne 
nariams. Toks jų taikymo srities išplėtimas prieštarauja laisvai rinkai. Taip pat toks jų 
taikymo srities išplėtimas galėtų visiškai užverti rinką subjektams, kurie nepriklauso 
gamintojų organizacijoms arba tarpšakinėms organizacijoms. Svarbu užtikrinti, kad 
priemonės, skirtos tiekimo grandinės veiklos sutvirtinimui nekeltų grėsmės laisvai rinkai.
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Pakeitimas 1797
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taisyklėmis, kurių taikymą išplėsti kitiems 
ūkio subjektams gali būti paprašyta, kaip 
numatyta 1 dalyje, turi būti siekiama vieno 
iš šių tikslų:

Taisyklėmis, kurių taikymą išplėsti kitiems
ūkio subjektams gali būti paprašyta, kaip 
numatyta 1 dalyje, turi būti vykdoma 
veikla, kuria siekiama vieno iš tikslų, 
nustatytų 106 straipsnio c punkte, 
išskyrus tą, kuris nustatytas vii a punkte 
(naujas), arba tikslų, nustatytų 
108 straipsnio 1 dalies c punkte, išskyrus 
tą, kuris nustatytas xi a punkte (naujas). 

Or. fr

Pakeitimas 1798
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taisyklėmis, kurių taikymą išplėsti kitiems 
ūkio subjektams gali būti paprašyta, kaip 
numatyta 1 dalyje, turi būti siekiama vieno 
iš šių tikslų:

Taisyklėmis, kurių taikymą išplėsti kitiems 
ūkio subjektams gali būti paprašyta, kaip 
numatyta 1 dalyje, turi būti suderintos su 
šiame skyriuje nustatytais organizacijos 
arba asociacijos tikslais.

Or. en

Pakeitimas 1799
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teikti duomenis apie gamybą ir rinką; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1800
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) taikyti griežtesnes gamybos taisykles 
negu Sąjungoje nustatytosios ar 
nacionalinės taisyklės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1801
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaryti Sąjungos taisykles 
atitinkančias tipines sutartis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1802
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) taikyti prekybos taisykles; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1803
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) taikyti aplinkos apsaugos taisykles; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1804
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) taikyti priemones, kuriomis siekiama 
skatinti naudoti produktų potencialą ir jį 
išnaudoti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1805
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) taikyti priemones, kuriomis siekiama Išbraukta.
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apsaugoti ekologinį ūkininkavimą, taip 
pat kilmės vietos nuorodas, kokybės 
ženklus ir geografines nuorodas;

Or. en

Pakeitimas 1806
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) vykdyti mokslinius tyrimus, siekiant 
padidinti produktų vertę, visų pirma 
taikant naujus, visuomenės sveikatai 
nepavojingus naudojimo būdus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1807
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vykdyti produktų kokybės gerinimo 
tyrimus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1808
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) vykdyti mokslinius tyrimus, visų pirma 
susijusius su tokiais auginimo metodais, 
kuriuos taikant galima sunaudoti mažiau 
augalų apsaugos arba gyvūnų sveikatos 
apsaugos produktų ir kuriais užtikrinama 
dirvožemio bei aplinkos apsauga;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1809
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) vykdyti mokslinius tyrimus, visų pirma 
susijusius su tokiais auginimo metodais, 
kuriuos taikant galima sunaudoti mažiau 
augalų apsaugos arba gyvūnų sveikatos 
apsaugos produktų ir kuriais užtikrinama 
dirvožemio bei aplinkos apsauga;

j) vykdyti mokslinius tyrimus, visų pirma 
susijusius su tokiais auginimo metodais, 
kuriuos taikant galima sunaudoti mažiau 
augalų apsaugos arba gyvūnų sveikatos 
apsaugos produktų ir kuriais užtikrinama 
dirvožemio, vandens bei aplinkos apsauga;

Or. fr

Pakeitimas 1810
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) vykdyti mokslinius tyrimus, visų pirma 
susijusius su tokiais auginimo metodais, 
kuriuos taikant galima sunaudoti mažiau 
augalų apsaugos arba gyvūnų sveikatos 
apsaugos produktų ir kuriais užtikrinama 
dirvožemio bei aplinkos apsauga;

j) vykdyti mokslinius tyrimus, visų pirma 
susijusius su tokiais auginimo metodais, 
kuriuos taikant galima sunaudoti mažiau 
augalų apsaugos arba gyvūnų sveikatos 
apsaugos produktų ir kuriais užtikrinama 
dirvožemio bei aplinkos apsauga. Jas 
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naudoti nedideliais kiekiais turėtų būti 
leista, kad parengti tyrimus dėl konkrečių 
molekulių ar vaistų naudojimo šiems 
produktams, ypač jeigu nėra patvirtinto 
gydymo;

Or. es

Pakeitimas 1811
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nustatyti būtinąją kokybę ir pakuotėms 
bei pateikimui taikomus būtinuosius 
standartus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1812
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) naudoti sertifikuotą sėklą ir vykdyti 
produktų kokybės stebėseną.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1813
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos l punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) naudoti sertifikuotą sėklą ir vykdyti 
produktų kokybės stebėseną.

l) naudoti tvarioms gamybos sistemoms 
pritaikytą sėklą ir vykdyti produktų 
kokybės stebėseną.

