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Pakeitimas 97
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 291, 295–300, 1602, 1605,1611, 1624, 1627, 1628 
pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106 straipsnis 106 straipsnis
Gamintojų organizacijos Gamintojų organizacijos

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta gamintojų organizacijas:

Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta gamintojų organizacijas:

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 
ūkininkai;

b) kurios yra įsteigtos pačių gamintojų
iniciatyva;

b) kurios yra įsteigtos pačių ūkininkų
iniciatyva;

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

c) kurios siekia konkretaus tikslo, 
apimančio bent vieną iš i, ii ar 
iii punktuose išvardytų siekių ir galinčio 
apimti vieną ar daugiau toliau nurodytų 
kitų siekių:

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

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

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

ii) savo narių pagamintų produktų pasiūlos 
koncentracija ir tiesioginis pateikimas į 
rinką, ypač tiesioginio pardavimo būdu;

iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir 
stabilizuoti gamintojo kainas;

iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir 
stabilizuoti gamintojo kainas, ypač kai tai 
susiję su kompensacija, gauta už išlaidas, 
susijusias su investicijomis į tokias sritis, 
kaip aplinka ir gyvūnų gerovė, ir indėliu 
užtikrinant racionalias vartotojų kainas;

iv) atlikti tausių gamybos metodų ir rinkos 
pokyčių tyrimus;

iv) atlikti tausių gamybos metodų, 
naujoviškos praktikos, ekonominio 
konkurencingumo ir rinkos pokyčių 
tyrimus ir imtis vystymo iniciatyvų;

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

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

va) skatinti ir teikti techninę pagalbą, 
reikalingą taikyti gamybos standartams, 
gerinti produktų kokybei ir kurti 
produktams, kuriems būtų taikoma 
saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma 
geografinė nuoroda ar suteiktas 
nacionalinis kokybės ženklas;
vb) nustatyti griežtesnes gamybos taisykles 
negu nustatytosios Sąjungos ar 
nacionaliniu lygmeniu;

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

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

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

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

viia) kurti iniciatyvas reklamos ir 
prekybos srityje;
viib) administruoti abišales lėšas, 
nurodytas Reglamento (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) lėšomis, 37 straipsnyje;
viic) įgyvendinti krizių prevencijos ir 
krizių valdymo priemones, pirmiausia 
užtikrinti privatų sandėliavimą, 
apdorojimą, reklamą, reklaminį 
pardavimą ir, kaip kraštutinę priemonę, 
numatyti pasitraukimą iš rinkos;
viid) teikti būtiną techninę pagalbą, kad 
būtų galima naudotis ateities rinkomis ir 
draudimo schemomis;
viie) savo pačių vardu arba, jei taikoma, 
savo narių vardu derėtis dėl gamybos 
sąnaudų tiekimo su gamintojų grandies 
sektoriaus ūkio subjektais;
viif) savo pačių vardu arba, jei taikoma, 
savo narių vardu derėtis dėl žemės ūkio 
produktų ir žemės ūkio maisto produktų 
pristatymo su vartotojų grandies 
sektoriaus ūkio subjektais;
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d) kurios neturi dominuojančios padėties 
atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
to reikia siekiant Sutarties 39 straipsnio 
tikslų.

da) kurios parduoda KN kodu ex22.08 
pažymėtus neįtrauktus produktus, 
nurodytus Sutarties I priede, jei šių 
parduotų produktų, kurių nepaima 
I priedas, dalis neviršija 49 % visos rinkos 
apimties ir dėl to neklastojamas oficialus 
gamintojų organizacijos pripažintame 
žemės ūkio sektoriuje statusas.

Or. en

Pakeitimas 98
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 294, 296, 297, 1592, 1600, 1602, 1605, 1628, 1648, 
1660 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106 straipsnis 106 straipsnis

Gamintojų organizacijos Gamintojų organizacijos
Gavusios prašymą valstybės narės 
pripažįsta gamintojų organizacijas:

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

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

a) kurias sudaro ir kontroliuoja 
konkretaus sektoriaus iš nurodytųjų 
1 straipsnio 2 dalyje ūkininkai;

b) kurios yra įsteigtos pačių gamintojų
iniciatyva;

b) kurios yra įsteigtos ūkininkų iniciatyva;

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

c) kurios siekia konkretaus tikslo, galinčio 
apimti toliau nurodytus siekius:

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

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

ii) koncentruoti pasiūlą ir pateikti savo ii) koncentruoti pasiūlą ir pateikti savo 
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narių pagamintus produktus rinkai; narių pagamintus produktus rinkai;
iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir 
stabilizuoti gamintojo kainas;

iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir
stabilizuoti gamintojo kainas;

iv) atlikti tausių gamybos metodų ir rinkos 
pokyčių tyrimus;

iv) atlikti tausių gamybos metodų ir rinkos 
pokyčių tyrimus;

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

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

va) skatinti ir teikti techninę pagalbą, 
reikalingą taikyti gamybos standartams, 
gerinti produktų kokybei ir kurti 
produktams, kuriems būtų taikoma 
saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma 
geografinė nuoroda ar suteiktas 
nacionalinis kokybės ženklas;

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

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

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

vii) padėti tausiai naudoti gamtinius 
išteklius;

viia) rengti iniciatyvas reklamos ir 
prekybos srityje;
viib) rengti iniciatyvas naujovėms 
stiprinti;
viic) įgyvendinti krizių prevencijos ir 
krizių valdymo priemones, užtikrinti jų 
privatų sandėliavimą, pakeitimą ir 
reklamą ir organizuojant reklaminį 
pardavimą;
viid) skatinti savo narius naudotis ateities 
rinkomis ir draudimo schemomis, taip pat 
teikti būtiną techninę pagalbą;

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.

da) kurios parduoda produktus, 
neįtrauktus į Sutarties I priedą, jei šių 
parduotų produktų, kurių nepaima 
I priedas, dalis neviršija 49 % visos rinkos 
apimties ir dėl to neklastojamas oficialus 
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gamintojų organizacijos pripažintame 
žemės ūkio sektoriuje statusas.

Or. en

Pakeitimas 99
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 301 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
106 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106a straipsnis
Gamintojų organizacijų įstatai

1. Gamintojų organizacijos įstatuose 
reikalaujama, kad jos gamintojai nariai 
pirmiausia:
a) taikytų gamintojų organizacijos 
priimtas taisykles, susijusias su 
atskaitomybe apie gamybą, su gamyba, 
prekyba ir aplinkos apsauga;
b) būtų tik vienos gamintojų organizacijos 
nariai, gaminantys bet kurį konkretų ūkio 
produktą, nepažeidžiant jokių tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės suteiktų 
išimčių, kai gamintojai nariai turi du 
atskirus skirtingose geografinėse vietovėse 
esančius gamybos padalinius;
c) teiktų informaciją, kurios gamintojų 
organizacijos reikalauja statistikos 
tikslais, ypač apie auginimo plotus, 
gamybą, derlių ir tiesioginį pardavimą.
2. Gamintojų organizacijos įstatuose taip 
pat apibrėžiama:
a) 1 dalyje nurodytų taisyklių nustatymo, 
priėmimo ir dalinio keitimo tvarka;
b) reikalavimas nariams mokėti 
gamintojų organizacijai finansuoti 
reikalingus finansinius įnašus;
c) taisyklės, pagal kurias gamintojams 
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nariams leidžiama demokratiškai stebėti 
savo organizaciją ir jos sprendimus;
d) baudos už įsipareigojimų, prisiimtų 
pagal įstatus, pažeidimą, ypač už 
finansinių įnašų nemokėjimą, arba už 
gamintojų organizacijos nustatytų 
taisyklių pažeidimą;
e) taisyklės, susijusios su naujų narių 
priėmimu, ypač su minimaliu narystės 
laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis 
nei vieneri metai;
f) organizacijos veiklai būtinos apskaitos 
ir biudžeto taisyklės.
3. Laikoma, kad spręsdamos ekonominius 
klausimus gamintojų organizacijos, 
remdamosi savo įgaliojimais, veikia savo 
narių vardu ir jų naudai – nesvarbu, ar 
gamintojai atitinkamo produkto 
nuosavybės teisę yra perdavę gamintojų 
organizacijai.

Or. en

Pakeitimas 100
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 301 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
106 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106a straipsnis
Gamintojų organizacijų įstatai

1. Pagal gamintojų organizacijos įstatus 
reikalaujama, kad gamintojai nariai visų 
pirma:
a) taikytų gamintojų organizacijos 
priimtas taisykles, susijusias su 
atskaitomybe apie gamybą, su gamyba, 
prekyba ir aplinkos apsauga;
b) būtų tik vienos gamintojų organizacijos 
nariai, gaminantys bet kurį konkretų ūkio 
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produktą, nepažeidžiant jokių tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės suteiktų 
išimčių, kai gamintojai nariai turi du 
atskirus skirtingose geografinėse vietovėse 
esančius gamybos padalinius;
c) teiktų informaciją, kurios gamintojų 
organizacijos reikalauja statistikos
tikslais, ypač apie auginimo plotus, 
gamybą, derlių ir tiesioginį pardavimą.
2. Gamintojų organizacijos įstatuose taip 
pat apibrėžiama:
a) 1 dalyje nurodytų taisyklių nustatymo, 
priėmimo ir dalinio keitimo tvarka;
b) reikalavimas nariams mokėti 
gamintojų organizacijai finansuoti 
reikalingus finansinius įnašus;
c) taisyklės, pagal kurias gamintojams 
nariams leidžiama demokratiškai stebėti 
savo organizaciją ir jos sprendimus;
d) baudos už įsipareigojimų, prisiimtų 
pagal įstatus, pažeidimą, ypač už 
finansinių įnašų nemokėjimą, arba už 
gamintojų organizacijos nustatytų 
taisyklių pažeidimą;
e) taisyklės, susijusios su naujų narių 
priėmimu, ypač su minimaliu narystės 
laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis 
nei vieneri metai;
f) organizacijos veiklai būtinos apskaitos 
ir biudžeto taisyklės.
3. Laikoma, kad spręsdamos ekonominius 
klausimus gamintojų organizacijos, 
remdamosi savo įgaliojimais, veikia savo 
narių vardu ir jų naudai – nesvarbu, ar 
gamintojai atitinkamo produkto 
nuosavybės teisę yra perdavę gamintojų 
organizacijai.

Or. en

Pakeitimas 101
Michel Dantin
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Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 302 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
106 b straipsnis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106b straipsnis
Gamintojų organizacijų pripažinimas

1. Valstybės narės gamintojų 
organizacijomis pripažįsta visus dėl šio 
pripažinimo besikreipiančius juridinius 
asmenis arba aiškiai apibrėžtas juridinių 
asmenų dalis, jei:
a) jie atitinka 106 straipsnio pirmos dalies 
b ir c punktuose pateiktus reikalavimus;
b) savo veiklos srityje turi minimalų narių 
skaičių ir (arba) dengia minimalią 
tinkamos parduoti produkcijos apimtį, 
kurią turi nustatyti atitinkama valstybė 
narė;
c) pateikia pakankamai įrodymų, kad gali 
tinkamai vykdyti savo veiklą tiek bėgant 
laikui, tiek veiksmingumo, žmogiškųjų 
išteklių, materialinės ir techninės 
paramos savo nariams, taip pat pasiūlos 
koncentracijos požiūriais;
d) yra patvirtinę įstatus, kurie atitinka šios 
dalies a, b ir c punktų nuostatas.
2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
gamintojų organizacijos, nacionalinės 
teisės pagrindu pripažintos iki 2014 m. 
sausio 1 d. ir atitinkančios šio straipsnio 
1 dalyje nustatytas sąlygas, pagal 
106 straipsnį laikomos pripažintomis 
gamintojų organizacijomis.
3. Gamintojų organizacijos, nacionalinės 
teisės pagrindu pripažintos iki 2014 m. 
sausio 1 d. ir neatitinkančios šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, gali 
iki 2015 m. sausio 1 d. tęsti savo veiklą 
pagal nacionalinę teisę.
4. Valstybės narės:
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a) per keturis mėnesius nuo paraiškos ir 
visų reikalingų patvirtinamųjų 
dokumentų pateikimo nusprendžia, ar 
pripažinti gamintojų organizaciją; ši 
paraiška pateikiama valstybėje narėje, 
kurioje yra organizacijos buveinė;
b) intervalais, kuriuos jos turi nustatyti, 
atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog 
pripažintos gamintojų organizacijos 
atitinka šio skyriaus nuostatas;
c) neatitikties ar netinkamo šiame skyriuje 
nurodytų priemonių įgyvendinimo atveju 
toms organizacijoms ir asociacijoms 
skiria savo nustatytas taikytinas baudas ir 
prireikus sprendžia, ar pripažinimas 
neturėtų būti panaikintas;
d) kartą per metus ir ne vėliau kaip iki 
kovo 31 d. informuoja Komisiją apie visus 
ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu 
priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti 
suteikti ar panaikinti pripažinimą.

Or. en

Pakeitimas 102
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 302 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
106 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106b straipsnis
Gamintojų organizacijų pripažinimas

1. Valstybės narės gamintojų 
organizacijomis pripažįsta visus dėl šio 
pripažinimo besikreipiančius juridinius 
asmenis arba aiškiai apibrėžtas juridinių 
asmenų dalis, jei:
a) jie atitinka 106 straipsnio pirmos dalies 
b ir c punktuose pateiktus reikalavimus;
b) savo veiklos srityje turi minimalų narių 
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skaičių ir (arba) dengia minimalią 
tinkamos parduoti produkcijos apimtį, 
kurią turi nustatyti atitinkama valstybė 
narė;
c) pateikia pakankamai įrodymų, kad gali 
tinkamai vykdyti savo veiklą tiek bėgant 
laikui, tiek veiksmingumo, žmogiškųjų 
išteklių, materialinės ir techninės 
paramos savo nariams, taip pat pasiūlos 
koncentracijos požiūriais;
d) yra patvirtinę įstatus, kurie atitinka šios 
dalies a, b ir c punktų nuostatas.
2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
gamintojų organizacijos, nacionalinės 
teisės pagrindu pripažintos iki 2014 m. 
sausio 1 d. ir atitinkančios šio straipsnio 
1 dalyje nustatytas sąlygas, pagal 
106 straipsnį laikomos pripažintomis 
gamintojų organizacijomis.
3. Gamintojų organizacijos, nacionalinės 
teisės pagrindu pripažintos iki 2014 m. 
sausio 1 d. ir neatitinkančios šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, gali 
iki 2015 m. sausio 1 d. tęsti savo veiklą 
pagal nacionalinę teisę.
4. Valstybės narės:
a) per keturis mėnesius nuo paraiškos ir 
visų reikalingų patvirtinamųjų 
dokumentų pateikimo nusprendžia, ar 
pripažinti gamintojų organizaciją; ši 
paraiška pateikiama valstybėje narėje, 
kurioje yra organizacijos buveinė;
b) intervalais, kuriuos jos turi nustatyti, 
atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog 
pripažintos gamintojų organizacijos 
atitinka šio skyriaus nuostatas;
c) neatitikties ar netinkamo šiame skyriuje 
nurodytų priemonių įgyvendinimo atveju 
toms organizacijoms ir asociacijoms 
skiria savo nustatytas taikytinas baudas ir 
prireikus sprendžia, ar pripažinimas 
neturėtų būti panaikintas;
d) kartą per metus ir ne vėliau kaip iki 
kovo 31 d. informuoja Komisiją apie visus 
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ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu 
priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti 
suteikti ar panaikinti pripažinimą.

Or. en

Pakeitimas 103
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 303 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
106 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
106c straipsnis

Užsakomosios veiklos vykdymas
Valstybė narė gali leisti pripažintai 
gamintojų organizacijai ar pripažintai 
gamintojų organizacijų asociacijai 
naudotis užsakomosiomis paslaugomis jos 
veiklai, išskyrus gamybą, vykdyti, įskaitant 
dukterinių bendrovių teikiamas 
užsakomąsias paslaugas, jei susijusiai 
valstybei narei ji pateikia pakankamai 
įrodymų, kad tai tinkamas būdas 
atitinkamos gamintojų organizacijos ar 
gamintojų organizacijų asociacijos 
tikslams pasiekti ir kad gamintojų 
organizacija ar gamintojų organizacijų 
asociacija lieka atsakinga už užsakytos 
veiklos ir valdymo kontrolės apskritai 
vykdymo užtikrinimą ir komercinės 
procedūros, susijusios su veiklos 
vykdymu, priežiūrą. Pirmiausia 
organizacija ar asociacija turi išsaugoti 
įgaliojimą nustatyti savo tarpininkui 
privalomas instrukcijas, susijusias su jam 
patikėta veikla.

Or. en
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Pakeitimas 104
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 303 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
106 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106c straipsnis
Užsakomosios veiklos vykdymas

Valstybė narė gali leisti pripažintai 
gamintojų organizacijai ar pripažintai 
gamintojų organizacijų asociacijai 
naudotis užsakomosiomis paslaugomis jos 
veiklai, išskyrus gamybą, vykdyti, įskaitant 
dukterinių bendrovių teikiamas 
užsakomąsias paslaugas, jei susijusiai 
valstybei narei ji pateikia pakankamai 
įrodymų, kad tai tinkamas būdas 
atitinkamos gamintojų organizacijos ar 
gamintojų organizacijų asociacijos 
tikslams pasiekti ir kad gamintojų 
organizacija ar gamintojų organizacijų 
asociacija lieka atsakinga už užsakytos 
veiklos ir valdymo kontrolės apskritai 
vykdymo užtikrinimą ir komercinės 
procedūros, susijusios su veiklos 
vykdymu, priežiūrą. Pirmiausia 
organizacija ar asociacija turi išsaugoti 
įgaliojimą nustatyti savo tarpininkui 
privalomas instrukcijas, susijusias su jam 
patikėta veikla.

Or. en

Pakeitimas 105
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1680 pakeitimą
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Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

107 straipsnis 107 straipsnis
Gamintojų organizacijų asociacijos 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.

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti konkrečiame 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.

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

Or. en

Pakeitimas 106
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1680 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

107 straipsnis 107 straipsnis
Gamintojų organizacijų asociacijos 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. 

Gavusios prašymą valstybės narės gali 
pripažinti konkrečiame 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.

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

Or. en
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Pakeitimas 107
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 304–318, 1721, 1738, 1750 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
108 straipsnis 108 straipsnis

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

1. Valstybės narės gali pripažinti bet 
kuriame iš 1 straipsnio 2 dalyje išvardytų 
sektorių veikiančias tarpšakines 
organizacijas, kurios oficialiai kreipėsi su 
prašymu jas pripažinti ir:

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 gamyba ir bent su vienu iš šių 
tiekimo grandinės etapų, atstovai: vieno 
ar kelių sektorių produktų perdirbimu 
arba prekyba jais, įskaitant jų platinimą;

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

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

ba) yra susijusios su produktais ar 
produktų grupėmis, kurių neapima 
anksčiau pripažinta tarpšakinė 
organizacija;

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

c) kurios, atsižvelgdamos į savo narių ir 
vartotojų interesus, siekia konkretaus 
tikslo, galinčio apimti pirmiausia vieną iš 
toliau nurodytų siekių:

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 gamybos 
sąnaudas, kainas, įskaitant, jei tinkama, 
kainų rodiklius, kiekius ir prieš tai 
sudarytų sutarčių galiojimo trukmę, taip 
pat teikiant galimų būsimų rinkos pokyčių 
analizę regioniniu, nacionaliniu ar 
tarptautiniu lygmeniu;

ia) skatinti pažangias žinias apie gamybos 
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potencialą ir rinkos kainų registravimą;
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;

iia) tyrinėti potencialias eksporto rinkas;
iii) parengti Sąjungos taisykles 
atitinkančias tipines sutarčių formas;

iii) nepažeidžiant 104a ir 
113a straipsniuose išdėstytų nuostatų, 
parengti Sąjungos taisykles atitinkančias 
tipines sutarčių formas, kurios būtų 
naudojamos parduodant žemės ūkio 
produktus pirkėjams ir (arba) tiekiant 
perdirbtus produktus platintojams ir 
mažmenininkams, atsižvelgiant į būtinybę 
užtikrinti teisingas konkurencines sąlygas 
ir išvengti rinkos iškraipymų;

iv) geriau išnaudoti produktų potencialą; iv) geriau išnaudoti produktų potencialą, 
įskaitant prekybos rinkų lygmeniu, ir 
kurti iniciatyvas ekonominiam 
konkurencingumui ir inovacijoms 
stiprinti;

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 tyrimus, 
būtinus siekiant atnaujinti, racionalizuoti, 
patobulinti ir orientuoti gamybą, ir, jei 
taikoma, perdirbimą ir (arba) prekybą, 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;

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 ar 
augalų apsaugos produktų naudojimą,
geriau valdyti kitas priemones, užtikrinti 
produktų kokybę ir išsaugoti dirvožemio 
bei vandens kokybę, tobulinti maisto 
saugą, ypač taikant produktų 
atsekamumą, ir gerinti gyvūnų sveikatą ir 
gerovę;

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

vii) kurti metodus ir priemones produktų 
kokybei gerinti visais gamybos ir prireikus 
perdirbimo ir (arba) prekybos etapais;

viia) apibrėžti minimalią kokybę ir 
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nustatyti minimalius standartus, kurie 
būtų taikomi pakuotėms ir pateikimui;

viii) išnaudoti ekologinio ūkininkavimo 
potencialą ir saugoti bei skatinti tokį
ūkininkavimą, taip pat skatinti naudoti
kilmės vietos nuorodas, kokybės ženklus ir 
geografines nuorodas;

viii) imtis visų įmanomų veiksmus 
siekiant remti, saugoti bei skatinti 
ekologinį ūkininkavimą ir kilmės vietos 
nuorodas, kokybės ženklus ir geografines 
nuorodas;

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

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

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

x) skatinti saikingai ir atsakingai vartoti 
produktus vidaus rinkoje ir (arba)
informuoti apie pavojingo vartojimo žalą;

xa) skatinti vartoti ir (arba) teikti 
informaciją apie produktus vidaus rinkoje 
ir išorės rinkose;

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

xia) įgyvendinti kolektyvines priemones, 
skirtas apsisaugoti nuo pavojaus
sveikatai, augalų apsaugai ir aplinkai, 
taip pat nuo neaiškumų, susijusių su 
žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir, 
jei taikoma, perdirbimu ir (arba) 
platinimu, ir juos kontroliuoti;
xib) prisidėti prie šalutinių produktų 
tvarkymo ir prie atliekų mažinimo ir 
tvarkymo.