Or. fr

Pakeitimas 1814
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) produktus pašalinti iš rinkos arba 
koordinuotai juos perdirbti tais atvejais, 
kai prekybos metais yra aiškių rinkos 
pusiausvyros sutrikimų, taip siekiant 
atkurti įprastą rinkos veikimą.

Or. es

Pakeitimas 1815
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) prisidėti prie Reglamento (ES) Nr. 
XXX/XXXX [RDR] 38–40 straipsniuose 
nustatytų priemonių įgyvendinimo.

Or. fr

Pagrindimas

Gamintojų ir tarpšakinės organizacijos gali atlikti svarbų vaidmenį padengdamos riziką, 
įskaitant kainų riziką. Joms turi būti suteiktas leidimas naudotis kaimo plėtros politikos 
priemonėmis. 
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Pakeitimas 1816
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos l b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lb) nustatyti kiekvienam produktui 
konkrečias gaires, kad visi tarpšakinės 
organizacijos nariai galėtų bent padengti 
gamybos sąnaudas.

Or. es

Pakeitimas 1817
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos l c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lc) neleisti prekiauti produktais, 
neatitinkančiais kokybės, kurios 
reikalauja rinka.

Or. es

Pakeitimas 1818
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tomis taisyklėmis neturi būti kenkiama 
kitiems atitinkamos valstybės narės ar 
Sąjungos ūkio subjektams, jos negali turėti 
145 straipsnio 4 dalyje nurodyto poveikio, 

Išplėstomis taisyklėmis neturi būti 
kenkiama kitiems atitinkamos valstybės 
narės ar Sąjungos ūkio subjektams, jos 
negali turėti 145 straipsnio 4 dalyje 
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arba būti kitaip nesuderinamos su 
galiojančiomis Sąjungos arba 
nacionalinėmis taisyklėmis.

nurodyto poveikio, arba būti kitaip 
nesuderinamos su galiojančiomis Sąjungos 
arba nacionalinėmis taisyklėmis.

Or. en

Pakeitimas 1819
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

111 straipsnis Išbraukta.
Ne narių finansiniai įnašai

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 110 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka 
asmenų, kurių veikla susijusi su 
atitinkamais produktais, bendrą 
ekonominį interesą, pripažinimą suteikusi 
valstybė narė gali nuspręsti, kad tai 
organizacijai nepriklausantys, bet iš tos 
veiklos naudos gaunantys pavieniai 
asmenys ar grupės mokėtų organizacijai 
visus jos narių mokamus finansinius 
įnašus arba jų dalį, jei tokie įnašai yra 
skirti vykdant tą veiklą tiesiogiai patirtoms 
išlaidoms padengti.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi prieštaraujame taisyklių taikymui ne nariams, taip pat prieštaraujame nuostatoms, 
pagal kurias ne narius galima priversti finansiškai prisidėti prie išlaidų, susijusių su tam 
tikromis priemonėmis, kurių ėmėsi organizacijos, kurioms jie nepriklauso. 
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Pakeitimas 1820
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

111 straipsnis Išbraukta.
Ne narių finansiniai įnašai

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 110 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka 
asmenų, kurių veikla susijusi su 
atitinkamais produktais, bendrą 
ekonominį interesą, pripažinimą suteikusi 
valstybė narė gali nuspręsti, kad tai 
organizacijai nepriklausantys, bet iš tos 
veiklos naudos gaunantys pavieniai 
asmenys ar grupės mokėtų organizacijai 
visus jos narių mokamus finansinius 
įnašus arba jų dalį, jei tokie įnašai yra 
skirti vykdant tą veiklą tiesiogiai patirtoms 
išlaidoms padengti.

Or. en

Pakeitimas 1821
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

111 straipsnis Išbraukta.
Ne narių finansiniai įnašai

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
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išplečiamas pagal 110 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka 
asmenų, kurių veikla susijusi su 
atitinkamais produktais, bendrą 
ekonominį interesą, pripažinimą suteikusi 
valstybė narė gali nuspręsti, kad tai 
organizacijai nepriklausantys, bet iš tos 
veiklos naudos gaunantys pavieniai 
asmenys ar grupės mokėtų organizacijai 
visus jos narių mokamus finansinius 
įnašus arba jų dalį, jei tokie įnašai yra 
skirti vykdant tą veiklą tiesiogiai patirtoms 
išlaidoms padengti.