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

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

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

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

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

c) skatinti racionalizuoti ir tobulinti 
gamybą bei perdirbimą.

c) skatinti racionalizuoti ir tobulinti 
gamybą bei perdirbimą.

Or. en
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Pakeitimas 108
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 304–318, 1697, 1706, 1738, 1750, 1766 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

108 straipsnis 108 straipsnis

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

1. Valstybės narės gali pripažinti bet 
kuriame iš 1 straipsnio 2 dalyje išvardytų 
sektorių veikiančias tarpšakines 
organizacijas, kurios oficialiai kreipėsi su 
prašymu jas pripažinti ir:

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 gamyba ir bent su vienu iš šių 
tiekimo grandinės etapų, atstovai: vieno 
ar kelių sektorių produktų perdirbimu 
arba prekyba jais, įskaitant jų platinimą; 

aa) kurios apima vieną ar kelis Sąjungos 
regionus ir taip atstovauja didelei daliai 
ekonominės veiklos sektoriuje;

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

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

ba) yra susijusios su produktais ar 
produktų grupėmis, kurių neapima 
anksčiau pripažinta tarpšakinė 
organizacija;

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

c) kurios, atsižvelgdamos į savo narių ir 
vartotojų interesus, siekia konkretaus 
tikslo, galinčio apimti pirmiausia vieną iš 
toliau nurodytų siekių:

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 gamybos 
sąnaudas, kainas, įskaitant, jei tinkama, 
kainų rodiklius, kiekius ir prieš tai 
sudarytų sutarčių galiojimo trukmę, taip 
pat teikiant galimų būsimų rinkos pokyčių 
analizę regioniniu, nacionaliniu ar 
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tarptautiniu lygmeniu;

ia) skatinti pažangias žinias apie gamybos 
potencialą ir rinkos kainų registravimą;

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;

iia) tyrinėti potencialias eksporto rinkas;
iii) parengti Sąjungos taisykles 
atitinkančias tipines sutarčių formas;

iii) nepažeidžiant 104a ir 
113a straipsniuose išdėstytų nuostatų, 
parengti Sąjungos taisykles atitinkančias 
tipines sutarčių formas, kurios būtų 
naudojamos parduodant žemės ūkio 
produktus pirkėjams ir (arba) tiekiant 
perdirbtus produktus platintojams ir 
mažmenininkams, atsižvelgiant į būtinybę 
užtikrinti teisingas konkurencines sąlygas 
ir išvengti rinkos iškraipymų;

iv) geriau išnaudoti produktų potencialą; iv) geriau išnaudoti produktų potencialą, 
įskaitant prekybos rinkų lygmeniu, ir ypač 
ekologinės chemijos potencialą;

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 tyrimus, 
būtinus siekiant atnaujinti, racionalizuoti, 
patobulinti ir orientuoti gamybą, ir, jei 
taikoma, perdirbimą ir (arba) prekybą, 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;

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 ar 
augalų apsaugos produktų naudojimą,
geriau valdyti kitas priemones, užtikrinti 
produktų kokybę ir išsaugoti dirvožemio 
bei vandens kokybę, tobulinti maisto 
saugą, ypač taikant produktų 
atsekamumą, ir gerinti gyvūnų sveikatą ir 
gerovę;

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

vii) kurti metodus ir priemones produktų 
kokybei gerinti visais gamybos ir prireikus 
perdirbimo ir (arba) prekybos etapais;
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viia) apibrėžti minimalią kokybę ir 
nustatyti minimalius standartus, kurie 
būtų taikomi pakuotėms ir pateikimui;

viii) išnaudoti ekologinio ūkininkavimo 
potencialą ir saugoti bei skatinti tokį
ūkininkavimą, taip pat skatinti naudoti
kilmės vietos nuorodas, kokybės ženklus ir 
geografines nuorodas;

viii) imtis visų įmanomų veiksmus 
siekiant remti, saugoti bei skatinti 
ekologinį ūkininkavimą ir kilmės vietos 
nuorodas, kokybės ženklus ir geografines 
nuorodas;

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

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

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

x) skatinti saikingai ir atsakingai vartoti 
produktus vidaus rinkoje ir (arba)
informuoti apie pavojingo vartojimo žalą, 
taip pat skatinti vartoti ir (arba) teikti 
informaciją apie produktus vidaus rinkoje 
ir išorės rinkose;

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

xia) įgyvendinti kolektyvines priemones, 
skirtas apsisaugoti nuo pavojaus 
sveikatai, augalų apsaugai ir aplinkai, 
taip pat nuo neaiškumų, susijusių su 
žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir, 
jei taikoma, perdirbimu ir (arba) 
platinimu, ir juos kontroliuoti;
xib) prisidėti prie šalutinių produktų 
tvarkymo ir prie atliekų mažinimo ir 
tvarkymo.

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:
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
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Pakeitimas 109
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1774 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
108 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
108a straipsnis

Tarpšakinių organizacijų pripažinimas
1. Valstybės narės gali pripažinti dėl šio 
pripažinimo besikreipiančias tarpšakines 
organizacijas, jei jos:
a) atitinka 108 straipsnyje išdėstytus 
reikalavimus;
b) vykdo veiklą viename ar keliuose 
atitinkamoje vietovėje esančiuose 
regionuose;
c) atstovauja didelei daliai 108 straipsnio 
1 dalies a punkte nurodytos ekonominės 
veiklos;
d) pačios nėra įsitraukusios į gamybą, 
perdirbimą ir (arba) prekybą, išskyrus 
108 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus.
2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
tarpšakinės organizacijos, nacionalinės 
teisės pagrindu pripažintos iki 2014 m. 
sausio 1 d. ir atitinkančios šio straipsnio 
1 dalyje nustatytas sąlygas, pagal 
108 straipsnį laikomos pripažintomis 
tarpšakinėmis organizacijomis.
3. Tarpšakinės organizacijos, 
nacionalinės teisės pagrindu pripažintos 
iki 2014 m. sausio 1 d. ir neatitinkančios 
šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, 
gali iki 2015 m. sausio 1 d. tęsti savo 
veiklą pagal nacionalinę teisę.
4. Kai valstybės narės pripažįsta 
tarpšakinę organizaciją pagal 1 ir (arba) 
2 dalį, jos:
a) per keturis mėnesius nuo paraiškos ir 
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visų reikalingų patvirtinamųjų 
dokumentų pateikimo nusprendžia, ar 
suteikti pripažinimą; ši paraiška 
pateikiama valstybėje narėje, kurioje yra 
organizacijos buveinė;
b) intervalais, kuriuos jos turi nustatyti, 
atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog 
pripažintos tarpšakinės organizacijos 
atitinka jų pripažinimo sąlygas;
c) neatitikties ar netinkamo pagal šį 
reglamentą numatytų priemonių 
įgyvendinimo atveju toms organizacijoms 
skiria savo nustatytas taikytinas baudas ir 
prireikus sprendžia, ar pripažinimas 
neturėtų būti panaikintas;
d) panaikina pripažinimą, jei 
nebesilaikoma šiame straipsnyje nustatytų 
pripažinimo reikalavimų ir sąlygų;
e) kartą per metus ir ne vėliau kaip iki 
kovo 31 d. informuoja Komisiją apie visus 
ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu 
priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti 
suteikti ar panaikinti pripažinimą.

Or. en

Pakeitimas 110
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1775 pakeitimą

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 
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subjektų organizacijos arba jų asociacijos.

Or. en

Pakeitimas 111
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1775 pakeitimą

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

Pakeitimas 112
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 321 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
109 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

109a straipsnis
Grupių vaidmuo

1. Siekdamos pagerinti ir stabilizuoti 
produktų, kuriems taikoma saugoma 
kilmės vietos nuoroda arba saugoma 
geografinės nuoroda, rinkos veiklą pagal 
Reglamentą (EB) Nr. XXXXXXX dėl 
žemės ūkio produktų kokybės schemų, 
valstybės narės gamintojos gali nustatyti 
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prekybos taisykles, kuriomis būtų 
reguliuojama pasiūla, ypač įgyvendinant 
Reglamento (EB) Nr. XXXXXXX dėl 
žemės ūkio produktų kokybės schemų 
42 straipsnyje nurodytų grupių priimtus 
sprendimus.
2. Šios taisyklės proporcingai atitinka 
tikslą, kurio siekiama, ir:
a) apima tik pasiūlos reguliavimą ir siekį 
užtikrinti, kad produkto pasiūla atitiktų 
paklausą;
b) nėra privalomos ilgesniu nei penkerių 
metų prekybos laikotarpiu, kurį galima 
pratęsti;
c) nesiejamos nė su vienu sandoriu po to, 
kai atitinkamas produktas pirmą kartą 
pateikiamas į rinką;
d) jomis neturi būti leidžiama nustatyti 
kainų, įskaitant atvejus, kai kainos 
nustatomos orientaciniais ar 
rekomendaciniais tikslais;
e) jomis neužkertamas kelias naudotis 
pertekline dalimi atitinkamos produkcijos, 
kuri kitu atveju būtų prieinama;
f) jomis neužkertamas kelias ūkio 
subjektui pradėti gaminti atitinkamą 
produktą.
3. Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje 
nurodytas taisykles atkreipiamas jas in 
extenso paskelbiant atitinkamos valstybės 
narės oficialiajame leidinyje.
4. Apie sprendimus ir priemones, kurių 
n metais pagal šio straipsnio nuostatas 
ėmėsi valstybės narės, Komisija 
informuojama iki n+1 metų kovo 1 d.
5. Komisija gali kreiptis į valstybę narę su 
prašymu atsiimti savo sprendimą, jei 
nustato, kad dėl šio sprendimo didelėje 
dalyje vidaus rinkos užkirstas kelias 
konkurencijai, keliama grėsmė laisvam 
prekių judėjimui arba jis nesuderinamas 
su Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 39 straipsnyje išdėstytais tikslais.
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Or. en

Pakeitimas 113
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 322–325, 1793 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110 straipsnis 110 straipsnis
Taisyklių taikymo išplėtimas Taisyklių taikymo išplėtimas

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 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.

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

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

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

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

a) jai tenkanti atitinkamo (-ų) produkto (-ų) 
gamybos, prekybos juo (jais) arba jo (jų) 
perdirbimo dalis yra:

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

i) bent 60 % – vaisių ir daržovių sektoriaus 
gamintojų organizacijų atveju arba
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ii) bent du trečdaliai kitais atvejais ir ii) bent du trečdaliai kitais atvejais ir
b) gamintojų organizacijų atveju ji apima 
daugiau kaip 50 % atitinkamų gamintojų.

b) gamintojų organizacijų atveju ji apima 
daugiau kaip 50 % atitinkamų gamintojų ir
ba) tarpšakinių organizacijų atveju ji 
atstovauja didelei daliai 108 straipsnio 
1 dalies a punkte nurodytos ekonominės 
veiklos pagal valstybės narės nustatytas 
sąlygas.

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.

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.

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

4. Taisyklės, kurių taikymą išplėsti kitiems 
ūkio subjektams gali būti paprašyta, kaip 
numatyta 1 dalyje, siejamos su viena iš 
veiklos rūšių, atitinkančių 106 straipsnio 
c punkte ar 108 straipsnio 1 dalies 
c punkte nustatytus tikslus.

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;
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 
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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.

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.

4a. Kai esama tarpšakinės organizacijos, 
kuri buvo pripažinta ryšium su vienu ar 
daugiau produktų, valstybės narės 
neišplečia gamintojų organizacijų, 
patenkančių į minėtųjų tarpšakinių 
organizacijų veiklos sritį, sprendimų ir 
praktikos.
4b. Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje 
nurodytas taisykles atkreipiamas jas in 
extenso paskelbiant atitinkamos valstybės 
narės oficialiajame leidinyje.
4c. Valstybės narės kasmet ne vėliau kaip 
iki kovo 31 d. informuoja Komisiją apie 
visus pagal šį straipsnį priimtus 
sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 114
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1783 pakeitimą
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Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110 straipsnis Išbraukta.
Taisyklių taikymo išplėtimas

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.
2. Ekonominė zona – tai geografinė zona, 
kurią sudaro gretimi arba kaimyniniai 
gamybos regionai, kuriuose gamybos ir 
prekybos sąlygos yra vienodos.
3. Organizacija arba asociacija laikoma 
atstovaujančia, jei valstybės narės 
atitinkamoje ekonominėje zonoje arba 
ekonominėse zonose:
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.
Jei jos taisyklių taikymo išplėtimo kitiems 
ūkio subjektams prašyme nurodyta 
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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.
4. Taisyklėmis, kurių taikymą išplėsti 
kitiems ūkio subjektams gali būti 
paprašyta, kaip numatyta 1 dalyje, turi 
būti siekiama vieno iš šių tikslų:
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;
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 
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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

Pakeitimas 115
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1826 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

111 straipsnis 111 straipsnis
Ne narių finansiniai įnašai 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.

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 ūkio 
subjektų, kurių veikla susijusi su 
atitinkamais produktais, bendrą ekonominį 
interesą, pripažinimą suteikusi valstybė 
narė, pasikonsultavusi su visomis 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis,
gali nuspręsti, kad tai organizacijai 
nepriklausantys, bet iš tos veiklos naudos 
gaunantys individualūs ūkio subjektai ar 
grupės mokėtų organizacijai visus jos narių 
mokamus finansinius įnašus arba jų dalį, 
jei tokie įnašai yra skirti vykdant tą veiklą 
patirtoms išlaidoms padengti.

Or. en
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Pakeitimas 116
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1819 pakeitimą

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 117
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 327 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

112 straipsnis 112 straipsnis

Lengviau pritaikyti pasiūlą prie rinkos 
poreikių padedančios priemonės

Lengviau pritaikyti pasiūlą prie rinkos 
poreikių padedančios priemonės

Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–
108 straipsniuose nurodytas organizacijas 

Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–
108 straipsniuose nurodytas organizacijas 
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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:

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:

a) gerinama kokybė; a) gerinama kokybė;

b) skatinama geriau organizuoti gamybą, 
perdirbimą ir prekybą;

b) skatinama geriau organizuoti gamybą, 
perdirbimą ir prekybą;

c) sudaromos palankesnės sąlygos 
registruoti rinkos kainų tendencijas;

c) sudaromos palankesnės sąlygos 
registruoti rinkos kainų tendencijas;

d) leidžiama sudaryti trumpalaikes ir 
ilgalaikes prognozes remiantis taikomais 
gamybos būdais.

d) leidžiama sudaryti trumpalaikes ir 
ilgalaikes prognozes remiantis taikomais 
gamybos būdais.

Or. en

Pakeitimas 118
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1832 pakeitimą

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:
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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 119
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 331, 332 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

113 straipsnis 113 straipsnis
Bendrosios vyno rinkos veikimui 
patobulinti ir stabilizuoti skirtos 

prekybos taisyklės

Bendrosios vyno rinkos veikimui 
patobulinti ir stabilizuoti skirtos 

prekybos taisyklės
1. 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.

1. 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:

Tokios taisyklės turi būti proporcingos 
siekiamam tikslui ir neturi:

a) būti susijusios su jokiu sandoriu po 
pirmojo atitinkamo produkto pateikimo 
rinkai;

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;

b) leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, 
kai kainos nustatomos orientaciniais ar 
rekomendaciniais tikslais;

c) uždrausti naudotis pertekline vynuogių c) uždrausti naudotis pertekline vynuogių 
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derliaus dalimi, kuria įprastai būtų galima 
naudotis;

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.

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

1a. Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje 
nurodytas taisykles atkreipiamas jas in 
extenso paskelbiant atitinkamos valstybės 
narės oficialiajame leidinyje.
1b. Valstybės narės kasmet ne vėliau kaip 
iki kovo 31 d. informuoja Komisiją apie 
visus pagal šį straipsnį priimtus 
sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 120
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1843 pakeitimą

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

Pakeitimas 121
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 333 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies II antraštinės dalies II skyriaus 3 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
3a SKIRSNIS

OFICIALIOS SUTARČIŲ SISTEMOS
113a straipsnis

Sutartiniai santykiai
1. Nepažeidžiant 104a ir 105a straipsnių 
dėl pieno ir pieno produktų sektoriaus ir 
101 straipsnio dėl cukraus sektoriaus, jei 
valstybė narė nusprendžia, kad bet kurių 
šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų žemės ūkio produktų tiekimo 
perdirbėjui arba prekybininkui, kurį jos 
teritorijoje vykdo gamintojas, atveju turi 
būti sudaroma šalių rašytinė sutartis, 
ir (arba) nusprendžia, kad pirmieji 
pirkėjai turi pateikti rašytinį pasiūlymą 
dėl sutarties dėl žemės ūkio produktų 
tiekimo, kurį vykdo gamintojas, tokia 
sutartis ir (arba) toks pasiūlymas dėl 
sutarties turi atitikti 2 dalyje nustatytas 
sąlygas.
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Valstybei narei nusprendus, kad 
atitinkamų produktų tiekimo perdirbėjui, 
kurį vykdo gamintojas, atveju turi būti 
sudaroma rašytinė šalių sutartis, ji taip 
pat nusprendžia, kurį pristatymo etapą ar 
etapus apima ši sutartis, jei atitinkami 
produktai pristatomi pasitelkiant vieną ar 
kelis tarpininkus.
2 dalyje nurodytu atveju valstybė narė 
užtikrina, kad su konkrečiu sektoriumi 
susijusios sutartys būtų vykdomos, ir 
sukuria tarpininkavimo mechanizmą, 
kuris būtų taikomas tais atvejais, kai tokia 
sutartis abipusiu sutarimu negali būti 
sudaryta, ir taip būtų užtikrinti teisingi 
sutartiniai santykiai.
2. Sutartis ir (arba) pasiūlymas dėl 
sutarties:
a) parengiami iki pristatymo;
b) parengiami raštu ir
c) pirmiausia apima šiuos elementus:
i) už pristatymą mokėtiną kainą, kuri:
– yra pastovi ir nurodyta sutartyje 
ir (arba)
– apskaičiuojama derinant įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali 
apimti rinkos rodiklius, atspindinčius 
rinkos sąlygų pokyčius, pristatytą kiekį ir 
pristatytų žemės ūkio produktų kokybę ar 
sudėtį;
ii) atitinkamų produktų, kurie gali 
ir (arba) turi būti pristatyti, kiekį ir 
kokybę ir šio pristatymo laiką;
iii) sutarties trukmę, kuri gali būti ribota 
arba neribota, įskaitant nutraukimo 
sąlygas;
iv) išsamią informaciją apie atsiskaitymo 
laikotarpį ir tvarką;
v) žemės ūkio produktų surinkimo ar 
pristatymo procedūras ir
vi) taisykles, kurios būtų taikomos 
nenumatytomis aplinkybėmis.
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3. Nukrypstant nuo 1 dalies, sudaryti 
sutarties ir (arba) pateikti pasiūlymo dėl 
sutarties nereikalaujama, kai gamintojas 
atitinkamus produktus tiekia pirkėjui, 
kuris yra kooperatyvas, ir kai gamintojas 
yra šio kooperatyvo narys, jei į šio 
kooperatyvo įstatus arba taisykles ir 
sprendimus, numatytus pagal šiuos įstatus 
ar priimtus šių įstatų pagrindu, įtrauktos 
nuostatos, kurių poveikis panašus į 
pateiktųjų 2 dalies 2 dalies a, b ir 
c punktuose.
4. Šalys laisvai derasi dėl visų žemės ūkio 
produktų pristatymo sutarčių, kurias 
sudaro gamintojai, surinkėjai, perdirbėjai 
ar platintojai, elementų, įskaitant 
nurodytuosius 2 dalies c punkte.
Nežiūrint į tai, kas išdėstyta pirmoje 
pastraipoje,
i) valstybei narei nusprendus, kad 
rašytinės žemės ūkio produktų pristatymo 
sutartys privalomos pagal šio straipsnio 
1 dalį, ji gali nustatyti minimalią trukmę, 
kuri būtų taikoma tik žemės ūkio 
produktų gamintojo ir pirmojo pirkėjo 
sudaromoms rašytinėms sutartims. Ši 
minimali trukmė – mažiausiai šeši 
mėnesiai ir dėl to nesutrikdoma tinkama 
vidaus rinkos veikla ir (arba)
ii) valstybei narei nusprendus, kad 
pirmasis žemės ūkio produktų pirkėjas 
turi pateikti gamintojui rašytinį pasiūlymą 
dėl sutarties pagal 1 dalį, ji gali reikalauti, 
kad pasiūlyme būtų nurodyta minimali 
sutarties trukmė, šiuo tikslu nustatyta 
nacionalinės teisės aktuose. Ši minimali 
trukmė – mažiausiai šeši mėnesiai ir dėl to 
nesutrikdoma tinkama vidaus rinkos 
veikla.
Antros pastraipos nuostatomis 
nepažeidžiama gamintojo teisė nesutikti 
su šia minimalia trukme, jei jis tai padaro 
raštu. Tokiu atveju šalys gali laisvai 
derėtis dėl visų sutarties elementų, 
įskaitant nurodytuosius 2 dalies c punkte.
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5. Valstybės narės, kurios pasinaudoja 
šiame straipsnyje numatytomis 
galimybėmis, praneša Komisijai, kaip šios 
galimybės taikomos.
6. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, pagal kuriuos būtų apibrėžtos 
priemonės, būtinos šio straipsnio 2 dalies 
a ir b punktų bei 3 dalies nuostatoms 
vienodai taikyti, ir priemonės, susijusios 
su pranešimais, kuriuos pagal šį straipsnį 
turi pateikti valstybės narės. 
Šie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 122
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 334 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
113 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

113b straipsnis
Derybos dėl sutarčių sudarymo

1. Vienam iš šio reglamento 1 straipsnio 
2 dalyje išvardytų sektorių atstovaujanti 
gamintojų organizacija, pripažinta pagal 
106 straipsnį, gali – kai ta susiję su visa jų 
bendra produkcija ar jos dalimi – derėtis 
savo narių gamintojų vardu dėl gamintojo 
vykdomo žemės ūkio pristatymo 
perdirbėjui, tarpininkui ar platintojui 
sutarčių.
2. Gamintojų organizacija gali derėtis:
a) neatsižvelgiant į tai, ar gamintojai yra 
perdavę gamintojų organizacijai 
atitinkamų produktų nuosavybės teisę;
b) neatsižvelgiant į tai, ar suderėta kaina 
sutampa visiems bendros produkcijos 
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gamintojams nariams, ar tik kai kuriems 
iš jų;
c) jei atitinkami ūkininkai nepriklauso 
jokiai kitai gamintojų organizacijai, kuri 
taip pat jų vardu derasi dėl šių sutarčių; 
vis dėlto tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali nukrypti nuo šios 
sąlygos, kai gamintojai turi du atskirus 
skirtingose geografinėse vietovėse 
esančius gamybos padalinius;
d) jei atitinkamiems produktams 
netaikomas įpareigojimas pristatyti, 
susijęs su ūkininko naryste kooperatyve 
vadovaujantis kooperatyvo įstatuose ar šių 
įstatų pagrindu priimtose taisyklėse ir 
sprendimuose nustatytomis sąlygomis, ir
e) jei gamintojų organizacija praneša 
kompetentingoms valstybės narės ar 
valstybių narių, kuriose ji veikia, 
institucijoms apie žemės ūkio produktų, 
dėl kurių deramasi, kiekį.
3. Šio straipsnio tikslais nuorodos į 
gamintojų organizacijas taip pat apima 
šių gamintojų organizacijų asociacijas.
4. Kai derybos apima daugiau negu vieną 
valstybę narę, sprendimą dėl derybų 
priima Komisija, vadovaudamasi 
įgyvendinimo aktais, priimtais netaikant 
162 straipsnio 2 ar 3 dalies. Kitais atvejais 
šį sprendimą priima valstybės narės, su 
kuria susijusios derybos, nacionalinė 
konkurencijos tarnyba. 
Šioje dalyje nurodyti sprendimai 
netaikomi anksčiau nei apie juos 
pranešama atitinkamoms įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 123
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 335– 341, 1862, 1864 pakeitimus
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Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

114 straipsnis 114 straipsnis
Deleguotieji įgaliojimai Deleguotieji įgaliojimai

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

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

-a) specialių taisyklių, taikomų viename 
ar keliuose šio reglamento 1 straipsnio 
2 dalyje išvardytuose sektoriuose;

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

a) konkrečių tikslų, kurių gali, turi arba 
neturi siekti tokios organizacijos ir 
asociacijos ir, jei taikytina, pridėtų prie 
išvardytųjų 106–109 straipsniuose, 

aa) horizontalių rekomendacijų, susijusių 
su tarpprofesiniais susitarimais, kuriuos 
organizacijos sudarė vadovaudamosi 
108 straipsniu;

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

b) organizacijų, išskyrus gamintojų 
organizacijas, įstatų, tam tikrų sektorių 
gamintojų organizacijų įstatams taikomų 
specialių sąlygų, tokių organizacijų ir 
asociacijų struktūros, teisinio statuso, 
narystės, dydžio, atskaitomybės ir veiklos; 
susijungimo poveikio;

ba) pripažinimo, pripažinimo panaikinimo 
ir sustabdymo sąlygų; pripažinimo, 
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pripažinimo panaikinimo ir sustabdymo 
poveikio, taip pat reikalavimų šioms 
organizacijoms ir asociacijoms imtis 
taisomųjų veiksmų pripažinimo kriterijų 
nesilaikymo atveju;

c) tarptautinių organizacijų ir asociacijų, 
įskaitant šio straipsnio a ir b punktuose 
nurodytas taisykles;

c) tarptautinių organizacijų ir asociacijų, 
įskaitant šio straipsnio a, b ir ba punktuose 
nurodytas taisykles;

ca) taisyklių, susijusių su administracinės 
pagalbos, kurią tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo atveju teiks 
atitinkamos kompetentingos institucijos, 
nustatymu ir sąlygomis;

d) organizacijų ar asociacijų vykdomos 
užsakomosios veiklos ir jų tiekiamų 
techninių priemonių;

d) organizacijų ar asociacijų vykdomos 
užsakomosios veiklos sąlygų ir jų tiekiamų 
techninių priemonių;

e) minimalaus organizacijų ir asociacijų 
tinkamos parduoti produkcijos kiekio arba 
vertės;

e) minimalaus organizacijų ir asociacijų 
tinkamos parduoti produkcijos kiekio arba 
vertės;

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

f) 110 straipsnyje numatyto organizacijų 
tam tikrų taisyklių taikymo išplėtimo ne jų 
nariams ir 111 straipsnyje nurodyto ne 
narių mokamo privalomo narystės 
mokesčio; papildomų reikalavimų dėl 
atstovaujamumo, susijusių ekonominių 
zonų (įskaitant Komisijos atliekamą jų 
apibrėžimo tikrinimą), trumpiausių 
laikotarpių, kuriuos taisyklės turėtų galioti 
prieš jų taikymo išplėtimą, asmenų ar 
organizacijų, kuriems taisyklės gali būti 
taikomos arba iš kurių reikalaujama mokėti 
įnašus, ir aplinkybių, kuriomis Komisija 
gali konkrečiu laikotarpiu reikalauti, kad 
būtų atsisakyta leisti išplėsti taisyklių 
taikymą arba mokėti privalomus įnašus 
arba panaikinti tokį taisyklių taikymo 
išplėtimą arba privalomus įnašus;

fa) sutartinių sistemų įgyvendinimo 
113a straipsnio 1 dalyje nurodytuose 
sektoriuose specialių sąlygų, ypač ribinių 
verčių, skirtų gamybos apimčiai, kuriai 
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gali būti taikomos kolektyvinės derybos, 
nustatyti;
fb) sąlygų, kuriomis pripažinti gamintojai 
gali pasiekti kolektyvinius horizontalius ir 
vertikalius susitarimus su konkurentais ir 
maisto grandinės partneriais dėl 
investicijų į tvarią gamybą sąnaudų 
įtraukimo į kainas.

Or. en

Pakeitimas 124
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

114 straipsnis 114 straipsnis
Deleguotieji įgaliojimai Deleguotieji įgaliojimai

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

Siekiant užtikrinti, kad gamintojų 
organizacijų ir gamintojų organizacijų 
asociacijų tikslai ir atsakomybė būtų 
aiškiai apibrėžti, taip užtikrinant tokių 
organizacijų veiksmų veiksmingumą 
neužkraunant nereikiamos naštos, 
Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatoma:

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

a) specialios gamintojų organizacijų ir 
gamintojų organizacijų asociacijų, 
vykdančių veiklą daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje, pripažinimo sąlygos;

b) 106 straipsnio d punkte nurodyto 
gamintojų organizacijos pripažinimo 
reikalavimo, kad gamintojų organizacija 
neturėtų dominuojančios padėties 

b) taisyklės, susijusios su administracinės 
pagalbos, kurią organizacijų, vykdančių 
veiklą daugiau negu vienoje valstybėje 
narėje, atveju teikia atitinkamos 
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atitinkamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai 
tai būtina siekiant Sutarties 39 straipsnyje 
nustatytų tikslų; pripažinimo poveikio, 
pripažinimo panaikinimo ir susijungimo;

kompetentingos institucijos, nustatymu ir 
sąlygomis;

c) tarptautinių organizacijų ir asociacijų, 
įskaitant šio straipsnio a ir b punktuose 
nurodytas taisykles;

c) kai tai susiję su organizacijomis, 
reglamentuojamomis pagal 
109a straipsnio aa ir b punktus:
i) specifiniai tikslai, kurių gali, turi ar 
neturi siekti tokios organizacijos ir 
asociacijos;
ii) tokių organizacijų ir jų asociacijų 
pripažinimo, struktūros, narystės jose, jų 
dydžio, atskaitomybės, veiklos ir 
susijungimo taisyklės;
iii) organizacijų ir asociacijų užsakomoji 
veikla ir jų tiekiamos techninės 
priemonės;
iv) minimali organizacijų ir asociacijų 
tinkamos parduoti produkcijos kiekis arba 
vertė;

d) organizacijų ar asociacijų vykdomos 
užsakomosios veiklos ir jų tiekiamų 
techninių priemonių;

d) kai tai susiję su organizacijomis, 
reglamentuojamomis pagal 
109a straipsnio a ir bb punktus – narystės 
jose taisyklės, įskaitant gamintojų 
organizacijos narių įsipareigojimą
pristatyti gamintojų organizacijai visą 
produkcijos kiekį ar tam tikrą jos dalį.

e) minimalaus organizacijų ir asociacijų 
tinkamos parduoti produkcijos kiekio 
arba vertės;
f) 110 straipsnyje numatyto organizacijų 
tam tikrų taisyklių taikymo išplėtimo ne jų 
nariams ir 111 straipsnyje nurodyto ne 
narių mokamo privalomo narystės 
mokesčio, įskaitant griežtesnių gamybos 
taisyklių, kurių taikymas gali būti 
išplėstas pagal 110 straipsnio 4 dalies 
pirmos pastraipos b punktą, sąrašą; 
papildomų reikalavimų dėl 
atstovaujamumo, susijusių ekonominių 
zonų (įskaitant Komisijos atliekamą jų 
apibrėžimo tikrinimą), trumpiausių 
laikotarpių, kuriuos taisyklės turėtų 
galioti prieš jų taikymo išplėtimą, asmenų 
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ar organizacijų, kuriems taisyklės gali 
būti taikomos arba iš kurių reikalaujama 
mokėti įnašus, ir aplinkybių, kuriomis 
Komisija gali reikalauti, kad būtų 
atsisakyta leisti išplėsti taisyklių taikymą 
arba mokėti privalomus įnašus arba 
panaikinti tokį taisyklių taikymo išplėtimą 
arba privalomus įnašus.

Or. en

(d punktas tampa iš dalies pakeisto teksto iii punktu, o e punktas – iv punktu.)

Pakeitimas 125
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 342 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
115 straipsnis 115 straipsnis

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal 
nagrinėjimo procedūrą

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal 
nagrinėjimo procedūrą

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

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

a) 106b ir 108a straipsniuose nurodytų 
gamintojų organizacijų ir tarpšakinių 
organizacijų pripažinimo sąlygų 
įgyvendinimu;
b) pranešimais, kuriuos Komisijai turi 
teikti valstybės narės, remdamosi 
105a straipsnio 8 dalimi, 105b straipsnio 
7 dalimi, 106b straipsnio 4 dalies 
d punktu ir 108a straipsnio 4 dalies 
e punktu;
c) administracinės pagalbos teikimo 
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procedūromis tarptautinio 
bendradarbiavimo atveju;
d) 110 ir 112 straipsniuose nurodytų 
priemonių įgyvendinimo procedūromis ir 
techninėmis sąlygomis, pirmiausia su 
110 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
ekonominės zonos sampratos 
įgyvendinimu.

Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 126
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

115 straipsnis 115 straipsnis

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal 
nagrinėjimo procedūrą

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal 
nagrinėjimo procedūrą

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

Komisija įgyvendinimo aktais, 
laikydamasi 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros, gali 
priimti:

a) gamintojų organizacijų ir jų asociacijų, 
taip pat tarpšakinių organizacijų, ypač 
veiklą daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje vykdančių organizacijų, 
pripažinimo sąlygų įgyvendinimo tvarką;
b) procedūras, susijusias su 
administracine pagalba veiklą daugiau 
nei vienoje valstybėje narėje vykdančių 
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organizacijų atveju;
c) pagal 109a straipsnį reguliuojamų 
organizacijų atveju – atsisakymo suteikti 
pripažinimą ar jo panaikinimo tvarką;
d) informacijos Komisijai dėl pripažintų 
organizacijų ir asociacijų skaičiaus, 
įskaitant dėl atsisakymo suteikti 
pripažinimą ar jo panaikinimo, perdavimo 
tvarką.

Or. en

Pakeitimas 127
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 343–345 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
116 straipsnis 116 straipsnis

Kiti įgyvendinimo įgaliojimai Kiti įgyvendinimo įgaliojimai
Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 
atskirus sprendimus dėl:

1. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
priimti atskirus sprendimus dėl:

a) organizacijų, vykdančių veiklą keliose 
valstybėse narėse, pripažinimo, laikantis 
pagal 114 straipsnio c punktą priimtų 
taisyklių;

a) organizacijų, vykdančių veiklą daugiau 
kaip vienoje valstybėje narėje, 
pripažinimo, atsisakymo suteikti 
pripažinimą ar pripažinimo panaikinimo, 
laikantis pagal 114 straipsnio c punktą 
priimtų taisyklių;

b) atsisakymo pripažinti tarpšakines 
organizacijas arba jų pripažinimo 
panaikinimo, taisyklių taikymo išplėtimo 
panaikinimo arba privalomų įnašų 
panaikinimo, ekonominių zonų pakeitimo 
patvirtinimo arba sprendimų dėl tokio 
pakeitimo, apie kuriuos valstybės narės 
praneša laikydamosi pagal 114 straipsnio 
f punktą priimtų taisyklių.

b) taisyklių taikymo išplėtimo arba 
a punkte nurodytų organizacijų privalomų 
įnašų ir jų panaikinimo.

1a. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
priimti sprendimus dėl ekonominių zonų, 
apie kurias taikydamos pagal 
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114 straipsnio f punktą priimtas taisykles 
yra pranešusios valstybės narės, 
patvirtinimo arba jų pakeitimo.
Tie įgyvendinimo aktai priimami 
netaikant 162 straipsnio 2 ar 3 dalyse 
nurodytos procedūros.

Or. en

Pakeitimas 128
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

116 straipsnis Išbraukta.
Kiti įgyvendinimo įgaliojimai

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 
atskirus sprendimus dėl:
a) organizacijų, vykdančių veiklą keliose 
valstybėse narėse, pripažinimo, laikantis 
pagal 114 straipsnio c punktą priimtų 
taisyklių;
b) atsisakymo pripažinti tarpšakines 
organizacijas arba jų pripažinimo 
panaikinimo, taisyklių taikymo išplėtimo 
panaikinimo arba privalomų įnašų 
panaikinimo, ekonominių zonų pakeitimo 
patvirtinimo arba sprendimų dėl tokio 
pakeitimo, apie kuriuos valstybės narės 
praneša laikydamosi pagal 114 straipsnio 
f punktą priimtų taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 129
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 346, 643 pakeitimus
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Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies II antraštinės dalies III skyriaus 4 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a SKIRSNIS
SKAIDRUMAS IR SU RINKA SUSIJUSI 

INFORMACIJA
116a straipsnis

Europos maisto kainų stebėsenos 
priemonė

1. Siekdama informuoti įmones ir visas 
valdžios institucijas apie kainodarą visoje 
maisto tiekimo grandinėje ir palengvinti 
rinkos tendencijų stebėjimą ir 
registravimą, Komisija reguliariai 
atsiskaito Tarybai ir Europos Parlamentui 
apie veiklą, susijusią su Europos maisto 
kainų stebėsenos priemone, ir tyrimų, 
atliktų taikant pastarąją priemonę, 
rezultatus bei užtikrina, kad šie rezultatai 
būtų skelbiami viešai.
2. Siekiant, kad būtų taikoma 1 dalis, ir 
įtraukiant nacionalinių statistikos 
institutų ir nacionalinių kainų 
observatorijų darbą, naudojantis Europos 
maisto kainų stebėsenos priemone 
renkami statistikos duomenys ir 
informacija nesudarant papildomos 
naštos ūkininkams. Šie duomenys ir 
informacija reikalingi atlikti analizei ir 
tyrimams, pirmiausia susijusiems su:
a) gamyba ir tiekimu;
b) kainodaros mechanizmais ir, jei 
įmanoma, pelno maržomis visoje maisto 
tiekimo grandinėje ES ir valstybėse 
narėse;
c) kainų tendencijomis ir, jei įmanoma, 
pelno maržomis visais maisto tiekimo 
grandinės ES ir valstybėse narėse 
lygmenimis ir visuose žemės ūkio bei 
žemės ūkio ir maisto produktų – ypač 
vaisių ir daržovių, pieno ir pieno produktų 
bei mėsos – sektoriuose;
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d) trumpalaikėmis ir vidutinio laikotarpio 
rinkos prognozėmis.
Šios dalies tikslais taikant Europos maisto 
kainų stebėsenos priemonę pirmiausia 
tiriamas eksportas ir importas, supirkimo 
kainos, vartotojų kainos, pelno maržos, 
gamybos, perdirbimo ir prekybos 
sąnaudos visais maisto tiekimo grandinės 
ES ir valstybėse narėse etapais.
3. Informacija, paskelbta ryšium su 
Europos maisto kainų stebėsenos 
priemone, tvarkoma konfidencialiai. 
Komisija užtikrina, kad nebūtų leidžiama 
įvardyti individualių ūkio subjektų.