Or. en

Pakeitimas 1822
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

111 straipsnis Išbraukta.
Ne narių finansiniai įnašai

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 110 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka 
asmenų, kurių veikla susijusi su 
atitinkamais produktais, bendrą 
ekonominį interesą, pripažinimą suteikusi 
valstybė narė gali nuspręsti, kad tai 
organizacijai nepriklausantys, bet iš tos 
veiklos naudos gaunantys pavieniai 
asmenys ar grupės mokėtų organizacijai 
visus jos narių mokamus finansinius 
įnašus arba jų dalį, jei tokie įnašai yra 
skirti vykdant tą veiklą tiesiogiai patirtoms 
išlaidoms padengti.

Or. en
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Pakeitimas 1823
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

111 straipsnis Išbraukta.
Ne narių finansiniai įnašai

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 110 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka 
asmenų, kurių veikla susijusi su 
atitinkamais produktais, bendrą 
ekonominį interesą, pripažinimą suteikusi 
valstybė narė gali nuspręsti, kad tai 
organizacijai nepriklausantys, bet iš tos 
veiklos naudos gaunantys pavieniai 
asmenys ar grupės mokėtų organizacijai 
visus jos narių mokamus finansinius 
įnašus arba jų dalį, jei tokie įnašai yra 
skirti vykdant tą veiklą tiesiogiai patirtoms 
išlaidoms padengti.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir taisyklių išplėtimo ne nariams klausimu (110 straipsnis), reikalavimas mokėti 
finansinius įnašus taip pat neturėtų būti taikomas ne nariams.

Pakeitimas 1824
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne narių finansiniai įnašai Išbraukta.
Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 110 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka 
asmenų, kurių veikla susijusi su 
atitinkamais produktais, bendrą 
ekonominį interesą, pripažinimą suteikusi 
valstybė narė gali nuspręsti, kad tai 
organizacijai nepriklausantys, bet iš tos 
veiklos naudos gaunantys pavieniai 
asmenys ar grupės mokėtų organizacijai 
visus jos narių mokamus finansinius 
įnašus arba jų dalį, jei tokie įnašai yra 
skirti vykdant tą veiklą tiesiogiai patirtoms 
išlaidoms padengti.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį straipsnį būtų galima gamintojų arba tarpšakinėms organizacijoms nepriklausančius 
subjektus versti mokėti finansinius įnašus į šias organizacijas, nors jie joms ir nepriklauso.

Pakeitimas 1825
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne narių finansiniai įnašai Išbraukta.
Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 110 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka 
asmenų, kurių veikla susijusi su 
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atitinkamais produktais, bendrą 
ekonominį interesą, pripažinimą suteikusi 
valstybė narė gali nuspręsti, kad tai 
organizacijai nepriklausantys, bet iš tos 
veiklos naudos gaunantys pavieniai 
asmenys ar grupės mokėtų organizacijai 
visus jos narių mokamus finansinius 
įnašus arba jų dalį, jei tokie įnašai yra 
skirti vykdant tą veiklą tiesiogiai patirtoms 
išlaidoms padengti.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų organizacijoms, gamintojų organizacijų asociacijoms ir tarpšakinėms 
organizacijoms nepriklausantys asmenys neturėtų mokėti finansinių įnašų.

Pakeitimas 1826
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 110 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka 
asmenų, kurių veikla susijusi su 
atitinkamais produktais, bendrą ekonominį 
interesą, pripažinimą suteikusi valstybė 
narė gali nuspręsti, kad tai organizacijai 
nepriklausantys, bet iš tos veiklos naudos 
gaunantys pavieniai asmenys ar grupės 
mokėtų organizacijai visus jos narių 
mokamus finansinius įnašus arba jų dalį, 
jei tokie įnašai yra skirti vykdant tą veiklą 
tiesiogiai patirtoms išlaidoms padengti.

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 110 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka 
ūkinės veiklos vykdytojų, kurių veikla 
susijusi su atitinkamais produktais, bendrą 
ekonominį interesą, pripažinimą suteikusi 
valstybė narė gali nuspręsti, kad tai 
organizacijai nepriklausantys, bet iš tos 
veiklos naudos gaunantys pavieniai ūkinės 
veiklos vykdytojai ar grupės mokėtų 
organizacijai visus jos narių mokamus 
finansinius įnašus arba jų dalį, jei tokie 
įnašai yra skirti vykdant tą veiklą tiesiogiai 
patirtoms išlaidoms padengti.

Or. es
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Pakeitimas 1827
Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 110 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka 
asmenų, kurių veikla susijusi su 
atitinkamais produktais, bendrą ekonominį 
interesą, pripažinimą suteikusi valstybė 
narė gali nuspręsti, kad tai organizacijai 
nepriklausantys, bet iš tos veiklos naudos 
gaunantys pavieniai asmenys ar grupės 
mokėtų organizacijai visus jos narių 
mokamus finansinius įnašus arba jų dalį, 
jei tokie įnašai yra skirti vykdant tą veiklą 
tiesiogiai patirtoms išlaidoms padengti.