Or. en

Pakeitimas 130
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1917 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
129 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

129a straipsnis
Apynių importas

1. Apynių sektoriaus produktai gali būti 
importuojami iš trečiųjų šalių tik jei jų 
kokybės standartai bent prilygsta tiems, 
kurie taikomi Sąjungoje išaugintiems 
tokiems pat produktams arba iš jų 
pagamintiems produktams.
2. Produktai laikomi atitinkančiais 
1 dalyje nurodytą standartą, jei kilmės 
šalies valdžios institucijos jiems yra 
išdavusios pažymą ir jie pripažįstami 
atitinkančiais 59b straipsnyje nurodytą 
sertifikatą.
Kai tai susiję su apynių milteliais, didesnį 
lupulino kiekį turinčiais apynių milteliais, 
apynių ekstraktu ir apynių produktų 
mišiniais, pažyma gali būti pripažinta 
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lygiaverte sertifikatui tik jei šių produktų 
sudėtyje esantis alfa rūgšties kiekis yra 
nemažesnis negu apyniuose, iš kurių jie 
paruošti.
3. Komisija, siekdama sumažinti 
administracinę naštą, gali deleguotaisiais 
teisės aktais, priimtais pagal 160 straipsnį, 
nustatyti sąlygas, kuriomis netaikomi su 
lygiavertiškumo pažymos ir pakuotės 
ženklinimu susiję įpareigojimai.
4. Komisija įgyvendinimo aktais, priimtais 
pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą, tvirtina su šiuo 
straipsniu susijusias taisykles, įskaitant 
lygiavertiškumo pažymų pripažinimo ir 
apynių importo tikrinimo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 131
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 362 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
130 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

130a straipsnis
Žaliavinio cukraus importas rafinavimo 

tikslais: nuolatinėms rafinavimo įmonėms 
taikytinas išimtinis 3 mėnesių laikotarpis 

1. Iki 2019–2020-ųjų prekybos metų 
nuolatinėms rafinavimo įmonėms 
užtikrinamas išimtinis 2 500 000 tonų 
importo per prekybos metus pajėgumas, 
išreikštas baltuoju cukrumi.
2. Vienintelė 2005 m. Portugalijoje 
veikusi cukrinių runkelių perdirbimo 
įmonė laikoma nuolatine rafinavimo 
įmone.
3. Rafinuoti skirto cukraus importo 
licencijos išduodamos tik nuolatinėms 
rafinavimo įmonėms, jei atitinkami 
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kiekiai neviršija 1 dalyje nurodytų kiekių. 
Licencijas viena kitai gali perduoti tik 
nuolatinės rafinavimo įmonės, o licencijų 
galiojimo laikas baigiasi prekybos metų, 
kuriems jos buvo išduotos, pabaigoje.
Ši dalis taikoma pirmuosius tris kiekvienų 
prekybos metų mėnesius.
4. Komisija, atsižvelgdama į būtinybę 
užtikrinti, kad importinis rafinuoti skirtas 
cukrus būtų rafinuojamas pagal šio 
poskirsnio nuostatas, gali deleguotaisiais 
aktais, kaip nustatyta 160 straipsnyje, 
tvirtinti:
a) tam tikras 1 dalyje nurodytų importo 
procedūrų vykdymo apibrėžtis;
b) sąlygas ir atitikties reikalavimus, kurių 
turi laikytis ūkio subjektas, kad galėtų 
pateikti prašymą importo licencijai gauti, 
įskaitant garantijos pateikimą;
c) skirtinų administracinių baudų 
taisykles.
5. Komisija, remdamasi įgyvendinimo 
aktais, kaip nustatyta 162 straipsnio 
2 dalyje, gali priimti būtinas taisykles, 
susijusias su patvirtinamaisiais 
dokumentais, kurie turi būti pateikiami 
atsižvelgiant į importuotojams ir ypač į 
nuolatinėms rafinavimo įmonėms 
taikomus reikalavimus ir įpareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 132
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 363 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
130 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

130b straipsnis
Importo muitų taikymo sustabdymas 
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cukraus sektoriuje
Komisija, laikydamasi 101da straipsnyje 
nurodyto mechanizmo, iki 2019–2020 m. 
prekybos metų pabaigos gali 
įgyvendinimo aktais visiškai arba iš dalies 
sustabdyti importo muitų taikymą tam 
tikriems toliau išvardytų produktų 
kiekiams, kad būtų užtikrintas Europos 
cukraus rinkai reikalingas tiekimas:
a) cukraus, kurį apima KN kodas 1701;
b) izogliukozės, kurią apima KN kodai 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 ir 
1702 90 30.
Šie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 133
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1945, 1947, 1948 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
133 straipsnis 133 straipsnis

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

1. Kiek būtina siekiant sudaryti sąlygas 
eksportuoti produktus pagal pasaulinės 
rinkos įkainius ar kainas, kai vidaus rinkos 
sąlygos atitinka nurodytąsias 
154 straipsnio 1 dalyje, ir laikantis pagal 
Sutarties 218 straipsnį sudarytais 
susitarimais nustatytų ribų bei 
vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 
3 straipsnio 5 dalies, tokių produktų 
pasaulinės rinkos įkainių ar kainų ir kainų 
Sąjungoje skirtumas gali būti padengiamas 
eksporto grąžinamosiomis išmokomis:

a) už toliau nurodytų sektorių produktus, a) už toliau nurodytų sektorių produktus, 
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kurie turi būti eksportuojami toliau jų 
neperdirbus:

kurie turi būti eksportuojami toliau jų 
neperdirbus:

i) grūdų; i) grūdų;
ii) ryžių; ii) ryžių;

iii) cukraus, kai eksportuojami I priedo 
III dalies b–d ir g punktuose nurodyti 
produktai;

iii) cukraus, kai eksportuojami I priedo 
III dalies b–d ir g punktuose nurodyti 
produktai;

iv) galvijienai; iv) galvijienai;

v) pieno ir pieno produktų; v) pieno ir pieno produktų;
vi) kiaulienos; vi) kiaulienos;

vii) kiaušinių; vii) kiaušinių;
viii) paukštienos; viii) paukštienos;

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

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

2. Eksporto grąžinamosios išmokos už 
produktus, kurie eksportuojami kaip 
perdirbtos prekės, negali būti didesnės nei 
tos, kurios taikomos tokiems patiems 
produktams, eksportuojamiems toliau jų 
neperdirbus.

2. Eksporto grąžinamosios išmokos už 
produktus, kurie eksportuojami kaip 
perdirbtos prekės, negali būti didesnės nei 
tos, kurios taikomos tokiems patiems 
produktams, eksportuojamiems toliau jų 
neperdirbus.

2a. Nepažeidžiant 154 straipsnio 1 dalies 
ir 159 straipsnio taikymo sąlygų, 
grąžinamoji išmoka už 1 dalyje nurodytus 
produktus yra 0 EUR.

3. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
šiam straipsniui taikyti būtinas priemones. 
Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

3. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
šiam straipsniui taikyti būtinas priemones. 
Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
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Or. en

Pakeitimas 134
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 364 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
135 straipsnis 135 straipsnis

Eksporto grąžinamųjų išmokų 
nustatymas

Eksporto grąžinamųjų išmokų 
nustatymas

1. Tokios pačios eksporto grąžinamosios 
išmokos taikomos tokiems patiems 
produktams visoje Sąjungoje. Jos gali 
skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, 
ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje 
susidariusios padėties, tam tikrų rinkų 
konkrečių poreikių arba dėl susitarimais, 
sudarytais pagal Sutarties 218 straipsnį, 
nustatytų įpareigojimų.

1. Tokios pačios eksporto grąžinamosios 
išmokos taikomos tokiems patiems 
produktams visoje Sąjungoje. Jos gali 
skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, 
ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje 
susidariusios padėties, tam tikrų rinkų 
konkrečių poreikių arba dėl susitarimais, 
sudarytais pagal Sutarties 218 straipsnį, 
nustatytų įpareigojimų.

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

2. Grąžinamųjų išmokų dydį ribotam 
laikotarpiui nustato Komisija, taikydama 
įgyvendinimo aktus, priimtus pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
Jos gali būti nustatomos konkurso 
javams, ryžiams, cukrui ir pienui bei 
pieno produktams tvarka.
2a. Nustatant grąžinamąją išmoką už 
konkretų produktą atsižvelgiama į vieną 
ar kelis iš šių aspektų:
a) esamą padėtį ir ateities tendencijas, 
susijusias su:
i) to produkto kainomis ir galimybėmis jį 
įsigyti Sąjungos rinkoje,
ii) to produkto kainomis pasaulinėje 
rinkoje;
b) bendro rinkos organizavimo tikslus, 
kuriais turi būti užtikrinta kainų 
pusiausvyra ir natūrali jų raida bei 
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prekyba šioje rinkoje;
c) būtinybę išvengti trikdžių, kurie lemtų 
ilgesnį pasiūlos ir paklausos pusiausvyros 
Sąjungos rinkoje sutrikimą;
d) siūlomo eksporto ekonominius 
aspektus;
e) apribojimus, kurias lemia pagal 
Sutarties 218 straipsnį sudaryti 
susitarimai;
f) būtinybę užtikrinti Sąjungos bazinių 
produktų naudojimo gaminant perdirbtas 
prekes, skirtas eksportuoti į trečiąsias 
šalis, ir trečiųjų šalių produktų, įvežtų 
pagal perdirbimo susitarimus, naudojimo 
pusiausvyrą;
g) mažiausias pardavimo sąnaudas ir 
transportavimo iš Sąjungos rinkų į 
Sąjungos uostus ar kitas eksporto vietas 
bei išsiuntimo į paskirties šalis išlaidas;
h) paklausą Sąjungos rinkoje;
i) kai tai susiję su kiaulienos, kiaušinių ir 
paukštienos sektoriais – Sąjungos kainų 
už pašarinių grūdų kiekį, reikalingą 
Sąjungoje gaminti šių sektorių 
produktams, ir kainų pasaulinėje rinkoje 
skirtumą.

Or. en

Pakeitimas 135
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 367 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
141 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

141 straipsnis 141 straipsnis

Kiti įgyvendinimo įgaliojimai Kiti įgyvendinimo įgaliojimai
Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti koeficientus, skirtus eksporto 

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

grąžinamosioms išmokoms koreguoti 
laikantis taisyklių, priimtų pagal 
139 straipsnio 6 dalį.

Tie įgyvendinimo aktai priimami 
netaikant 162 straipsnio 2 ar 3 dalyse 
nurodytos procedūros.

Or. en

Pakeitimas 136
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 368, 369, 2018 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
143 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

143 straipsnis 143 straipsnis
Sutarties 101–106 straipsnių taikymas Sutarties 101–106 straipsnių taikymas

Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, 
Sutarties 101–106 straipsniai ir jų 
įgyvendinimo nuostatos, remiantis šio 
reglamento 144 ir 145 straipsniais, taikomi 
visiems Sutarties 101 straipsnio 1 dalyje ir 
102 straipsnyje nurodytiems susitarimams, 
sprendimams ir veiksmams, susijusiems su 
žemės ūkio produktų gamyba arba prekyba 
jais.

Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, 
pagal Sutarties 42 straipsnį, Sutarties 
101–106 straipsniai ir jų įgyvendinimo 
nuostatos, remiantis šio reglamento 143a –
145 straipsniais, taikomi visiems Sutarties 
101 straipsnio 1 dalyje ir 102 straipsnyje 
nurodytiems susitarimams, sprendimams ir 
veiksmams, susijusiems su žemės ūkio 
produktų gamyba arba prekyba jais.

Siekiant pagerinti vidaus rinkos 
funkcionavimą ir užtikrinti vienodą 
Sąjungos konkurencijos įstatymų 
įgyvendinimą žemės ūkio ir žemės ūkio 
produktų sektoriuje, Komisija 
koordinuoja įvairių nacionalinių
konkurencijos priežiūros institucijų 
veiksmus. Šiuo tikslu Komisija paskelbia 
gaires ir gerosios patirties vadovus, 
skirtus padėti įvairioms nacionalinėms 
konkurencijos institucijoms ir žemės ūkio 
bei žemės ūkio produktų sektoriaus 
subjektams.

Or. en
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Pakeitimas 137
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 370 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
143 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
143a straipsnis

Atitinkama rinka
1. Atitinkamos rinkos apibrėžtis padeda 
nustatyti ir apibrėžti sritį, kurioje vyksta 
įmonių konkurencija, ir yra grindžiama 
dviem viena kitą papildančiomis 
plotmėmis:
a) atitinkama produkto rinka: pagal šį 
skyrių „produktų rinka“ laikoma rinka, 
kurioje prekiaujama visais produktais, 
kuriuos dėl ypatybių, kainos ir vartojimo 
paskirties vartotojas laiko vienas kitą 
pakeičiančiais;
b) atitinkama geografinė rinka: pagal šį 
skyrių „atitinkama geografine rinka“ 
laikoma rinka, apimanti geografinę 
teritoriją, kurioje atitinkamos įmonės 
teikia atitinkamų prekių pasiūlą, kur 
konkurencijos sąlygos yra pakankamai 
vienodos ir kuri gali būti atskirta nuo 
gretimų geografinių teritorijų, nes 
konkurencijos sąlygos tose teritorijose yra 
aiškiai skirtingos.
2. Atitinkama rinka nustatoma 
vadovaujantis tokiais principais:
a) atitinkamų neperdirbtų tam tikrų rūšių 
augalinių ir gyvulinių produktų rinka visų 
pirma nagrinėjama rūšies lygmeniu; jeigu 
remiamasi žemesnio lygmens 
duomenimis, tai reikia deramai pagrįsti;
b) atitinkama geografinė rinka visų pirma 
vertinama Sąjungos rinkos lygmeniu; 
jeigu remiamasi žemesnio lygmens 
duomenimis, tai reikia deramai pagrįsti.
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Or. en

Pakeitimas 138
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 371 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
143 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

143b straipsnis
Dominuojanti padėtis

1. Pagal šį skyrių „dominuojančia 
padėtimi“ laikoma įmonės padėtis, kai dėl 
turimos ekonominės galios ji gali trukdyti 
palaikyti tikrą konkurenciją atitinkamoje 
rinkoje ir turi galimybę elgtis gana 
savarankiškai savo konkurentų, savo 
klientų ir galiausiai vartotojų atžvilgiu.
2. Laikoma, kad įmonė neturi 
dominuojančios padėties, kol vienos 
įmonės arba kelių horizontalųjį 
susitarimą sudariusių įmonių užimamos 
atitinkamos rinkos dalys žemės ūkio ir 
žemės ūkio ir maisto sektoriuje nepasiekia 
didžiausios tos pačios rinkos įmonės, 
priskiriamos paskesnei maisto tiekimo 
grandinės grandžiai, užimamų rinkos 
dalių lygio.

Or. en

Pakeitimas 139
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 372–376 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
144 straipsnis 144 straipsnis
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BŽŪP tikslams, ūkininkams ir jų 
asociacijoms taikomos išimtys

BŽŪP tikslams, ūkininkams ir jų 
organizacijoms arba organizacijų

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

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

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

Sutarties 39 straipsnio tikslams įgyvendinti 
reikalingi ūkininkų, arba pagal šio 
reglamento 106 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų, arba pagal šio 
reglamento 107 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų asociacijų 
susitarimai, sprendimai ir suderinti
veiksmai, susiję su žemės ūkio produktų 
gamyba ar prekyba jais arba bendros 
infrastruktūros naudojimu žemės ūkio 
produktams sandėliuoti, apdoroti ar 
perdirbti.

Susitarimai, sprendimai ir suderinti 
veiksmai, minimi šioje dalyje laikomi 
atitinkančiais Sutarties 101 straipsnio 3 
dalies reikalavimus.
Dabartinė dalis netaikoma atvejais, 
nesusijusiais su konkurencija.
1a. Įgyvendinant šiuos susitarimus, 
sprendimus ir suderintus veiksmus, 
išskyrus 104a, 105a, 113a ir 113b 
straipsniuose nurodytas sutartis, 
neprivaloma taikyti konkrečiai nustatytos 
kainos.
1b. 143 straipsnyje paminėtų ūkininkų ir 
jų organizacijų arba organizacijų 
asociacijų susitarimai, sprendimai ir 
suderinti veiksmai patenka į reglamento 
(EB) Nr. 1/2003 taikymo apimtį.

2. Pasikonsultavusi su valstybėmis 
narėmis ir išklausiusi atitinkamų įmonių 
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arba įmonių asociacijų ir bet kurių kitų, 
jos manymu, tinkamų fizinių ar juridinių 
asmenų nuomonę, Komisija turi išimtinę 
teisę, su sąlyga, kad jos sprendimus gali 
peržiūrėti Teisingumo Teismas, 
įgyvendinimo aktais priimamu sprendimu, 
kuris paskelbiamas, nustatyti, kurie 
susitarimai, sprendimai ir veiksmai 
atitinka 1 dalyje nurodytas sąlygas.
Komisija priima tokį sprendimą savo 
iniciatyva arba valstybės narės 
kompetentingos institucijos arba 
suinteresuotosios įmonės ar įmonių 
asociacijos prašymu.
3. Skelbiant 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytą sprendimą, nurodomi šalių 
pavadinimai ir sprendimo esmė. Skelbiant 
sprendimą, atsižvelgiama į teisėtą įmonių 
interesą apsaugoti savo verslo paslaptis.

Or. en

Pakeitimas 140
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 381–385, 2029 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
145 straipsnis 145 straipsnis

Pripažintų tarpšakinių organizacijų 
susitarimai ir suderinti veiksmai

Pripažintų tarpšakinių organizacijų 
susitarimai ir suderinti veiksmai

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

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

a) apie susitarimus, sprendimus ir 
suderintus veiksmus buvo pranešta 
Komisijai;

a) apie susitarimus, sprendimus ir 
suderintus veiksmus buvo pranešta 
Komisijai;

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

b) Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo 
Komisija įgyvendinimo aktais, 
patvirtintais netaikant 162 straipsnio 2 
arba 3 dalies, nenustato, kad šie 
susitarimai patenka į 4 dalies taikymo 
apimtį.

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

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

3a. Nepažeidžiant šio straipsnio 2 ir 3 
dalies nuostatų, krizės atveju susitarimai, 
sprendimai ir suderinti veiksmai, minimi 
1 dalyje, įsigalioja ir apie juos Komisija 
informuojama iš karto po jų patvirtinimo.
Po pranešimo Komisija per 21 dieną 
naudodamasi įgyvendinimo aktais, 
priimtais netaikant 162 straipsnio 2 ar 
3 dalies, praneša, ar šiems susitarimams 
galioja 4 dalies taikymo sritis.

4. Susitarimai, sprendimai ir suderinti 
veiksmai bet kuriuo atveju laikomi 
nesuderinamais su Sąjungos taisyklėmis, 
jei:

4. Susitarimai, sprendimai ir suderinti 
veiksmai bet kuriuo atveju laikomi 
nesuderinamais su Sąjungos taisyklėmis, 
jei:

a) dėl jų Sąjungoje gali būti bet kokiu būdu 
pasidalyta rinka;

a) dėl jų Sąjungoje gali būti bet kokiu būdu 
pasidalyta rinka;

b) jie gali turėti įtakos tinkamam rinkos 
organizavimui;

b) jie gali turėti įtakos tinkamam rinkos 
organizavimui;

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

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

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

e) dėl jų didelės atitinkamų produktų dalies 
atžvilgiu gali atsirasti diskriminacija arba 
būti panaikinta konkurencija.

e) dėl jų didelės atitinkamų produktų dalies 
atžvilgiu gali atsirasti diskriminacija arba 
būti panaikinta konkurencija.

5. Jei praėjus 2 dalies b punkte nurodytam 5. Jei praėjus 2 dalies b punkte nurodytam 
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dviejų mėnesių laikotarpiui Komisija 
nustato, kad nebuvo laikomasi 1 dalies 
taikymo sąlygų, ji įgyvendinimo aktais 
priima sprendimą, kuriuo paskelbiama, kad 
atitinkamam susitarimui, sprendimui ar 
suderintiems veiksmams taikoma Sutarties 
101 straipsnio 1 dalis.

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

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

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

6. Jei sudaromas daugiametis susitarimas, 
pranešimas pirmaisiais susitarimo metais 
galioja ir vėlesniems susitarimo taikymo 
metams. Tačiau tokiu atveju Komisija bet 
kuriuo metu savo iniciatyva arba kitos 
valstybės narės prašymu gali paskelbti 
apie nustatytą neatitikimą.

6. Jei sudaromas daugiametis susitarimas, 
pranešimas pirmaisiais susitarimo metais 
galioja ir vėlesniems susitarimo taikymo 
metams.