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 110 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka 
asmenų, kurių veikla susijusi su 
atitinkamais produktais, bendrą ekonominį 
interesą, pripažinimą suteikusi valstybė 
narė gali nuspręsti, kad tai organizacijai 
nepriklausantys, bet iš tos veiklos naudos 
gaunantys pavieniai asmenys ar grupės 
mokėtų organizacijai visus jos narių 
mokamus finansinius įnašus arba jų dalį, 
jei tokie įnašai yra skirti  patirtoms 
išlaidoms padengti.

Or. de

Pakeitimas 1828
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 110 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka 
asmenų, kurių veikla susijusi su 

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, 
pripažintos gamintojų organizacijų 
asociacijos arba pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 110 straipsnį, o veikla, 
kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka 
asmenų, kurių veikla susijusi su 



PE494.588v01-00 154/169 AM\910137LT.doc

LT

atitinkamais produktais, bendrą ekonominį 
interesą, pripažinimą suteikusi valstybė 
narė gali nuspręsti, kad tai organizacijai 
nepriklausantys, bet iš tos veiklos naudos 
gaunantys pavieniai asmenys ar grupės 
mokėtų organizacijai visus jos narių 
mokamus finansinius įnašus arba jų dalį, 
jei tokie įnašai yra skirti vykdant tą veiklą 
tiesiogiai patirtoms išlaidoms padengti.

atitinkamais produktais, bendrą ekonominį 
interesą, pripažinimą suteikusi valstybė 
narė gali nuspręsti, kad tai organizacijai 
nepriklausantys, bet iš tos veiklos naudos 
gaunantys pavieniai asmenys ar grupės, 
taip pat perdirbėjai ir pardavėjai mokėtų 
organizacijai visus jos narių mokamus 
finansinius įnašus arba jų dalį, jei tokie 
įnašai yra skirti vykdant tą veiklą tiesiogiai 
patirtoms išlaidoms padengti.

Or. it

Pakeitimas 1829
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat, tais atvejais kai pripažinta 
tarpšakinė organizacija tabako sektoriuje 
vykdo vienos ar kelių iš šios dalies antros 
pastraipoje nurodytų rūšių veiklą, 
atitinkančią asmenų, kurių veikla yra 
susijusi su vienu ar keliais atitinkamais 
produktais, bendrą ekonominį interesą, 
pripažinimą suteikusi valstybė narė arba 
Komisija (jei šį pripažinimą suteikė ji) gali 
nuspręsti, kad tai organizacijai 
nepriklausantys, bet iš tos veiklos naudą 
gaunantys atskiri ūkinės veiklos 
vykdytojai ar grupės mokėtų tai 
organizacijai visus arba dalį jos narių 
mokamų finansinių įnašų tokiu mastu, 
kokiu tie įnašai yra skiriami tiesiogiai dėl 
tos veiklos atsiradusioms išlaidoms 
padengti.
Prieš tai buvusioje dalyje nurodytos 
veiklos rūšys yra susijusios su vienu arba 
keliais iš toliau išvardytų tikslų:
a) vykdyti mokslinius tyrimus siekiant 
padidinti produktų vertę, visų pirma 
taikant naujus, visuomenės sveikatai 
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nepavojingus naudojimo būdus;
b) vykdyti mokslinius tyrimus siekiant 
pagerinti tabako lapų ir briketų kokybę;
c) vykdyti auginimo metodų, kuriuos 
taikant galima sunaudoti mažiau augalų 
apsaugos produktų ir kuriais užtikrinama 
dirvožemio bei aplinkos apsauga, 
mokslinius tyrimus.

Or. es

Pakeitimas 1830
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat, tais atvejais kai pripažinta 
tarpšakinė organizacija tabako sektoriuje 
vykdo vienos ar kelių iš šios dalies antros 
pastraipoje nurodytų rūšių veiklą, 
atitinkančią asmenų, kurių veikla yra 
susijusi su vienu ar keliais atitinkamais 
produktais, bendrą ekonominį interesą, 
pripažinimą suteikusi valstybė narė arba 
Komisija (jei šį pripažinimą suteikė ji) gali 
nuspręsti, kad tai organizacijai 
nepriklausantys, bet iš tos veiklos naudą 
gaunantys atskiri ūkinės veiklos 
vykdytojai ar grupės mokėtų tai 
organizacijai visus arba dalį jos narių 
mokamų finansinių įnašų tokiu mastu, 
kokiu tie įnašai yra skiriami tiesiogiai dėl 
tos veiklos atsiradusioms išlaidoms 
padengti.
Prieš tai buvusioje dalyje nurodytos 
veiklos rūšys yra susijusios su vienu arba 
keliais iš toliau išvardytų tikslų:
a) vykdyti mokslinius tyrimus siekiant 
padidinti produktų vertę, visų pirma 
taikant naujus, visuomenės sveikatai 
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nepavojingus naudojimo būdus;
b) vykdyti mokslinius tyrimus siekiant 
pagerinti tabako lapų ir briketų kokybę;
c) vykdyti auginimo metodų, kuriuos 
taikant galima sunaudoti mažiau augalų 
apsaugos produktų ir kuriais užtikrinama 
dirvožemio bei aplinkos apsauga, 
mokslinius tyrimus.

Or. es

Pagrindimas

Reikia įterpti naują dalį, kurioje būtų aptartos galiojančios vienas bendras žemės ūkio rinkų 
organizavimas 126 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos, susijusios su išmokų kvotomis ne 
nariams tais atvejais, kai tarpšakinės organizacijos tabako sektoriuje, kuriam taisyklės 
netaikomos, tačiau kurio veikla yra naudinga ūkinės veiklos vykdytojams, kurie šioms 
tarpšakinėms organizacijoms nepriklauso.

Pakeitimas 1831
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

112 straipsnis Išbraukta.
Lengviau pritaikyti pasiūlą prie rinkos 

poreikių padedančios priemonės
Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–108 
straipsniuose nurodytas organizacijas 
imtis veiksmų, kurie padėtų lengviau 
pritaikyti pasiūlą prie rinkos poreikių, 
išskyrus veiksmus, susijusius su 
pašalinimu iš rinkos, Komisija įgaliojama 
pagal 160 straipsnį priimti su gyvų 
augalų, galvijienos, kiaulienos, avienos ir 
ožkienos, kiaušinių ir paukštienos 
sektoriais susijusius deleguotuosius aktus 
dėl priemonių, kuriomis:
a) gerinama kokybė;
b) skatinama geriau organizuoti gamybą, 
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perdirbimą ir prekybą;
c) sudaromos palankesnės sąlygos 
registruoti rinkos kainų tendencijas;
d) leidžiama sudaryti trumpalaikes ir 
ilgalaikes prognozes remiantis taikomais 
gamybos būdais.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį straipsnį Komisijai sudaryta galimybė priimti deleguotuosius aktus kai kuriuose 
sektoriuose, kad suderinti pasiūlą ir rinkos reikalavimus. Ši nuostata niekada nebuvo 
panaudota ir neatitinka nuolatinio siekio BŽŪP orientuoti į rinką.

Pakeitimas 1832
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

112 straipsnis Išbraukta.
Lengviau pritaikyti pasiūlą prie rinkos 

poreikių padedančios priemonės
Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–108 
straipsniuose nurodytas organizacijas 
imtis veiksmų, kurie padėtų lengviau 
pritaikyti pasiūlą prie rinkos poreikių, 
išskyrus veiksmus, susijusius su 
pašalinimu iš rinkos, Komisija įgaliojama 
pagal 160 straipsnį priimti su gyvų 
augalų, galvijienos, kiaulienos, avienos ir 
ožkienos, kiaušinių ir paukštienos 
sektoriais susijusius deleguotuosius aktus 
dėl priemonių, kuriomis:
a) gerinama kokybė;
b) skatinama geriau organizuoti gamybą, 
perdirbimą ir prekybą;
c) sudaromos palankesnės sąlygos 
registruoti rinkos kainų tendencijas;
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d) leidžiama sudaryti trumpalaikes ir 
ilgalaikes prognozes remiantis taikomais 
gamybos būdais.

Or. en

Pakeitimas 1833
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

112 straipsnis Išbraukta.
Lengviau pritaikyti pasiūlą prie rinkos 

poreikių padedančios priemonės
Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–108 
straipsniuose nurodytas organizacijas 
imtis veiksmų, kurie padėtų lengviau 
pritaikyti pasiūlą prie rinkos poreikių, 
išskyrus veiksmus, susijusius su 
pašalinimu iš rinkos, Komisija įgaliojama 
pagal 160 straipsnį priimti su gyvų 
augalų, galvijienos, kiaulienos, avienos ir 
ožkienos, kiaušinių ir paukštienos 
sektoriais susijusius deleguotuosius aktus 
dėl priemonių, kuriomis:
a) gerinama kokybė;
b) skatinama geriau organizuoti gamybą, 
perdirbimą ir prekybą;
c) sudaromos palankesnės sąlygos 
registruoti rinkos kainų tendencijas;
d) leidžiama sudaryti trumpalaikes ir 
ilgalaikes prognozes remiantis taikomais 
gamybos būdais.

Or. en

Pagrindimas

Neatitinka nuolatinio siekio BŽŪP orientuoti į rinką.
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Pakeitimas 1834
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

112 straipsnis Išbraukta.
Lengviau pritaikyti pasiūlą prie rinkos 

poreikių padedančios priemonės
Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–108 
straipsniuose nurodytas organizacijas 
imtis veiksmų, kurie padėtų lengviau 
pritaikyti pasiūlą prie rinkos poreikių, 
išskyrus veiksmus, susijusius su 
pašalinimu iš rinkos, Komisija įgaliojama 
pagal 160 straipsnį priimti su gyvų 
augalų, galvijienos, kiaulienos, avienos ir 
ožkienos, kiaušinių ir paukštienos
sektoriais susijusius deleguotuosius aktus 
dėl priemonių, kuriomis:
a) gerinama kokybė;
b) skatinama geriau organizuoti gamybą, 
perdirbimą ir prekybą;
c) sudaromos palankesnės sąlygos 
registruoti rinkos kainų tendencijas;
d) leidžiama sudaryti trumpalaikes ir 
ilgalaikes prognozes remiantis taikomais 
gamybos būdais.