6a. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos priemonės, 
būtinos šio straipsnio vienodam taikymui. 
Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 141
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 387, 2050, 2054 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

154 straipsnis 154 straipsnis
Rinkos sutrikdymo prevencijos 

priemonės
Rinkos sutrikdymo prevencijos 

priemonės
1. Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 

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

ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų 
rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymą, arba didelį gamybos kainų 
padidėjimą, kaip tai nurodyta 7 straipsnio 
2dalyje, kai panašu, kad tokia padėtis tęsis 
arba dar pablogės, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų, su sąlyga, kad kitos šiame 
reglamente nurodytos priemonės atrodo 
nepakankamomis.

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

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

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

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir 
tokiam laikui, kuris būtinas, galima išplėsti 
arba pakeisti kitų šiame reglamente 
numatytų priemonių taikymo sritį, trukmę 
ar kitus aspektus, arba visiškai ar iš dalies 
sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams, arba skirti lėšų, siekiant 
paskatinti III dalies VI skirsnyje minimas 
eksporto grąžinamąsias išmokas arba 
teikti konkrečią paramą gamintojams, 
siekiant sumažinti didelio rinkos 
sutrikdymo poveikį.

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

2. Nepažeidžiant 133 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, 1 dalyje nurodytos priemonės 
taikomos visiems I priede išvardytiems 
produktams.

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

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

Pakeitimas 142
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 389, 2069, 2074, 2086, 2088, 2092 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

155 straipsnis 155 straipsnis
Su gyvūnų ligomis ir vartotojų 

pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus 
visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai 

susijusios priemonės

Su kenkėjais, gyvūnų ir augalų ligomis ir 
vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl 

pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų 
sveikatai susijusios priemonės

1. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
priimti išskirtines rėmimo priemones:

1. Komisija deleguotaisiais aktais,
patvirtintais laikantis 161 straipsnyje 
minimos skubos procedūros, gali priimti 
išskirtines rėmimo priemones, skirtas 
paveiktai rinkai:

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

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

b) kad atsižvelgtų į didelius rinkos 
sutrikimus, tiesiogiai susijusius su 
vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl 
pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų 
sveikatai.

b) kad atsižvelgtų į didelius rinkos 
sutrikimus, tiesiogiai susijusius su 
vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl 
pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų 
sveikatai.

Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
2. 1 dalyje numatytos priemonės taikomos 
šiuose sektoriuose:

2. 1 dalyje numatytos priemonės taikomos 
šiuose sektoriuose:

a) galvijienai; a) galvijienai;

b) pieno ir pieno produktų; b) pieno ir pieno produktų;
c) kiaulienos; c) kiaulienos;

d) avienos ir ožkienos; d) avienos ir ožkienos;
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e) kiaušinių; e) kiaušinių;
f) paukštienos. f) paukštienos.

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

1 dalies b punkte numatytos priemonės, 
susijusios su vartotojų pasitikėjimo 
praradimu dėl pavojaus visuomenės ar 
augalų sveikatai, taip pat taikomos visiems 
kitiems žemės ūkio produktams.

2a. Komisija deleguotaisiais aktais, 
patvirtintais laikantis 161 straipsnyje 
minimos skubos procedūros, praplečia 2 
dalyje minimų gaminių sąrašą.

3. 1 dalyje numatytų priemonių imamasi 
atitinkamos valstybės narės prašymu.

3. 1 dalyje numatytų priemonių imamasi 
atitinkamos valstybės narės prašymu.

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

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

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

5. Sąjunga teikia dalinį finansavimą, kuris 
atitinka 50 % ir 75 % valstybių narių 
išlaidų 1 dalies a ir b punktuose
numatytoms priemonėms. Šios priemonės 
gali apimti mokestines lengvatas arba 
lengvatines paskolas, suteikiamas 
ūkininkams ir finansuojamas pagal 
[Kaimo plėtros] reglamentą.

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

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

6. Jei gamintojai prisideda prie valstybių 
narių patirtų išlaidų, pastarosios užtikrina, 
kad nebūtų iškraipoma skirtingų valstybių 
narių gamintojų konkurencija.

6. Jei gamintojai prisideda prie valstybių 
narių patirtų išlaidų, pastarosios užtikrina, 
kad nebūtų iškraipoma skirtingų valstybių 
narių gamintojų konkurencija.

Or. en
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Pakeitimas 143
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 390 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
156 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

156 straipsnis 156 straipsnis

Konkrečioms problemoms spręsti 
būtinos priemonės

Konkrečioms problemoms spręsti 
būtinos priemonės

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

1. Komisija, naudodamasi teise priimti 
deleguotuosius aktus 161 straipsnyje 
nustatyta skubos tvarka, priima 
konkrečioms problemoms spręsti būtinas 
pagrįstas skubias priemones. Tokiomis 
priemonėmis galima nukrypti nuo šio 
reglamento nuostatų tik tiek, kiek tikrai 
būtina ir tokiam laikui, kuris tikrai būtinas.

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

2. Dėl tinkamai pagrįstų būtinų skubos 
priežasčių ir siekdama išspręsti konkrečias 
problemas Komisija priima deleguotuosius
aktus pagal 161 straipsnyje nustatytą 
skubos tvarką.

Or. en

Pakeitimas 144
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 391, 2104 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
156 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

156a straipsnis
Dideliems pieno ir pieno produktų rinkos 
pusiausvyros sutrikimams spręsti skirtos 
priemonės
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1. Nuo 2015 m. balandžio 1 d. didelio 
pieno bei pieno gaminių rinkos 
pusiausvyros sutrikdymo atveju, Komisija 
įgyvendinimo aktais, priimtais laikantis 
162 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
nagrinėjimo tvarkos, mažiausiai trejų 
metų laikotarpiui, kuris gali būti 
pratęstas, gali suteikti paramą pieno 
gamintojams, kurie savanoriškai sutiko 
sumažinti savo gamybos apimtis 
mažiausiai 5 % palyginti su praėjusių 
metų laikotarpiu.
Teikiant tokią paramą, Komisija 
įgyvendinimo aktais, priimtais laikantis 
162 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
nagrinėjimo tvarkos, mažiausiai trejų 
metų laikotarpiui, kuris gali būti 
pratęstas, taiko mokestį pieno 
gamintojams, kurie savo gamybos apimtis 
palyginti su praėjusių metų laikotarpiu 
padidino mažiausiai 5 %.
2. Taikant 1 dalyje minimą priemonę 
Komisija atsižvelgia į gamybos kainų 
tendencijas, o ypač į išlaidas sąnaudoms.
3. Nemokamas pieno tiekimas labdaros 
organizacijoms, apibrėžtoms 
COM(2012) 617 29 straipsnio 3 dalies b 
punkte, terminu „organizacijos 
partnerės“, gali būti laikomas gamybos 
apimčių sumažinimu laikantis pagal 4 
dalį Komisijos nustatytų sąlygų.
4. Įmonių, kurios įgyvendino 1 dalies 1 
pastraipoje minimą sistemą produktams 
suteikiama pirmenybė kai pieno ir pieno 
gaminių rinkoje yra įgyvendinamos II 
dalies I antraštinėje dalyje minimos 
intervencinės priemonės.
5. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
veiksmingą ir tinkamą šio mechanizmo 
veikimą, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatoma:
a) kriterijai, kurių reikia laikytis norint 
gauti pagalbą;
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b) konkrečios šio mechanizmo aktyvavimo 
sąlygos;
c) sąlygos, kurių reikia laikytis siekiant, 
kad nemokamai labdaros organizacijoms 
tiekiamas pienas, kaip numatyta 2 dalyje, 
būtų laikomas gamybos sumažinimu;
d) sąlygos, reglamentuojančios paramos 
teikimą neįvykdžius gamybos mažinimo 
įsipareigojimų, kartu su palūkanomis, 
mokamomis pagal atitinkamas 
galiojančias taisykles.
6. Komisija, laikantis įgyvendinimo aktų, 
patvirtina reikalingas priemones, 
susijusias su paramos apimtimi ir 1 dalyje 
minimu mokesčiu.
Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 145
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2067 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
156 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

156b straipsnis
Rinkos sutrikdymo prevencijos priemonės 

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

Or. en
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Pakeitimas 146
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 392 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies I skyriaus 3 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3A SKIRSNIS
SUSITARIMAI, SPRENDIMAI IR 

SUDERINTI VEIKSMAI PER 
LAIKOTARPIUS, KAI NUSTATOMI 

RIMTI RINKŲ PUSIAUSVYROS 
SUTRIKIMAI

Or. en

Pakeitimas 147
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 392 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
156 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

156c straipsnis
Sutarties 101 straipsnio 1 dalies taikymas
1. Didelio rinkos sutrikdymo laikotarpiais 
Komisija įgyvendinimo aktais, priimtais 
laikantis 162 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
nagrinėjimo tvarkos, gali nuspręsti jokiais 
atvejais netaikyti Sutarties 101 straipsnio 
1 dalies susitarimams, sprendimams ir 
suderintiems veiksmams, susijusiems su 
pripažintomis bet kuriomis iš šio 
reglamento 1 straipsnio 2 dalyje paminėtų 
sektorių gamintojų organizacijomis, jų 
asociacijomis ir pripažintomis 
tarpšakinėmis organizacijomis, su sąlyga, 
kad tokiais susitarimais, sprendimais arba 
suderintais veiksmais siekiama stabilizuoti 
atitinkamą sektorių, taikant kainų 
nustatymo ir pasiūlos kontrolės 
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priemones.
Šis reglamentas taip pat taikomas 
organizacijų susitarimams, sprendimams 
ir suderintiems veiksmams.
2. 1 dalis taikoma tik tada, kai Komisija 
jau priėmė vieną iš priemonių, nustatytų 
šiame skyriuje, arba ji suteikė leidimą 
valstybės intervencijai ar leidimą suteikti 
paramą privačiam sandėliavimui, 
numatytam II dalies I antraštinės dalies 
I skyriuje, taip pat jeigu šie susitarimai, 
sprendimai ir suderinti veiksmai, numatyti 
1 dalyje, yra laikomi pateisinamais 
susijusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) 
dėl pusiausvyros sutrikimų rinkoje.
3. Susitarimai, sprendimai ir suderinti 
veiksmai, numatyti 1 dalyje, galioja ne 
ilgiau kaip 6 mėnesius, išskyrus atvejus, 
kai Komisija įgyvendinimo sprendimu 
laikotarpį pratęsia 6 mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 148
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 396 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
157 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

157a straipsnis
Privalomas deklaravimas pieno ir pieno 

produktų sektoriuje
Nuo 2015 m balandžio 1 d. pirmieji žalio 
pieno pirkėjai kompetentingai 
nacionalinei institucijai pateikia 
deklaraciją apie joms kas mėnesį pateikto 
žalio pieno kiekį.
Šiame straipsnyje ir 104a straipsnyje 
„pirmuoju pirkėju“ vadinama įmonė ar 
įmonių grupė, perkanti pieną iš 
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gamintojų, jeigu:
a) pienas surenkamas, pakuojamas, 
laikomas, atšaldomas ar perdirbamas, taip 
pat pateikiamas pagal sutartį;
b) jį parduotų vienai ar daugiau įmonių, 
apdorojančių arba perdirbančių pieną ar 
kitus pieno produktus.
Valstybės narės praneša Komisijai žalio 
pieno kiekį pirmoje pastraipoje nurodyta 
tvarka.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos tokių pranešimų 
turinio, formos ir pateikimo laiko 
taisyklės, taip pat priemonės, susijusios su 
pranešimais, kuriuos valstybės narės turi 
pateikti pagal šį straipsnį. Tie 
įgyvendinimo aktai priimamai pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 149
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 398–404, 2120, 2130 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
158 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

158 straipsnis 158 straipsnis

Komisijos įsipareigojimas teikti 
ataskaitas

Komisijos įsipareigojimas teikti 
ataskaitas

Komisija teikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai:

Komisija teikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai:

a) kas trejus metus po 2013 m. – su 
bitininkystės sektoriumi susijusių 
priemonių, nustatytų 52–54 straipsniuose,
įgyvendinimo ataskaitą;

a) kas trejus metus po šio reglamento 
įsigaliojimo:

i) apie su bitininkystės sektoriumi susijusių 
priemonių, nustatytų 52–54 straipsniuose,
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įgyvendinimą;
ii) apie žemės ūkio ir žemės ūkio gaminių 
sektoriaus konkurencijos taisyklių 
taikymą visose valstybėse narėse, ypatingą 
dėmesį teikiant išimtims, taikomoms pagal 
144 ir 145 straipsnius bei galimus 
nacionalinių ir Europos konkurencijos 
įstatymų interpretavimo ir taikymo 
skirtumus, kartu pateikiant bet kokius 
tinkamus pasiūlymus;
iii) apie veiksmus, kurių buvo imtasi 
siekiant apsaugoti geografines nuorodas 
ir kilmės vietos nuorodas nuo 
piktnaudžiavimo jomis trečiosiose šalyse;

b) iki 2014 m. birželio 30 d. ir iki 2018 m. 
gruodžio 31 d. – pieno ir pieno produktų 
sektoriaus rinkos padėties raidos, visų 
pirma 104–107 ir 145 straipsnių taikymo 
tame sektoriuje ataskaitą, kurioje visų 
pirma nurodomos galimos ūkininkams 
skirtos paskatos sudaryti bendros gamybos 
susitarimus, taip pat pateikiami atitinkami 
pasiūlymai.

b) iki 2014 m. birželio 30 d. ir iki 2018 m. 
gruodžio 31 d. – pieno ir pieno produktų 
sektoriaus rinkos padėties raidos, visų 
pirma 104a, 105a, 105b ir 157a straipsnių 
taikymo tame sektoriuje ataskaitą, kurioje 
visų pirma vertinama poveikis pieno 
gamintojams ir pieno produkcijai 
sunkumų turinčiuose regionuose, susijęs 
su bendru tikslu išlaikyti tokiuose 
regionuose gamybą ir nurodomos galimos 
ūkininkams skirtos paskatos sudaryti 
bendros gamybos susitarimus, taip pat 
pateikiami atitinkami pasiūlymai.

ba) Iki 2014 m. gruodžio 31 d.:
i) apie galimybę kiaulienai, avinai ir 
ožkienai taikyti specialias prekybos 
taisykles. Šiame pranešime pateikiamos 
susijusios nuostatos, kurias Komisija siūlo 
priimti remiantis deleguotaisiais aktais;
ii) apie paprastesnių prekybos standartų 
įvedimą, kurie būtų taikomi vietos gyvūnų 
ir augalų rūšims, kurias naudoja ir veisia 
smulkūs gamintojai, kartu su visais 
tinkamais pasiūlymais dėl sprendimų 
siekiant šalinti sunkumus tiems 
gamintojams stengiantis atitikti ES 
prekybos standartus;
iii) apie žemės ūkio ir žemės ūkio 
produktų sektoriaus konkurencingumą ir 
tvarumą, iki 2019 m. gruodžio 31 d. 
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pateikiant antrąją ataskaitą;
iv) apie padėties rinkoje raidą ir cukraus 
sektoriaus tiekimo grandinės veikimą, iki 
2018 m. liepos 1 d. pateikiant ataskaitą 
apie cukraus sektoriaus rinkos padėties 
raidą, ypatingą dėmesį teikiant 
atitinkamoms dabartinės kvotų sistemos 
panaikinimo priemonėms ir sektoriaus 
ateičiai po 2020 m., kurioje ypatingas 
dėmesys skiriamas būtinybei išlaikyti 
sąžiningą sutarčių sistemą ir cukraus 
kainų deklaravimo sistemą, kartu 
pateikiant atitinkamus pasiūlymus;
v) apie supaprastintą neprivalomų 
nustatytų terminų jautienos ir veršienos 
sektoriuje sistemą, ypatingą dėmesį 
teikiant dabartinei savanoriško 
ženklinimo sistemai bei atitinkamiems 
terminams, susijusiems su veisimu, 
gamyba ir maistu, kurie jautienos ir 
veršienos sektoriui galėtu suteikti 
papildomos naudos, kartu pateikiant 
atitinkamus pasiūlymus;
ba) ne vėliau kaip ketveri metai po šio 
reglamento dėl žemės ūkio rinkos valdymo 
priemonių veikimo ir jų veiksmingumo, 
įsigaliojimo – ataskaita apie jų 
tinkamumą naujomis tarptautinio masto 
aplinkybėmis, ypatingą dėmesį skiriant ju 
derėjimui su tikslais, paminėtais Sutarties 
39 straipsnyje, kartu pateikiant kitus 
tinkamus pasiūlymus.

Or. en

Pakeitimas 150
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2146 pakeitimą
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Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

159 straipsnis 159 straipsnis

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

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

Visų pirma lėšos perduodamos už išlaidas, 
patirtas pagal:

Visų pirma lėšos perduodamos už išlaidas, 
patirtas pagal:

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

c) šios dalies I skyrių. c) šios dalies I skyrių.

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

Or. en

Pakeitimas 151
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas
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Pasiūlymas dėl reglamento
163 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

163 straipsnis 163 straipsnis
Panaikinimas Panaikinimas

1. Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 
panaikinamas.

1. Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 
panaikinamas.

Tačiau tebetaikomos šios Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 [Reglamento (ES) 
Nr. COM(2010)79] nuostatos:

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

a) II dalies I antraštinė dalis, 142 
straipsnis, 153 straipsnio 1 dalies pirma 
pastraipa, 153 straipsnio 2 ir 3 dalys, 156 
straipsnis, III priedo II dalis ir VI priedas 
[Reglamento (ES) Nr. COM(2010)799 II 
dalies I antraštinė dalis, 248, 260–262 
straipsniai ir III priedo II dalis] – iki 
2014–2015 cukraus prekybos metų 
pabaigos, t. y. 2015 m. rugsėjo 30 d.;
b) nuostatos, susijusios su pieno gamybos 
apribojimų sistema, išdėstytos II dalies I 
antraštinės dalies III skyriuje ir IX ir X 
prieduose [Reglamento (ES) 
Nr. COM(2010)799 II dalies I antraštinės 
dalies III skyriuje ir VIII ir IX prieduose] 
– iki 2015 m. kovo 31 d.;

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

c) vyno sektoriuje: c) vyno sektoriuje:

i) straipsniai [Reglamento (ES) 
Nr. COM(2010)799 82–87 straipsniai],
kiek tai susiję su 85a straipsnio 2 dalyje 
[Reglamento (ES) Nr. COM(2010)799 82 
straipsnio 2 dalyje] nurodytais plotais, 
kuriuose vynuogynai dar nebuvo išnaikinti, 
ir kiek tai susiję su 85b straipsnio 1 dalyje 
[Reglamento (ES) Nr. COM(2010)799 83 
straipsnio 1 dalyje] nurodytais plotais, 
kurie nebuvo sureguliuoti, – iki kol 
tokiuose plotuose vynuogynai bus 
išnaikinti arba tokie plotai bus sureguliuoti,

i) straipsniai – kiek tai susiję su 85a 
straipsnio 2 dalyje nurodytais plotais, 
kuriuose vynuogynai dar nebuvo išnaikinti, 
ir kiek tai susiję su 85b straipsnio 1 dalyje 
nurodytais plotais, kurie nebuvo 
sureguliuoti, – iki kol tokiuose plotuose 
vynuogynai bus išnaikinti arba tokie plotai 
bus sureguliuoti,

ii) pereinamojo laikotarpio sodinimo 
teisių tvarka, nustatyta II dalies I 
antraštinės dalies III skyriaus IVa 
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skirsnio II poskirsnyje [Reglamento (ES) 
Nr. COM(2010)799 II dalies I antraštinės 
dalies III skyriaus V skirsnio II 
poskirsnyje], – iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
arba, jei tai būtina, kad įsigaliotų 
valstybių narių sprendimas, priimtas 
pagal 85g straipsnio 5 dalį [Reglamento 
(ES) Nr. COM(2010)799 89 straipsnio 5 
dalį], iki 2018 m. gruodžio 31 d.,
iii) straipsnio 5 dalis ir 118s straipsnio 5 
dalis;

iii) straipsnio 5 dalis ir 118s straipsnio 5 
dalis;

d) 182 straipsnio 7 dalis [Reglamento (ES) 
Nr. COM(2010)799 291 straipsnio 2 dalis]
– iki 2014 m. kovo 31 d.;

d) 182 straipsnio 7 dalis – iki 2014 m. kovo 
31 d.;

e) 182 straipsnio 3 dalies pirma ir antra 
pastraipos [Reglamento (ES) 
Nr. COM(2010)799 293 straipsnio pirma 
ir antra pastraipos] – iki 2013–2014 
cukraus prekybos metų pabaigos;

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

f) 182 straipsnio 4 dalis [Reglamento (ES) 
Nr. COM(2010)799 294 straipsnis] – iki 
2017 m. gruodžio 31 d.[;]

f) 182 straipsnio 4 dalis – iki 2017 m. 
gruodžio 31 d.

g) Reglamento (ES) Nr. COM(2010)799 
326 straipsnis.
2. Nuorodos į Reglamentą (EB) 
Nr. 1234/2007 [Reglamentą (ES) 
Nr. COM(2010)799] laikomos nuorodomis 
į šį reglamentą ir Reglamentą (ES) Nr. […] 
[dėl bendros žemės ūkio politikos 
finansavimo, valdymo ir stebėsenos] ir 
skaitomos pagal šio reglamento VIII priede 
pateiktas atitikmenų lenteles.

2. Nuorodos į Reglamentą (EB) 
Nr. 1234/2007 laikomos nuorodomis į šį 
reglamentą ir Reglamentą (ES) Nr. […] 
[dėl bendros žemės ūkio politikos 
finansavimo, valdymo ir stebėsenos] ir 
skaitomos pagal šio reglamento VIII priede 
pateiktas atitikmenų lenteles.

3. Tarybos reglamentai (EB) Nr. 234/79, 
(EB) Nr. 1601/96 ir (EB) Nr. 1037/2001 
panaikinami.

3. Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 234/79, 
(EB) Nr. 1601/96 ir (EB) Nr. 1037/2001 
panaikinami.

Or. en

Pakeitimas 152
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 415 pakeitimą
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Pasiūlymas dėl reglamento
163 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

163a straipsnis
Prekybos taisyklių taikymo pradžios data

Siekdama užtikrinti teisinę apsaugą 
prekybos taisyklių taikymo srityje, 
Komisija deleguotaisiais aktais, priimtais 
pagal 160 straipsnį, nustato datą, kada 
šios Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
nuostatos nustoja galioti susijusiame 
sektoriuje:
– straipsniai 113a, 113b, 114, 115, 116 ir 
117 straipsnio 1 – 4 dalys; 
XIa priedo II punkto 2 papunktis, XIa 
priedo IV–IX punktai, XII priedo IV 
punkto 2 papunktis, XIII priedo VI 
punkto 2 papunktis, XIV priedo A dalis, 
XIV priedo B dalies I punkto 2 ir 3 dalys, 
XIV priedo B dalies III punktas, XIV 
priedo C dalis ir XV priedo II, III, IV ir 
VI punktai.
Ta data yra atitinkamų prekybos taisyklių, 
kurios turi būti nustatytos pagal šio 
reglamento II dalies II antraštinės dalies 
I skyriaus I skirsnyje numatytus 
deleguotuosius aktus, taikymo pradžios 
data.

(The amendment is based on the COM document COM(2012) 535)

Or. en

Pakeitimas 153
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 417 pakeitimą
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Pasiūlymas dėl reglamento
164 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

164 straipsnis 164 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio taisyklės Pereinamojo laikotarpio taisyklės

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti sklandų 
perėjimą nuo Reglamente (ES) Nr. 
[COM(2010)799] numatytų priemonių prie 
šiame reglamente nustatytų priemonių, 
Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
būtinų apsaugoti įmonių įgytas teises ir 
teisėtus lūkesčius.

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti sklandų 
perėjimą nuo Reglamente Nr. 1234/2007
nustatytų priemonių, Komisija įgaliojama 
pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus dėl priemonių, būtinų apsaugoti 
įmonių įgytas teises ir teisėtus lūkesčius.

Visoms daugiametėms paramos 
programoms, priimtoms iki 2014 m. 
sausio 1 d., paremtoms Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 103, 103i ir 
105a straipsniais, ir toliau bus taikomos 
šios nuostatos įsigaliojus šiam 
reglamentui, kol baigsis jų galiojimas.

Or. en

Pakeitimas 154
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 418 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
165 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

165 straipsnis 165 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas Įsigaliojimas ir taikymas
1. Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

1. Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Tačiau 7, 16 ir 101 straipsnių bei III 
priedo nuostatos, susijusios su cukraus 
sektoriumi, taikomos tik po 2014–2015

Tačiau 7 ir 16 straipsnių nuostatos 
taikomos tik po 2019–2020 cukraus 
prekybos metų pabaigos 2020 m. spalio 
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cukraus prekybos metų pabaigos 2015 m.
spalio 1 d.

1 d.

2. Pieno ir pieno produktų sektoriui 104 ir
105 straipsniai taikomi iki 2020 m. birželio 
30 d.

2. Pieno ir pieno produktų sektoriui 104a,
105, 105b ir 157a straipsniai taikomi iki 
2020 m. birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 155
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 424, 2182 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia dalis. Cukraus sektoriui taikomos 
apibrėžtys

1. „Baltasis cukrus“ – nearomatizuotas ir 
nedažytas cukrus, kurio sudėtyje nėra 
jokių kitų medžiagų priedų ir kurio 
sudėtyje esančios sacharozės masė 
sausajame produkte, nustatyta 
poliarimetriniu metodu, yra ne mažesnė 
kaip 99,5 proc.
2. „Žaliavinis cukrus“ – nearomatizuotas 
ir nedažytas cukrus, kurio sudėtyje nėra 
jokių kitų medžiagų priedų ir kurio 
sudėtyje esančios sacharozės masė 
sausajame produkte, nustatyta 
poliarimetriniu metodu, yra mažesnė kaip 
99,5 proc.
3. „Izogliukozė“ – produktas, gautas iš 
gliukozės arba jos polimerų, kurio ne 
mažiau kaip 10 proc. sausosios medžiagos 
masės sudaro fruktozė.
4. „Inulino sirupas“ – tiesioginis inulino 
arba oligofruktozės hidrolizės produktas, 
kurio ne mažiau kaip 10 proc. sausosios 
medžiagos masės sudaro laisva arba 
sacharozės pavidalo fruktozė, išreikštas 
cukraus ir (arba) izogliukozės 
ekvivalentais. Siekiant išvengti mažai 
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saldinimo savybių turinčių produktų, 
pagamintų naudojant inulino skaidulų 
perdirbimo įrangą ir netaikant inulino 
sirupui skirtos kvotos, apribojimų rinkoje, 
Komisija gali iš dalies keisti šią apibrėžtį.
5. „Kvotinis cukrus“, „kvotinė 
izogliukozė“ ir „kvotinis inulino sirupas“ 
– cukraus, izogliukozės arba inulino 
sirupo produkcijos kiekis, pagamintas 
konkrečiais prekybos metais pagal 
atitinkamos įmonės kvotą.
6. „Pramoninis cukrus“ – tai cukraus, 
izogliukozės ar inulino sirupo produkcijos 
kiekis, priskirtas tam tikriems prekybos 
metams, viršijantis 5 punkte nurodytą 
kiekį, skirtas vieno iš 101 straipsnio 
2 dalyje nurodytų produktų pramoninei 
gamybai.
7. „Pramoninė izogliukozė“ ir 
„pramoninis inulino sirupas“ –
izogliukozės ar inulino sirupo produkcijos 
kiekis, priskirtas tam tikriems prekybos 
metams, skirtas vieno iš 101m straipsnio 
2 dalyje nurodytų produktų pramoninei 
gamybai.
8. „Perviršinis cukrus“, „perviršinė 
izogliukozė“ ir „perviršinis inulino 
sirupas“ – tai cukraus, izogliukozės arba 
inulino sirupo produkcijos kiekis, 
priskirtas tam tikriems prekybos metams 
ir viršijantis 5, 6 ir 7 punktuose nurodytus 
atitinkamus kiekius.
9. „Kvotiniai runkeliai“ – visi į kvotinį 
cukrų perdirbami cukriniai runkeliai.
10. „Tiekimo sutartis“ – pardavėjo ir 
įmonės sudaryta runkelių tiekimo cukraus 
gamybai sutartis.
11. „Tarpšakinis prekybos susitarimas“ –
vienas iš toliau apibrėžtų:
a) Sąjungos lygmens susitarimas, 
sudarytas anksčiau nei bet kuri kita 
nacionalinių įmonių organizacijų grupės 
ir nacionalinių pardavėjų organizacijų 
grupės tiekimo sutartis;



AM\921910LT.doc 83/114 PE501.994v01-00

LT

b) susitarimas, sudarytas anksčiau nei bet 
kuri kita įmonių ar atitinkamos valstybės 
narės pripažintos įmonių organizacijos ir 
atitinkamos valstybės narės pripažintos 
pardavėjų asociacijos tiekimo sutartis;
c) jeigu nėra jokio a arba b punktuose 
nurodyto susitarimo – bendrovių įstatymo 
ir kooperatyvų įstatymo nuostatos, 
kuriomis reglamentuojama cukrų 
gaminančios bendrovės arba kooperatyvo 
akcininkų ar narių vykdoma cukrinių 
runkelių tiekimo veikla;
d) jeigu nėra jokio a ir b punkte nurodyto 
susitarimo – susitarimai, sudaryti 
anksčiau nei bet kuri tiekimo sutartis, jei 
susitarimą pripažįstantys pardavėjai tiekia 
ne mažiau kaip 60 proc. visų įmonės 
superkamų runkelių cukraus gamybai 
viename arba keliuose fabrikuose.
12. „Nuolatinė rafinavimo įmonė“ – tai 
gamybos ūkinis vienetas:
– kurio vienintelė veikla yra importuoto 
žaliavinio cukranendrių cukraus 
rafinavimas,
– kuriame 2004–2005 prekybos metais 
buvo rafinuota ne mažiau kaip 15 000 
tonų importuoto žaliavinio cukranendrių 
cukraus. Šioje įtraukoje Kroatijos atveju 
prekybos metai yra 2007–2008 m.

Or. en

Pakeitimas 156
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III PRIEDAS III PRIEDAS
7 STRAIPSNYJE NURODYTA RYŽIŲ 
IR CUKRAUS STANDARTINĖ 

7 IR 101G STRAIPSNIUOSE
NURODYTA RYŽIŲ IR CUKRAUS 
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KOKYBĖ STANDARTINĖ KOKYBĖ

Or. en

Pakeitimas 157
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 426, 2198 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
III a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIIa PRIEDAS

SĄJUNGOS SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SKALĖS, NURODYTOS 7 STRAIPSNYJE

A: Sąjungos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalė

I. Apibrėžtys

Taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

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

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

II. Kategorijos

Suaugusių galvijų skerdenos skirstomos į šias kategorijas:

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

III. Klasifikavimas

Skerdenos klasifikuojamos paeiliui įvertinant:
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1. Raumeningumą, apibrėžiamą taip:

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

Raumeningu
mo klasė

Aprašymas

S
Aukščiausioji

Visi profiliai ypač gerai išgaubti; ypač gerai išsivystę raumenys 
(dvigubai raumenų turinčių skerdenų tipas)

E
Puiki

Visi profiliai išgaubti iki labai išgaubtų; ypač gerai išsivystę raumenys

U
Labai gera

Profiliai, bendrai paėmus, išgaubti; labai gerai išsivystę raumenys

R
Gera

Profiliai, bendrai paėmus, tiesūs; gerai išsivystę raumenys 

O
Nebloga

Profiliai tiesūs iki įdubusių; raumenys išsivystę vidutiniškai

P
Menka

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

2. Riebumą, apibrėžiamą taip:

Riebalų kiekis skerdenos išorinėje pusėje ir krūtinės ląstos ertmėje

Riebumo klasė Aprašymas
1
Mažas 
riebalinio 
sluoksnio 
laipsnis

Riebalinio sluoksnio nėra arba jis mažas

2
Nedidelis 
riebalinio 
sluoksnio 
laipsnis

Riebalinis sluoksnis nedidelis, mėsa persimato beveik visur

3
Vidutinis 
riebalinio 
sluoksnio 
laipsnis

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

4
Didelis 
riebalinio 
sluoksnio 
laipsnis

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

5
Labai didelis 

Visa skerdena padengta riebalais; didelės sankaupos krūtinės ląstos 
ertmėje
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riebalinio 
sluoksnio 
laipsnis

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

IV. Pristatymas

Skerdenos ir skerdenų pusės pateikiamos:

1. be galvos ir kojų; galva nuo skerdenos atskiriama ties pakauškauliu ir pirmojo kaklo 
slanksteliu, o kojos atkertamos ties riešo ir kulno sąnariais;

2. be krūtinės ląstos ir pilvo ertmės organų su inkstais, inkstų riebalais ir riebalais iš 
dubens ląstos arba be jų;

3. be lytinių organų, jų rišamųjų audinių ir tešmens ar tešmens riebalų.

V. Klasifikavimas ir identifikavimas

Skerdyklos, patvirtintos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 853/2004 4 straipsnį, imasi priemonių siekdamos užtikrinti, kad visos tokiose 
skerdyklose paskerstų suaugusių galvijų skerdenos arba skerdenų pusės, pažymėtos 
sveikumo ženklu, numatytu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004 
5 straipsnio 2 dalyje kartu su I priedo I skirsnio III skyriumi, būtų klasifikuojamos ir 
identifikuojamos pagal Sąjungos skalę.

Prieš identifikavimą skerdenas ir skerdenų puses pažymint ženklu valstybės narės gali 
leisti pašalinti nuo jų išorinius riebalus, jeigu tai pateisinama atsižvelgiant į riebalinį 
sluoksnį.

B: Sąjungos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalė

I. Apibrėžtis

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

II. Klasifikavimas

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

Klasės Skerdenos raumenų masės santykis su skerdenos mase, išreikštas 
procentais

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

III. Pristatymas

Skerdenos pateikiamos be liežuvio, šerių, kanopų, lytinių organų, vidaus riebalų, inkstų ir 
diafragmos.

IV. Raumeningumas

1. Raumeningumas apskaičiuojamas Komisijos leidžiamais klasifikavimo metodais. 
Leidžiama naudoti tik statistiškai įrodytus vertinimo metodus, pagrįstus kiaulių skerdenos 
vienos ar kelių anatominių dalių fiziniais matavimais. Tam, kad būtų leista naudoti 
klasifikacijos metodus, jie turi atitikti vertinimo statistinės paklaidos didžiausią leistiną 
nuokrypį.

2. Tačiau skerdenų komercinė vertė nenustatoma vien tik pagal apskaičiuotą jų 
raumeningumą.

V. Skerdenų identifikavimas

Išskyrus atvejus, kai Komisija numato kitaip, suklasifikuotos skerdenos identifikuojamos 
ženklinant pagal Sąjungos skalę.

C: Sąjungos avių skerdenų klasifikavimo skalė

I. Apibrėžtis

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

Skerdenos skirstomos į šias kategorijas:

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

III. Klasifikavimas

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

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

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

IV. Pristatymas

Skerdenos ir skerdenų pusės pateikiamos be galvos (nupjautos ties pirmuoju kaklo 
sąnariu), kojų (nupjautų ties riešo ir kulno sąnariais), uodegos (nupjautos tarp šešto ir 
septinto uodegos slankstelio), tešmens, lytinių organų, kepenų, širdies ir plaučių. Inkstai ir 
inkstų taukai paliekami skerdenoje.

V. Skerdenų identifikavimas

Suklasifikuotos skerdenos ir skerdenų pusės identifikuojamos ženklinant pagal Sąjungos 
skalę.

Or. en

Pakeitimas 158
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 427 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
III b priedas (naujas)

Parlamento siūlomas tekstas



AM\921910LT.doc 89/114 PE501.994v01-00

LT

IIIb PRIEDAS

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

(tonomis)

Valstybės narės ar regionai

(1)

Cukrus

(2)

Izogliukozė

(3)

Inulino 
sirupas

(4)

Belgija 676 235,0 114 580,2 0

Bulgarija 0 89 198,0

Čekija 372 459,3

Danija 372 383,0

Vokietija 2 898 255,7 56 638,2

Airija 0

Graikija 158 702,0 0

Ispanija 498 480,2 53 810,2

Prancūzija (metropolija) 3 004 811,15 0

Prancūzijos užjūrio departamentai 432 220,05

Italija 508 379,0 32 492,5

Latvija 0

Lietuva 90 252,0

Vengrija 105 420,0 250 265,8

Nyderlandai 804 888,0 0 0

Austrija 351 027,4

Lenkija 1 405 608,1 42 861,4

Portugalija (žemyninė dalis) 0 12 500,0

Azorų salų autonominė sritis 9 953,0
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Rumunija 104 688,8 0

Slovėnija 0

Slovakija 112 319,5 68 094,5

Suomija 80 999,0 0

Švedija 293 186,0

Jungtinė Karalystė 1 056 474,0 0

Kroatija “ p.m. p.m. p.m.

IŠ VISO 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Pakeitimas 159
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 428, 2181 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
III c priedas (naujas)

Parlamento siūlomas tekstas

IIIc PRIEDAS

IŠSAMIOS CUKRAUS AR IZOGLIUKOZĖS KVOTŲ PERDAVIMO TAISYKLĖS 
PAGAL 101K STRAIPSNĮ

I

Šiame priede:

a) įmonių susijungimas – dviejų arba daugiau įmonių susijungimas į vieną įmonę;

b) įmonės perleidimas – kvotą turinčios įmonės turto perdavimas vienai ar kelioms 
įmonėms arba to turto perėmimas;

c) fabriko perleidimas – nuosavybės teisės į techninį skyrių, įskaitant visus atitinkamam 
produktui gaminti reikalingus įrenginius, perleidimas vienai arba kelioms įmonėms, 
kai kartu perimama visa perleidžiančiosios įmonės gamyba arba jos dalis;

d) fabriko nuoma – techninio skyriaus, įskaitant visus cukraus gamybai reikalingus 
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įrenginius, nuomos sutartis, pagal kurią tas skyrius būtų eksploatuojamas, sudaroma 
ne mažiau kaip trejiems prekybos metams iš eilės, šalims susitarus jos nenutraukti iki 
trečiųjų prekybos metų pabaigos, su įmone, įsikūrusia toje pačioje valstybėje narėje 
kaip ir atitinkamas fabrikas, jeigu, nuomos sutarčiai įsigaliojus, fabriką 
išsinuomojusi įmonė pagal visą savo gamybą gali būti laikoma vien tiktai cukraus 
gamybos įmone.

II

1. Nepažeidžiant 2 punkto, jungiantis cukraus gamybos įmonėms ar jas perleidžiant, 
arba perleidžiant cukraus fabrikus, kvota koreguojama taip:

a) jungiantis cukraus gamybos įmonėms, valstybės narės po susijungimo 
atsiradusiai naujai įmonei skiria kvotą, lygią prieš susijungimą atitinkamoms 
cukraus gamybos įmonėms skirtų kvotų sumai;

b) kai perleidžiama cukraus gamybos įmonė, valstybė narė perleistosios įmonės 
kvotą skiria ją perėmusiai cukraus gamybos įmonei arba, jeigu tokių 
perimančiųjų įmonių yra daugiau, paskirsto kvotą proporcingai pagal jų 
perimtos gamybos dalį;

c) kai perleidžiamas cukraus fabrikas, valstybė narė sumažina fabriko nuosavybės 
teisę perleidžiančios įmonės kvotą ir pagal perimtą gamybos dalį proporcingai 
padidina tą fabriką perkančios cukraus gamybos įmonės ar įmonių kvotą.

2. Jei dalis cukrinių runkelių arba cukranendrių augintojų, kuriems tiesiogiai daromas 
poveikis 1 dalyje minėtais veiksmais, aiškiai pareiškia pageidavimą tiekti savo 
runkelius arba cukranendres šiuose veiksmuose nedalyvaujančiai cukraus gamybos 
įmonei, valstybė narė gali paskirti kvotas remdamasi įmonės, kuriai minėti augintojai 
ketina tiekti runkelius arba cukranendres, perimta produkcija.

3. Kai 1 punkte nenurodytomis aplinkybėmis yra uždaroma:

a) cukraus gamybos įmonė;

b) vienas arba daugiau cukraus gamybos įmonės fabrikų,

Valstybė narė gali su šiuo uždarymu susijusią kvotų dalį paskirti vienai arba kelioms 
cukraus gamybos įmonėms.

Be to, pirmos pastraipos b punkte nurodytu atveju, jeigu kai kurie suinteresuoti 
augintojai aiškiai pareiškia pageidavimą tiekti savo runkelius ar cukranendres tam 
tikrai cukraus gamybos įmonei, valstybė narė gali paskirti šiuos runkelius ar 
cukranendres atitinkančią kvotų dalį įmonei, kuriai minėti augintojai ketina tuos 
produktus tiekti.