Or. en

Pakeitimas 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–108 Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–108 
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straipsniuose nurodytas organizacijas imtis 
veiksmų, kurie padėtų lengviau pritaikyti 
pasiūlą prie rinkos poreikių, išskyrus 
veiksmus, susijusius su pašalinimu iš 
rinkos, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti su gyvų augalų, 
galvijienos, kiaulienos, avienos ir 
ožkienos, kiaušinių ir paukštienos
sektoriais susijusius deleguotuosius aktus 
dėl priemonių, kuriomis:

straipsniuose nurodytas organizacijas imtis 
veiksmų, kurie padėtų lengviau pritaikyti 
pasiūlą prie rinkos poreikių, išskyrus 
veiksmus, susijusius su pašalinimu iš 
rinkos, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti su sektoriais, kuriems 
netaikomos jokios konkrečios produktų 
ribojimo sistemos, susijusius 
deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kuriomis:

Or. es

Pagrindimas

Šio straipsnio priemonės išplečiamos visiems sektoriams, ne tik tiems, kurių gamybos 
sistemos ribotos.

Pakeitimas 1836
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–108 
straipsniuose nurodytas organizacijas imtis 
veiksmų, kurie padėtų lengviau pritaikyti 
pasiūlą prie rinkos poreikių, išskyrus 
veiksmus, susijusius su pašalinimu iš 
rinkos, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti su gyvų augalų, 
galvijienos, kiaulienos, avienos ir 
ožkienos, kiaušinių ir paukštienos
sektoriais susijusius deleguotuosius aktus 
dėl priemonių, kuriomis:

Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–108 
straipsniuose nurodytas organizacijas imtis 
veiksmų, kurie padėtų lengviau pritaikyti 
pasiūlą prie rinkos poreikių, išskyrus 
veiksmus, susijusius su pašalinimu iš 
rinkos, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti su 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytais sektoriais susijusius 
deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kuriomis:

Or. es

Pagrindimas

Galiojančios rinkos intervencijos ir valdymo priemonės turėtų būti patobulintos ir papildytos 
poveikio rinkai priemonėmis ir konkrečiomis pasiūlos valdymo priemonėmis, kurios kartu 
turėtų užtikrinti ūkininkų saugumą nuo per didelių kainų pokyčių ir leistų jiems siekti 
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pagrindinio BŽŪP tikslo: apsirūpinimo maistu saugumo ir ūkininkų pajamų išsaugojimo.

Pakeitimas 1837
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–108 
straipsniuose nurodytas organizacijas imtis 
veiksmų, kurie padėtų lengviau pritaikyti 
pasiūlą prie rinkos poreikių, išskyrus 
veiksmus, susijusius su pašalinimu iš 
rinkos, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti su gyvų augalų, 
galvijienos, kiaulienos, avienos ir 
ožkienos, kiaušinių ir paukštienos
sektoriais susijusius deleguotuosius aktus 
dėl priemonių, kuriomis:

Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–108 
straipsniuose nurodytas organizacijas imtis 
veiksmų, kurie padėtų lengviau pritaikyti 
pasiūlą prie rinkos poreikių, išskyrus 
veiksmus, susijusius su pašalinimu iš 
rinkos, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti su 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytais sektoriais susijusius 
deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kuriomis:

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų suteikti galimybę visiems sektoriams pasinaudoti šiomis priemonėmis, nes problemos, 
su kuriomis jie susiduria, daro poveikį mums visiems. 

Pakeitimas 1838
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–108 
straipsniuose nurodytas organizacijas imtis 
veiksmų, kurie padėtų lengviau pritaikyti 
pasiūlą prie rinkos poreikių, išskyrus 
veiksmus, susijusius su pašalinimu iš 
rinkos, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti su gyvų augalų, 
galvijienos, kiaulienos, avienos ir 

Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–108 
straipsniuose nurodytas organizacijas imtis 
veiksmų, kurie padėtų lengviau pritaikyti 
pasiūlą prie rinkos poreikių, išskyrus 
veiksmus, susijusius su pašalinimu iš 
rinkos, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus:
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ožkienos, kiaušinių ir paukštienos 
sektoriais susijusius deleguotuosius aktus 
dėl priemonių, kuriomis:

Or. en

Pakeitimas 1839
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–108 
straipsniuose nurodytas organizacijas imtis 
veiksmų, kurie padėtų lengviau pritaikyti 
pasiūlą prie rinkos poreikių, išskyrus 
veiksmus, susijusius su pašalinimu iš 
rinkos, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti su gyvų augalų, 
galvijienos, kiaulienos, avienos ir 
ožkienos, kiaušinių ir paukštienos 
sektoriais susijusius deleguotuosius aktus 
dėl priemonių, kuriomis:

Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–108 
straipsniuose nurodytas organizacijas imtis 
veiksmų, kurie padėtų lengviau pritaikyti 
pasiūlą prie rinkos poreikių, išskyrus 
veiksmus, susijusius su pašalinimu iš 
rinkos, Komisija įgaliojama pagal 160 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
priemonių, kuriomis:

Or. pt

Pakeitimas 1840
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos, kad būtų lengviau žemės ūkio 
produktų pasiūlą suderinti su rinkos 
reikalavimais, valstybės narės gali taikyti 
žemės konsolidacijos priemones ir 
nustatyti apsaugos priemones, kurios būtų 
taikomos tik jauniems ūkininkams naujų 
ūkių pirkimui.
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Or. it

Pakeitimas 1841

Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai, kad Komisija nepriėmė deleguotųjų 
aktų, neužkerta kelio 106–108 
straipsniuose nurodytoms organizacijoms 
imtis priemonių, susijusių su šiomis 
veiklos sritimis.

Or. fr

Pakeitimas 1842
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

113 straipsnis Išbraukta.
Bendrosios vyno rinkos veikimui 

patobulinti ir stabilizuoti skirtos prekybos 
taisyklės

Siekdamos patobulinti ir stabilizuoti vyno, 
įskaitant vynuoges, misą ir iš jų 
pagamintą vyną, bendrosios rinkos 
veikimą, šiuos produktus gaminančios 
valstybės narės gali nustatyti pasiūlą 
reguliuojančias prekybos taisykles, visų 
pirma įgyvendindamos pagal 108 straipsnį 
pripažintų tarpšakinių organizacijų 
priimtus sprendimus.
Tokios taisyklės turi būti proporcingos 
siekiamam tikslui ir neturi:
a) būti susijusios su jokiu sandoriu po 
pirmojo atitinkamo produkto pateikimo 
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rinkai;
b) leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, 
kai kainos nustatomos orientaciniais ar 
rekomendaciniais tikslais;
c) uždrausti naudotis pertekline vynuogių 
derliaus dalimi, kuria įprastai būtų 
galima naudotis;
d) sudaryti sąlygų atsisakyti išduoti vyno 
apyvartai ir prekybai reikalingą 
nacionalinį ir Sąjungos sertifikatus, kai 
tokia prekyba atitinka minėtas taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį straipsnį valstybės narės gali nustatyti prekybos taisykles, kurios reguliuotų vyno 
rinkos pasiūlą. Neatitinka nuolatinio siekio BŽŪP orientuoti į rinką.

Pakeitimas 1843
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

113 straipsnis Išbraukta.
Bendrosios vyno rinkos veikimui 

patobulinti ir stabilizuoti skirtos prekybos 
taisyklės

Siekdamos patobulinti ir stabilizuoti vyno, 
įskaitant vynuoges, misą ir iš jų 
pagamintą vyną, bendrosios rinkos 
veikimą, šiuos produktus gaminančios 
valstybės narės gali nustatyti pasiūlą 
reguliuojančias prekybos taisykles, visų 
pirma įgyvendindamos pagal 108 straipsnį 
pripažintų tarpšakinių organizacijų 
priimtus sprendimus.
Tokios taisyklės turi būti proporcingos 
siekiamam tikslui ir neturi:
a) būti susijusios su jokiu sandoriu po 
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pirmojo atitinkamo produkto pateikimo 
rinkai;
b) leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, 
kai kainos nustatomos orientaciniais ar 
rekomendaciniais tikslais;
c) uždrausti naudotis pertekline vynuogių 
derliaus dalimi, kuria įprastai būtų 
galima naudotis;
d) sudaryti sąlygų atsisakyti išduoti vyno 
apyvartai ir prekybai reikalingą 
nacionalinį ir Sąjungos sertifikatus, kai 
tokia prekyba atitinka minėtas taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaraujame tam, kad kai kuriems sektoriams pagal vieną bendrą žemės ūkio rinkų 
organizavimą būtų taikomos specialios sąlygos.