4. Pasinaudojama 101 straipsnio 5 dalyje nurodyta nukrypti leidžiančia nuostata, 
suinteresuota valstybė narė gali pareikalauti, kad šia nukrypti leidžiančia nuostata 
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besinaudojantys runkelių augintojai ir cukraus gamybos įmonės į savo tarpšakinius 
prekybos susitarimus įtrauktų specialias sąlygas, pagal kurias ta valstybė narė galėtų 
taikyti šio skirsnio 2 ir 3 punktus.

5. Jeigu cukraus gamybos įmonei priklausantis fabrikas yra išnuomojamas, valstybė 
narė gali sumažinti įmonės, siūlančios išnuomoti tą fabriką, kvotą ir paskirti dalį, 
kuria kvota buvo sumažinta, įmonei, kuri išsinuomojo fabriką, kad gamintų jame 
cukrų.

Jeigu nuomos sutartis baigiasi I punkto d papunktyje minėtu trejų prekybos metų 
laikotarpiu, valstybė narė atgaline data panaikina pirmoje pastraipoje numatytą 
kvotos koregavimą nuo tos dienos, kurią įsigaliojo nuomos sutartis. Tačiau, jeigu 
nuomos sutartis nutraukiama dėl force majeure, valstybė narė nėra įpareigota 
panaikinti šį koregavimą.

6. Jeigu cukraus gamybos įmonė nebegali užtikrinti, kad laikysis Sąjungos teisės 
aktuose jai nustatytų prievolių cukrinių runkelių arba cukranendrių augintojams, 
atitinkama valstybė narė, šią padėtį įvertinus jos kompetentingoms institucijoms, gali 
vieniems arba keleriems prekybos metams paskirti dalį kvotų vienai arba kelioms 
cukraus gamybos įmonėms proporcingai pagal jų perimtą produkciją.

7. Suteikdama cukrų gaminančiai įmonei kainų ir realizavimo rinkų garantijas cukrinių 
runkelių perdirbimui į etilo alkoholį, valstybė narė, susitarusi su ta įmone ir 
atitinkamais runkelių augintojais, gali visą arba dalį cukraus gamybos kvotų vieniems 
arba keleriems prekybos metams paskirti vienai ar kelioms kitoms įmonėms.

III

Jungiantis izogliukozės gamybos įmonėms ar jas perleidžiant, arba perleidžiant 
izogliukozės gamybos fabriką, valstybė narė gali paskirti atitinkamas izogliukozės gamybos 
kvotas vienai ar kelioms kitoms įmonėms neatsižvelgdama į tai, ar jos turi gamybos kvotą.

IV

Priemonės, kurių imamasi remiantis II ir III skirsniais, gali įsigalioti tik tuo atveju, jeigu 
įvykdytos šios sąlygos:

a) atsižvelgiama į kiekvienos suinteresuotosios šalies interesus;

b) atitinkama valstybė narė mano, kad šios priemonės gali pagerinti runkelių, 
cukranendrių ir cukraus gamybos sektorių struktūrą;

c) šios priemonės taikomos įmonėms, įsisteigusioms toje pačioje teritorijoje, kuriai 
III priede nustatyta kvota.

V

Jeigu susijungimas arba perleidimas įvyksta laikotarpiu nuo spalio 1 d. iki kitų metų 
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balandžio 30 d., II ir III skirsniuose minėtos priemonės įsigalioja einamaisiais prekybos 
metais.

Jeigu susijungimas arba perleidimas įvyksta laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki tų pačių metų 
rugsėjo 30 d., II ir III skirsniuose minėtos priemonės įsigalioja kitais prekybos metais.

VI

Jeigu taikomi II ir III skirsniai, valstybės narės ne vėliau kaip per 15 dienų nuo V skirsnyje 
nurodytų laikotarpių pabaigos praneša Komisijai apie pakoreguotas kvotas.

Or. en

Pakeitimas 160
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 429 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
III d priedas (naujas)

Parlamento siūlomas tekstas

III d PRIEDAS
101 straipsnyje nurodytos runkelių pirkimo sąlygos

I PUNKTAS

Taikant šį priedą susitariančiosios šalys yra:

a) cukraus gamybos įmonės (toliau – gamintojai), ir

b) runkelių pardavėjai (toliau – pardavėjai).

II PUNKTAS

1. Tiekimo sutartys sudaromos raštu, tiksliai nurodytam kvotinių runkelių kiekiui.

2. Tiekimo sutartyse nurodoma, ar gali būti tiekiamas papildomas runkelių kiekis ir 
kokiomis sąlygomis.

III PUNKTAS
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1. Tiekimo sutartyse nurodomos šio reglamento 101 straipsnio 2 dalies a punkte, o tam 
tikrais atvejais ir b punkte minėto runkelių kiekio supirkimo kainos. 101 straipsnio 
2a dalies a punkte minėto kiekio atveju šios kainos negali būti mažesnės negu 
101g straipsnio 1 dalyje nustatyta minimali kvotinių runkelių kaina.

2. Tiekimo sutartyse nustatoma, koks cukraus kiekis turi būti runkelių sudėtyje. Jose 
pateikiama perskaičiavimo lentelė su įvairiais cukraus kiekiais ir rodikliais, skirtais 
pristatytam runkelių kiekiui perskaičiuoti į tiekimo sutartyje nustatytą cukraus kiekį, 
kuris turi būti jų sudėtyje.

Ši lentelė sudaryta pagal runkelių, kurių sudėtyje yra skirtingas cukraus kiekis, 
išeigą.

3. Kai pardavėjas ir gamintojas yra sudarę tiekimo sutartį 101 straipsnio 2a dalies 
a punkte minėtiems runkeliams tiekti, visi to pardavėjo pristatyti runkeliai, jų kiekį 
perskaičiavus taip, kaip nurodyta 2 punkte, iki tiekimo sutartyje nustatyto runkelių 
kiekio laikomi pristatytais runkeliais, kaip apibrėžta 101 straipsnio 2a dalies a punkte.

4. Gamintojai, pagaminantys mažesnį cukraus kiekį nei jų kvotinių runkelių kiekis, dėl 
kurio prieš sėją jie sudarė tiekimo sutartis pagal 101 straipsnio 2a dalies a punktą, 
runkelių kiekį, kurio trūksta, kad jie būtų išnaudoję savo kvotą, paskirsto 
pardavėjams, su kuriais jie prieš sėją sudarė tiekimo sutartis, kaip apibrėžta 
101 straipsnio 2a dalies a punkte.

Tarpšakiniuose prekybos susitarimuose gali būti nukrypstama nuo šios nuostatos.

IV PUNKTAS

1. Į tiekimo sutartis įtraukiamos nuostatos dėl runkelių pristatymo periodiškumo ir 
normalios trukmės.

2. 1 dalyje minėtos nuostatos yra tos, kurios buvo taikomos praėjusiais prekybos metais, 
atsižvelgiant į faktinę produkcijos apimtį; tarpšakiniuose prekybos susitarimuose gali 
būti nukrypstama nuo šios nuostatos.

V PUNKTAS

1. Tiekimo sutartyse numatomos runkelių surinkimo vietos.

2. Jeigu pardavėjai ir gamintojai jau buvo sudarę tiekimo sutartį praėjusiems prekybos 
metams, paliekamos toje sutartyje tiems metams numatytos surinkimo vietos. 
Tarpšakiniuose prekybos susitarimuose gali būti nukrypstama nuo šios nuostatos.

3. Tiekimo sutartyse numatoma, kad krovos ir vežimo iš surinkimo vietų išlaidas dengia 
gamintojas pagal specialius susitarimus, pagrįstus iki praėjusių prekybos metų 
galiojusiomis vietos taisyklėmis ar nusistovėjusia praktika.
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4. Tačiau Danijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Airijoje, Portugalijoje, Suomijoje ir 
Jungtinėje Karalystėje, kur runkeliai pristatomi fabrikui neapmokant vežimo išlaidų, 
tiekimo sutartyse reikalaujama, kad gamintojai dengtų dalį krovos ir vežimo išlaidų, ir 
nustatomas atitinkamas procentinis dydis arba sumos.

VI PUNKTAS

1. Tiekimo sutartyse numatomi runkelių priėmimo punktai.

2. Jeigu pardavėjai ir gamintojai jau buvo sudarę tiekimo sutartį praėjusiems prekybos 
metams, paliekami toje sutartyje tiems metams numatyti priėmimo punktai. 
Tarpšakiniuose prekybos susitarimuose gali būti nukrypstama nuo šios nuostatos.

VII PUNKTAS

1. Tiekimo sutartyse numatoma, koks turi būti cukraus kiekis, nustatomas 
poliarimetriniu metodu. Priimant runkelius, paimamas jų mėginys.

2. Tarpšakiniuose prekybos susitarimuose gali būti numatyta mėginius imti kitu etapu.
Tokiais atvejais tiekimo sutartyje numatoma pataisa, kad būtų kompensuojamas 
cukraus kiekio sumažėjimas nuo runkelių priėmimo iki mėginių paėmimo.

VIII PUNKTAS

Tiekimo sutartyse numatoma, kad bendrasis svoris, taros svoris ir cukraus kiekis sudėtyje 
būtų nustatyti laikantis vienos iš šių procedūrų:

a) tai atlieka gamintojas kartu su runkelių augintojų profesine organizacija, jei tai 
numatyta tarpšakiniu prekybos susitarimu;

b) tai atlieka gamintojas, prižiūrint runkelių augintojų profesinei organizacijai;

c) tai atlieka gamintojas, prižiūrint atitinkamos valstybės narės pripažintam ekspertui, 
jeigu pardavėjas padengia šios procedūros išlaidas.

IX PUNKTAS

1. Tiekimo sutartyse reikalaujama, kad gamintojai dėl viso pristatomų runkelių kiekio 
atliktų vieną ar daugiau iš šių veiksmų:

a) pardavėjui nemokamai grąžinti iš fabriko šviežias išspaudas, gautas iš pristatyto 
runkelių kiekio tonomis;
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b) pardavėjui nemokamai grąžinti iš fabriko dalį tų išspaudų, presuotų arba 
išdžiovintų ir su melasos priedu;

c) pardavėjui grąžinti iš fabriko presuotas ar išdžiovintas išspaudas; šiuo atveju 
gamintojas gali reikalauti, kad pardavėjas padengtų presavimo arba džiovinimo 
išlaidas;

d) pardavėjui sumokėti kompensaciją, nustatomą atsižvelgiant į minėtų išspaudų 
pardavimo galimybes.

Kai viso pristatyto runkelių kiekio dalys apdorojamos skirtingai, tiekimo sutartyje 
nustatomas daugiau kaip vienas iš pirmoje pastraipoje išvardytų įsipareigojimų.

2. Tarpšakiniuose prekybos susitarimuose gali būti numatyta pristatyti išspaudas kitu 
etapu, nei nurodyta 1 dalies a, b ir c punktuose.

X PUNKTAS

1. Tiekimo sutartyse nustatomi bet kokių išankstinių mokėjimų ir runkelių supirkimo 
kainos mokėjimo terminai.

2. 1 dalyje minėti terminai yra praėjusiais prekybos metais galioję terminai. 
Tarpšakiniuose prekybos susitarimuose gali būti nukrypstama nuo šios nuostatos.

XI PUNKTAS

Kai tiekimo sutartyse nustatomos taisyklės, reglamentuojančios šiame priede aptariamus 
klausimus, arba kai į jas yra įtrauktos nuostatos, reglamentuojančios kitus klausimus, tų 
taisyklių nuostatos ir jų poveikis neturi prieštarauti šio priedo nuostatoms.

XII PUNKTAS

1. Į tarpšakinius prekybos susitarimus, nurodytus šio reglamento II dalies Ia dalies 
11 punkte, įtraukiamos arbitražo sąlygos.

2. Kai Bendrijos, regionų arba vietos lygiu tarpšakiniais prekybos susitarimais 
nustatomos taisyklės, reglamentuojančios šiame reglamente aptariamus klausimus, 
arba kai į jas yra įtrauktos nuostatos, reglamentuojančios kitus klausimus, tų 
susitarimų nuostatos ir poveikis neturi prieštarauti šio priedo nuostatoms.

3. 2 dalyje minėtais susitarimais visų pirma nustatoma:

a) runkelių kiekio, kurį gamintojas dar iki sėjos nusprendžia pirkti cukraus 
gamybai pagal kvotą, paskirstymo pardavėjams taisyklės;

b) III punkto 4 dalyje nurodyto paskirstymo taisyklės;
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c) III punkto 2 dalyje nurodyta perskaičiavimo lentelė;

d) augintinų runkelių rūšių sėklų pasirinkimo ir tiekimo taisyklės;

e) mažiausias cukraus kiekis, kuris turi būti pristatomų runkelių sudėtyje;

f) reikalavimas, kad prieš nustatant runkelių tiekimo pradžios datą įvyktų 
gamintojo ir pardavėjų atstovų konsultacijos;

g) priemokų pardavėjams mokėjimas už ankstyvą arba vėlyvą pristatymą;

h) informacija apie:

i) IX punkto 1 dalies b punkte minėtą išspaudų dalį,
ii) IX punkto 1 dalies c punkte minėtas išlaidas,
iii) IX punkto 1 dalies d punkte minėtą kompensaciją,

i) pardavėjo atliekamas išspaudų išvežimas,

j) nepažeidžiant šio reglamento 101g straipsnio 1 dalies, taisyklės, 
reglamentuojančios referencinės kainos ir faktinės cukraus pardavimo kainos 
skirtumo paskirstymą gamintojams ir pardavėjams.

XIII PUNKTAS

Jeigu nėra sudaryta tarpšakinio prekybos susitarimo dėl cukraus gamybai pagal kvotą 
skirtų runkelių, kuriuos gamintojas dar prieš sėją siūlo supirkti, kiekio paskirstymo 
pardavėjams, suinteresuota valstybė narė gali pati nustatyti tokio paskirstymo taisykles.

Šiomis taisyklėmis įprastiniams runkelių pardavėjams, parduodantiems runkelius 
kooperatyvams, gali būti suteiktos kitokios tiekimo teisės nei tos, kurias jie turėtų, jei būtų 
šių kooperatyvų nariai.

Or. en

Pakeitimas 161
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2209 pakeitimą
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Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo II dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) Crémant – baltasis arba rožinis 
rūšinis putojantis vynas, kuriam suteikta 
saugoma kilmės vietos nuoroda arba 
trečiosios valstybės geografinė nuoroda, 
pagamintas laikantis tokių reikalavimų:
a) vynuogių derlius imamas rankomis;
b) vynai pagaminti iš misos, gautos 
spaudžiant netraiškytas vynuoges arba 
vynuoges be kotelių. Gautos misos kiekis 
turi būti ne didesnis kaip 100 litrų misos 
iš kiekvienų 150 kg vynuogių;
c) sieros dioksido kiekis ne didesnis kaip 
150 mg/l;
d) cukraus kiekis ne mažesnis kaip 50 g/l;
e) virto putojančiu produktu po antrinės 
fermentacijos butelyje;
f) be pertrūkių nuo to laiko, kai susidarė 
cuvée, lietėsi su nuosėdomis ne mažiau 
kaip devynis mėnesius toje pačioje 
įmonėje;
g) buvo atskirtas nuo nuosėdų nupilant.
Terminas „Crémant“ nurodomas rūšinių 
putojančių vynų etiketėse kartu su 
saugomos kilmės vietos nuorodos ar 
atitinkamos trečiosios valstybės 
geografinės nuorodos nustatytų ribų 
vietovėje esančio geografinio vieneto 
pavadinimu.
Pirmos pastraipos a punktas ir antra 
pastraipa netaikomos gamintojams, 
turintiems prekių ženklus su žodžiu 
„Crémant“, užregistruotus iki 1986 m. 
kovo 1 d.

Or. en
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Pakeitimas 162
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2210–2213 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo III dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] [...]

2. Šioje dalyje „pieno produktai“ – tik iš 
pieno pagaminti produktai, kuriuos 
gaminant gali būti pridedama papildomų, 
jų gamybai būtinų medžiagų, jei šios 
medžiagos nenaudojamos visoms pieno 
sudedamosioms dalims ar jų daliai pakeisti.

2. Šioje dalyje „pieno produktai“ – tik iš 
pieno pagaminti produktai, kuriuos 
gaminant gali būti pridedama papildomų, 
jų gamybai būtinų medžiagų, jei šios 
medžiagos nenaudojamos visoms pieno 
sudedamosioms dalims ar jų daliai pakeisti.

Išimtinė toliau nurodytų pavadinimų 
vartojimo teisė suteikiama tik pieno 
produktams pavadinti:

Išimtinė toliau nurodytų pavadinimų 
vartojimo teisė suteikiama tik pieno 
produktams pavadinti:

a) šie pavadinimai vartojami visais 
prekybos etapais:

a) šie pavadinimai vartojami visais 
prekybos etapais:

i) išrūgos, i) išrūgos,

ii) grietinėlė, ii) grietinėlė,
iii) sviestas, iii) sviestas,

iv) pasukos, iv) pasukos,
v) lydytas sviestas, v) lydytas sviestas,

vi) kazeinai, vi) kazeinai,
vii) bevandeniai pieno riebalai, vii) bevandeniai pieno riebalai,

viii) sūris, viii) sūris,
ix) jogurtas, ix) jogurtas,

x) kefyras, x) kefyras,
xi) kumysas, xi) kumysas,

xii) viili/fil, xii) viili/fil,
xiii) grietinė, xiii) grietinė,

xiv) fil; xiv) fil;
xiva) varškė;
xivb) grietinė;
xivc) kildytas pienas (rjaženka)
xivd) rūgpienis (rūgušpiens)
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b) Direktyvos 2000/13/EB 5 straipsnyje 
apibrėžti pavadinimai, šiuo metu 
naudojami pieno produktams apibūdinti.

b) Direktyvos 2000/13/EB 5 straipsnyje 
apibrėžti pavadinimai, šiuo metu 
naudojami pieno produktams apibūdinti.

Or. en

Pakeitimas 163
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2214 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo V dalies II skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II Apibrėžtys II Apibrėžtys

(1) paukštiena – žmonėms vartoti tinkama 
paukštiena, neapdorota jokiais kitais 
būdais, išskyrus šaldymą;

(1) paukštiena – žmonėms vartoti tinkama 
paukštiena, neapdorota jokiais kitais 
būdais, išskyrus šaldymą;

(2) šviežia paukštiena – prieš tai šaldymo 
proceso metu nebuvusi sustingdyta 
paukštiena, nuolat laikoma ne žemesnėje 
kaip –2 °C ir ne aukštesnėje kaip +4 °C 
temperatūroje. Tačiau valstybės narės gali 
nustatyti šiek tiek kitokius temperatūros 
reikalavimus, taikomus minimalios 
trukmės laikotarpiu, kurio reikia šviežiai 
paukštienai išpjaustyti ir sutvarkyti 
mažmeninės prekybos parduotuvėse arba 
šalia prekybos vietų esančiose patalpose, 
kuriose paukštiena išpjaustoma ir tvarkoma 
tam, kad būtų ten pat tiesiogiai 
parduodama vartotojui;

(2) šviežia paukštiena – prieš tai šaldymo 
proceso metu nebuvusi sustingdyta 
paukštiena, nuolat laikoma ne žemesnėje 
kaip –2 °C ir ne aukštesnėje kaip +4 °C 
temperatūroje. Tačiau valstybės narės gali 
nustatyti šiek tiek kitokius temperatūros 
reikalavimus, taikomus minimalios 
trukmės laikotarpiu, kurio reikia šviežiai 
paukštienai išpjaustyti ir sutvarkyti 
mažmeninės prekybos parduotuvėse arba 
šalia prekybos vietų esančiose patalpose, 
kuriose paukštiena išpjaustoma ir tvarkoma 
tam, kad būtų ten pat tiesiogiai 
parduodama vartotojui;

(3) užšaldyta paukštiena – paukštiena, kuri 
turi būti užšaldyta kuo greičiau, laikantis 
įprastos skerdimo tvarkos, ir kuri turi būti 
visuomet laikoma ne aukštesnėje kaip –
12 °C temperatūroje.

(3) užšaldyta paukštiena – paukštiena, kuri 
turi būti užšaldyta kuo greičiau, laikantis 
įprastos skerdimo tvarkos, ir kuri turi būti 
visuomet laikoma ne aukštesnėje kaip –
12 °C temperatūroje.

(4) greitai užšaldyta paukštiena –
paukštiena, kuri turi būti visuomet laikoma
ne aukštesnėje kaip –18 °C temperatūroje 
su leistinais nuokrypiais, numatytais 
Tarybos direktyvoje 89/108/EEB.