Pakeitimas 1844
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

113 straipsnis Išbraukta.
Bendrosios vyno rinkos veikimui 

patobulinti ir stabilizuoti skirtos prekybos 
taisyklės

Siekdamos patobulinti ir stabilizuoti vyno, 
įskaitant vynuoges, misą ir iš jų 
pagamintą vyną, bendrosios rinkos 
veikimą, šiuos produktus gaminančios 
valstybės narės gali nustatyti pasiūlą 
reguliuojančias prekybos taisykles, visų 
pirma įgyvendindamos pagal 108 straipsnį 
pripažintų tarpšakinių organizacijų 
priimtus sprendimus.
Tokios taisyklės turi būti proporcingos 
siekiamam tikslui ir neturi:
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a) būti susijusios su jokiu sandoriu po 
pirmojo atitinkamo produkto pateikimo 
rinkai;
b) leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, 
kai kainos nustatomos orientaciniais ar 
rekomendaciniais tikslais;
c) uždrausti naudotis pertekline vynuogių 
derliaus dalimi, kuria įprastai būtų 
galima naudotis;
d) sudaryti sąlygų atsisakyti išduoti vyno 
apyvartai ir prekybai reikalingą 
nacionalinį ir Sąjungos sertifikatus, kai 
tokia prekyba atitinka minėtas taisykles.

Or. en

Pakeitimas 1845
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

113 straipsnis Išbraukta.
Bendrosios vyno rinkos veikimui 

patobulinti ir stabilizuoti skirtos prekybos 
taisyklės

Siekdamos patobulinti ir stabilizuoti vyno, 
įskaitant vynuoges, misą ir iš jų 
pagamintą vyną, bendrosios rinkos 
veikimą, šiuos produktus gaminančios 
valstybės narės gali nustatyti pasiūlą 
reguliuojančias prekybos taisykles, visų 
pirma įgyvendindamos pagal 108 straipsnį 
pripažintų tarpšakinių organizacijų 
priimtus sprendimus.
Tokios taisyklės turi būti proporcingos 
siekiamam tikslui ir neturi:
a) būti susijusios su jokiu sandoriu po 
pirmojo atitinkamo produkto pateikimo 
rinkai;
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b) leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, 
kai kainos nustatomos orientaciniais ar 
rekomendaciniais tikslais;
c) uždrausti naudotis pertekline vynuogių 
derliaus dalimi, kuria įprastai būtų 
galima naudotis;

d) sudaryti sąlygų atsisakyti išduoti vyno 
apyvartai ir prekybai reikalingą 
nacionalinį ir Sąjungos sertifikatus, kai 
tokia prekyba atitinka minėtas taisykles.

Or. en

Pakeitimas 1846
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

113 straipsnis Išbraukta.
Bendrosios vyno rinkos veikimui 

patobulinti ir stabilizuoti skirtos prekybos 
taisyklės

Siekdamos patobulinti ir stabilizuoti vyno, 
įskaitant vynuoges, misą ir iš jų 
pagamintą vyną, bendrosios rinkos 
veikimą, šiuos produktus gaminančios 
valstybės narės gali nustatyti pasiūlą 
reguliuojančias prekybos taisykles, visų 
pirma įgyvendindamos pagal 108 straipsnį 
pripažintų tarpšakinių organizacijų 
priimtus sprendimus.
Tokios taisyklės turi būti proporcingos 
siekiamam tikslui ir neturi:
a) būti susijusios su jokiu sandoriu po 
pirmojo atitinkamo produkto pateikimo 
rinkai;
b) leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, 
kai kainos nustatomos orientaciniais ar 
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rekomendaciniais tikslais;
c) uždrausti naudotis pertekline vynuogių 
derliaus dalimi, kuria įprastai būtų 
galima naudotis;
d) sudaryti sąlygų atsisakyti išduoti vyno 
apyvartai ir prekybai reikalingą 
nacionalinį ir Sąjungos sertifikatus, kai 
tokia prekyba atitinka minėtas taisykles.

Or. en

Pakeitimas 1847
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios vyno rinkos veikimui
patobulinti ir stabilizuoti skirtos prekybos 
taisyklės

Taisyklės, skirtos bendrosios vyno rinkos 
veikimui tobulinti ir stabilizuoti

Or. en

Pakeitimas 1848
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos patobulinti ir stabilizuoti vyno, 
įskaitant vynuoges, misą ir iš jų pagamintą 
vyną, bendrosios rinkos veikimą, šiuos 
produktus gaminančios valstybės narės gali 
nustatyti pasiūlą reguliuojančias prekybos
taisykles, visų pirma įgyvendindamos 
pagal 108 straipsnį pripažintų tarpšakinių 
organizacijų priimtus sprendimus.

Siekdamos patobulinti ir stabilizuoti vyno, 
įskaitant vynuoges, misą ir iš jų pagamintą 
vyną, bendrosios rinkos veikimą, šiuos
produktus gaminančios valstybės narės gali 
nustatyti pasiūlą reguliuojančias taisykles, 
visų pirma įgyvendindamos pagal 108 
straipsnį pripažintų tarpšakinių 
organizacijų priimtus sprendimus.

Or. en
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Pagrindimas

Vyną gaminančioms valstybėms narėms turėtų būti leista imtis priemonių, susijusių su 
gamybos pajėgumais, atsižvelgiant į tai, k d bus panaikintos sodinimo teisės, šios taisyklės 
negali būti prekybos pobūdžio.