(4) greitai užšaldyta paukštiena –
paukštiena, kuri turi būti visuomet laikoma 
ne aukštesnėje kaip –18 °C temperatūroje 
su leistinais nuokrypiais, numatytais 
Tarybos direktyvoje 89/108/EEB.

(5) paukštienos pusgaminis – paukštiena, (5) paukštienos pusgaminis – paukštiena, 
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įskaitant smulkintą paukštieną, į kurią 
pridėta maisto produktų, prieskonių arba 
priedų, arba kurios vidinė raumenų 
skaidulų struktūra dėl apdorojimo nėra 
pakitusi;

įskaitant smulkintą paukštieną, į kurią 
pridėta maisto produktų, prieskonių arba 
priedų, arba kurios vidinė raumenų 
skaidulų struktūra dėl apdorojimo nėra 
pakitusi;

(6) šviežios paukštienos pusgaminis –
paukštienos pusgaminis, pagamintas iš 
šviežios paukštienos.

(6) šviežios paukštienos pusgaminis –
paukštienos pusgaminis, pagamintas iš 
šviežios paukštienos.

Tačiau valstybės narės gali nustatyti šiek 
tiek kitokius temperatūros reikalavimus, 
taikomus reikiamu minimalios trukmės 
laikotarpiu ir tik tiek, kiek to reikia siekiant 
sudaryti geresnes sąlygas išpjaustyti ir 
tvarkyti paukštieną fabrike gaminant 
šviežios paukštienos pusgaminius;

Tačiau valstybės narės gali nustatyti šiek 
tiek kitokius temperatūros reikalavimus, 
taikomus reikiamu minimalios trukmės 
laikotarpiu ir tik tiek, kiek to reikia siekiant 
sudaryti geresnes sąlygas išpjaustyti ir 
tvarkyti paukštieną fabrike gaminant 
šviežios paukštienos pusgaminius;

(7) paukštienos gaminys – Reglamento 
(EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.1 punkte 
apibrėžtas mėsos gaminys, pagamintas iš 
paukštienos.

(7) paukštienos gaminys – Reglamento 
(EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.1 punkte 
apibrėžtas mėsos gaminys, pagamintas iš 
paukštienos.

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

Or. en

Pakeitimas 164
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 431 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo V a dalis (nauja)

Parlamento siūlomas tekstas

Va dalis. Gallus gallus rūšies vištų dedeklių kiaušiniai

I. Taikymo sritis

1) Ši dalis taikoma Sąjungoje pardavinėjant Sąjungoje pagamintus kiaušinius, iš trečiųjų 
šalių įvežtus kiaušinius ar eksportui už Sąjungos ribų skirtus kiaušinius.
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2) Valstybės narės gali netaikyti šio priedo šioje dalyje numatytų reikalavimų, išskyrus 
III punkto 3 dalį, kiaušiniams, tiesiogiai gamintojo parduodamiems galutiniam vartotojui:

a) gamybos vietoje arba

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

Kai tokia išimtis suteikiama, kiekvienas gamintojas gali nuspręsti taikyti ją ar ne. Taikant
šią išimtį negalima naudoti kokybės klasių ir svorio kategorijų.

Pagal savo nacionalinės teisės aktus valstybės narės gali nustatyti „vietinio viešo turgaus“, 
„pristatymo į namus“ ir „gamybos regiono“ sąvokų apibrėžtis.

II. Kokybės klasės ir svorio kategorijos 

1) Pagal kokybę kiaušiniai rūšiuojami į:

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

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

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

III. Kiaušinių ženklinimas

1. A klasės kiaušiniai ženklinami gamintojo kodu.

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

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

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

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

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

Or. en
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Pakeitimas 165
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 432, 433 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo VI dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VI dalis. Tepieji riebalai VI dalis. Tepieji riebalai

I. Prekinis pavadinimas
60 straipsnyje nurodyti produktai negali 
būti neperdirbti tiekiami arba pristatomi 
galutiniam vartotojui tiesiogiai arba per 
restoranus, ligonines, valgyklas ar panašias 
įstaigas, jeigu jie neatitinka priede 
nustatytų reikalavimų.

60 straipsnyje nurodyti produktai negali 
būti neperdirbti tiekiami arba pristatomi 
galutiniam vartotojui tiesiogiai arba per 
restoranus, ligonines, valgyklas ar panašias 
įstaigas, jeigu jie neatitinka priede 
nustatytų reikalavimų.

Šių produktų prekiniai pavadinimai yra 
šioje dalyje nurodyti prekiniai pavadinimai.

Šių produktų prekiniai pavadinimai yra 
šioje dalyje nurodyti prekiniai pavadinimai.

Išimtinė toliau pateikiamų prekinių 
pavadinimų vartojimo teisė suteikiama 
pavadinti tik produktams, kurių KN kodai 
nurodyti toliau ir kuriuose yra bent 10 % ir 
mažiau kaip 90 % jų masės riebalų:

Išimtinė toliau pateikiamų prekinių 
pavadinimų vartojimo teisė suteikiama 
pavadinti tik produktams, kurių KN kodai 
nurodyti toliau ir kuriuose yra bent 10 % ir 
mažiau kaip 90 % jų masės riebalų:

a) pieno riebalams, kurių KN kodai yra 
0405 ir ex 2106;

a) pieno riebalams, kurių KN kodai yra 
0405 ir ex 2106;

b) riebalams, kurių KN kodas yra ex 1517; b) riebalams, kurių KN kodas yra ex 1517;
c) riebalams, kurių sudėtyje yra augalinių ir 
(arba) gyvūninių produktų ir kurių KN 
kodai yra ex 1517 ir ex 2106.

c) riebalams, kurių sudėtyje yra augalinių ir 
(arba) gyvūninių produktų ir kurių KN 
kodai yra ex 1517 ir ex 2106.

Riebalų kiekis, išskyrus druską, turi būti ne 
mažesnis kaip du trečdaliai sausosios 
medžiagos.

Riebalų kiekis, išskyrus druską, turi būti ne 
mažesnis kaip du trečdaliai sausosios 
medžiagos.

Tačiau šie prekiniai pavadinimai taikomi 
tik produktams, kurie išlieka kieti 20 °C 
temperatūroje ir kurie yra tinkami tepti.

Tačiau šie prekiniai pavadinimai taikomi 
tik produktams, kurie išlieka kieti 20 °C 
temperatūroje ir kurie yra tinkami tepti.

Šie pavadinimai netaikomi: Šie pavadinimai netaikomi:
a) produktams, kurių tikslus pobūdis 
žinomas dėl jų tradicinio vartojimo ir 
(arba), kai pavadinimais aiškiai 
apibūdinama būdinga produkto savybė;

a) produktams, kurių tikslus pobūdis 
žinomas dėl jų tradicinio vartojimo ir 
(arba), kai pavadinimais aiškiai 
apibūdinama būdinga produkto savybė;

b) koncentruotiems produktams (sviestui, 
margarinui, mišiniams), kurių riebumas yra 

b) koncentruotiems produktams (sviestui, 
margarinui, mišiniams), kurių riebumas yra 
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90 % ar daugiau. 90 % ar daugiau.

II. Terminija
1. Terminas „tradicinis“ gali būti 
vartojamas kartu su pavadinimu 
„sviestas“, nurodytu priedėlio A dalies 
1 punkte, jei produktas yra gautas 
tiesiogiai iš pieno arba grietinėlės.
Šiame punkte „grietinėlė“ reiškia vandens 
riebaluose emulsijos tipo iš pieno gautą 
produktą, kurio pieno riebalų kiekis yra 
ne mažesnis kaip 10 proc.
2. Priedėlyje minimų produktų terminai, 
kuriais nurodoma, norima pasakyti arba 
išreikšti riebalų kiekį, išskyrus terminus, 
numatytus tame priede, draudžiami.
3. Be to, nukrypstant nuo 2 dalies:
a) terminas „sumažintas riebalų kiekis“ 
gali būti vartojamas priedėlyje 
nurodytiems produktams, kurių riebalų 
kiekis yra didesnis kaip 41 proc., bet 
mažesnis kaip 62 proc., apibūdinti;
b) nuorodos „mažas riebalų kiekis“ arba 
„lengvas“ gali būti vartojamos priedėlyje 
nurodytiems produktams, kurių riebalų 
kiekis yra 41 proc. arba mažesnis,
apibūdinti.
Tačiau nuorodos „sumažintas riebalų 
kiekis“ ir „mažas riebalų kiekis“ arba 
„lengvas“ gali atitinkamai pakeisti 
priedėlyje vartojamas nuorodas „trijų 
ketvirčių riebumo“ arba „pusriebis“.

Or. en

Pakeitimas 166
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2222–2224 pakeitimus
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Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VII PRIEDAS VII PRIEDAS
62 STRAIPSNYJE NURODYTI 
VYNININKYSTĖS METODAI

62 STRAIPSNYJE NURODYTI 
VYNININKYSTĖS METODAI

I dalis I dalis
Sodrinimas, rūgštinimas ir rūgštingumo 

mažinimas tam tikrose vynuogių 
auginimo zonose

Sodrinimas, rūgštinimas ir rūgštingumo 
mažinimas tam tikrose vynuogių 

auginimo zonose
[...] [...] 

C. Rūgštinimas ir rūgštingumo mažinimas C. Rūgštinimas ir rūgštingumo mažinimas
1. Šviežioms vynuogėms, vynuogių misai, 
rauginamai vynuogių misai, jaunam 
rauginamam vynui ir vynui galima taikyti:

1. Šviežioms vynuogėms, vynuogių misai, 
rauginamai vynuogių misai, jaunam 
rauginamam vynui ir vynui galima taikyti:

a) rūgštingumo mažinimą A, B ir C I 
vynuogių auginimo zonose;

a) rūgštingumo mažinimą A, B ir C I 
vynuogių auginimo zonose;

b) rūgštinimą ir rūgštingumo mažinimą C I, 
C II ir C III a vynuogių auginimo zonose, 
nepažeidžiant šio skirsnio 7 punkto; or

b) rūgštinimą ir rūgštingumo mažinimą C I, 
C II ir C III a vynuogių auginimo zonose, 
nepažeidžiant šio skirsnio 7 punkto; or

c) rūgštinimą C III b vynuogių auginimo 
zonoje.

c) rūgštinimą C III b vynuogių auginimo 
zonoje.

2. 1 punkte nurodytus produktus, išskyrus 
vyną, rūgštinti galima tik iki 1,50 g/l, 
išreiškiant vyno rūgštimi, arba iki 20 
mekv/l.

2. 1 punkte nurodytus produktus, išskyrus 
vyną, rūgštinti galima tik iki 1,50 g/l, 
išreiškiant vyno rūgštimi, arba iki 20 
mekv/l.

3. Vynus galima rūgštinti tik iki 2,50 g/l, 
išreiškiant vyno rūgštimi, arba iki 33,3 
mekv/l.

3. Vynus galima rūgštinti tik iki 2,50 g/l, 
išreiškiant vyno rūgštimi, arba iki 33,3 
mekv/l.

4. Vynų rūgštingumą galima sumažinti tik 
iki 1 g/l, išreiškiant vyno rūgštimi, arba iki 
13,3 mekv/l.

4. Vynų rūgštingumą galima sumažinti tik 
iki 1 g/l, išreiškiant vyno rūgštimi, arba iki 
13,3 mekv/l.

5. Koncentruoti skirtos vynuogių misos 
rūgštingumas gali būti iš dalies sumažintas.

5. Koncentruoti skirtos vynuogių misos 
rūgštingumas gali būti iš dalies sumažintas.

6. Neatsižvelgdamos į 1 punktą, labai 
nepalankių klimato sąlygų metais valstybės 
narės gali leisti rūgštinti 1 punkte 
nurodytus produktus A ir B vynuogių 
auginimo zonose šio skirsnio 2 ir 3 

6. Neatsižvelgdamos į 1 punktą, labai 
nepalankių klimato sąlygų metais valstybės 
narės gali leisti rūgštinti 1 punkte 
nurodytus produktus A ir B vynuogių 
auginimo zonose šio skirsnio 2 ir 3 
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punktuose nurodytomis sąlygomis. punktuose nurodytomis sąlygomis.
7. To paties produkto rūgštinimas ir 
sodrinimas, išskyrus tuos atvejus, kai 
taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, 
kurias Komisija turi nustatyti 
deleguotaisiais aktais pagal 59 straipsnio 
1 dalį, ir jo rūgštinimas bei rūgštingumo 
mažinimas negali būti atliekami kartu.

7. To paties produkto rūgštinimas ir 
sodrinimas, išskyrus tuos atvejus, kai 
taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, 
patvirtinamos laikantis 62 straipsnio 2 
dalyje minimo procedūros ir jo 
rūgštinimas bei rūgštingumo mažinimas 
negali būti atliekami kartu.

D. Procedūros D. Procedūros
1. B ir C skirsniuose nurodytos procedūros, 
išskyrus vynų rūgštinimą ir rūgštingumo 
mažinimą, leidžiamos tik tuo atveju, jei, 
laikantis sąlygų, kurias Komisija turi 
nustatyti deleguotaisiais aktais pagal 59 
straipsnio 1 dalį, jos atliekamos tuomet, 
kai šviežios vynuogės, vynuogių misa, 
rauginama vynuogių misa arba jaunas 
rauginamas vynas virsta vynu ar kitu 
tiesiogiai žmonėms vartoti skirtu vyno 
sektoriaus gėrimu, išskyrus putojantį vyną 
arba gazuotą putojantį vyną, vynuogių 
auginimo zonoje, kurioje buvo nuimtas 
naudojamų šviežių vynuogių derlius.

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

2. Vynai koncentruojami vynuogių 
auginimo zonoje, kurioje buvo nuimtas 
naudojamų šviežių vynuogių derlius.

2. Vynai koncentruojami vynuogių 
auginimo zonoje, kurioje buvo nuimtas 
naudojamų šviežių vynuogių derlius.

3. Vynai rūgštinami ir jų rūgštingumas 
mažinamas tik vyno gamybos įmonėje ir 
vynuogių auginimo zonoje, kurioje buvo 
nuimtas atitinkamo vyno gamybai 
panaudotų vynuogių derlius.

3. Vynai rūgštinami ir jų rūgštingumas 
mažinamas tik vyno gamybos įmonėje ir 
vynuogių auginimo zonoje, kurioje buvo 
nuimtas atitinkamo vyno gamybai 
panaudotų vynuogių derlius.

4. Apie kiekvieną 1, 2 ir 3 punktuose 
nurodytą procedūrą pranešama 
kompetentingoms institucijoms. Taip pat 
pranešama apie koncentruotos vynuogių 
misos, rektifikuotos koncentruotos 
vynuogių misos ar sacharozės kiekį, kurį 
tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje kaip 
ir šviežias vynuoges, vynuogių misą, 
rauginamą vynuogių misą arba neišpilstytą 
vyną laiko šiuo verslu užsiimantys fiziniai 
ar juridiniai asmenys ar tokių asmenų 
grupės, visų pirma gamintojai, išpilstytojai, 
perdirbėjai ir prekiautojai, kuriuos 
Komisija turi nustatyti deleguotaisiais 

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

užregistruoti perdirbti įvežamų prekių ir 
atsargų panaudojimo registre.

5. B ir C skirsniuose nurodytos procedūros 
nurodomos 103 straipsnyje numatytame 
lydraštyje, kuris pateikiamas išleidžiant į 
apyvartą produktus, kuriems taikytos šios 
procedūros.

5. B ir C skirsniuose nurodytos procedūros 
nurodomos 103 straipsnyje numatytame 
lydraštyje, kuris pateikiamas išleidžiant į 
apyvartą produktus, kuriems taikytos šios 
procedūros.

6. Šios procedūros, kurioms galioja 
išskirtinėmis klimato sąlygomis pagrįstos 
nukrypti leidžiančios nuostatos, 
netaikomos:

6. Šios procedūros, kurioms galioja 
išskirtinėmis klimato sąlygomis pagrįstos 
nukrypti leidžiančios nuostatos, 
netaikomos:

a) C vynuogių auginimo zonoje po sausio 1 
d. ;

a) C vynuogių auginimo zonoje po sausio 1 
d.;

b) A ir B vynuogių auginimo zonose po 
kovo 16 d. ir jos taikomi tik produktams, 
pagamintiems iš naujausio vynuogių 
derliaus, surinkto prieš pat minėtas datas.

b) A ir B vynuogių auginimo zonose po 
kovo 16 d. ir jos taikomi tik produktams, 
pagamintiems iš naujausio vynuogių 
derliaus, surinkto prieš pat minėtas datas.

7. Nepaisant 6 punkto, vynus koncentruoti 
šaldant, juos rūgštinti ir mažinti jų 
rūgštingumą galima visus metus.

7. Nepaisant 6 punkto, vynus koncentruoti 
šaldant, juos rūgštinti ir mažinti jų 
rūgštingumą galima visus metus.

Or. en

Pakeitimas 167
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 434 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
VII a priedas (naujas)

Parlamento siūlomas tekstas

VIIa PRIEDAS
NEPRIVALOMOS NUSTATYTOS NUORODOS

Produkto kategorija
(nuoroda į Kombinuotosios 

nomenklatūros klasifikaciją)

Neprivalomos nustatytos 
nuorodos

Teisės aktas, kuriame apibrėžtos 
nuorodos ir nustatytos jų naudojimo 

sąlygos
paukštiena
(KN 0207, KN 0210)

lesinta Reglamento (EB) Nr. 543/2008 
11 straipsnis

ekstensyvus paukščių auginimas 
patalpose
lauke auginami paukščiai
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tradiciškai lauke auginami 
paukščiai
paukščių amžius skerdžiant
penėjimo laikas

kiaušiniai
(KN 0407)

švieži Reglamento (EB) Nr. 589/2008 
12 straipsnis

ekstra arba ekstra švieži Reglamento (EB) Nr. 589/2008 
14 straipsnis

nuoroda apie dedeklių vištų 
lesinimą

Reglamento (EB) Nr. 589/2008 
15 straipsnis

medus
(KN 0409)

gėlių arba augalinė medaus 
kilmė

Direktyvos 2001/110/EB 2 straipsnis

regioninė kilmė
topografinė kilmė
konkretūs kokybės kriterijai

alyvuogių aliejus
(KN 1509)

pirmasis šaltasis spaudimas Reglamento (EB) Nr. 1019/2002 
5 straipsnis

šaltasis spaudimas
rūgštingumas 
aštrus
vaisių: sunokusių vaisių arba 
žalių vaisių
kartus
stiprus
vidutinis
lengvas
subalansuotas
švelnus aliejus

pienas ir pieno produktai
(KN 04)

tradicinis sviestas Reglamento (ES) Nr. [Reglamentas 
dėl bendro rinkų organizavimo] 
VI priedo VI dalis

tepieji riebalai
(KN 0405 ir ex 2106, KN ex 1517, 
KN ex 1517 ir ex 2106)

sumažintas riebalų kiekis Reglamento (ES) Nr. [Reglamentas 
dėl bendro rinkų organizavimo] 
VI priedo VI dalis

lengvas

mažas riebalų kiekis

Or. en

Pakeitimas 168
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas
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Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą ir 
kad šio reglamento nuostatų dėl vynų 
pavadinimų, kuriems apsauga suteikta 
prieš 2009 m. rugpjūčio 1 d., taikymas 
nekenktų ūkio subjektams ir 
kompetentingoms institucijoms, Komisija 
turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, 
kuriais nustatomi su saugomu 
pavadinimu susiję patvirtinimo 
apribojimai ir pereinamojo laikotarpio 
nuostatos, susijusios su vynų 
pavadinimais, kuriuos valstybės narės 
prieš 2009 m. rugpjūčio 1 d. pripažino 
kaip kilmės vietos nuorodas arba 
geografines nuorodas; preliminarios 
nacionalinės procedūros; vynais, 
pateiktais rinkai arba paženklintais iki 
konkrečios datos, ir produkto 
specifikacijų pakeitimais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 169
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(77) reikėtų nustatyti tam tikrus 
vynininkystės metodus ir vyno gamybos 
apribojimus, visų pirma susijusius su 
kupažavimu ir tam tikrų rūšių vynuogių 
misos, vynuogių sulčių ir šviežių vynuogių 
iš trečiųjų valstybių naudojimu. Kad 
užtikrintų atitiktį tarptautiniams 
standartams, Komisija, nustatydama 
papildomus vynininkystės metodus, turėtų 

(77) reikėtų nustatyti tam tikrus 
vynininkystės metodus ir vyno gamybos 
apribojimus, visų pirma susijusius su 
kupažavimu ir tam tikrų rūšių vynuogių 
misos, vynuogių sulčių ir šviežių vynuogių 
iš trečiųjų valstybių naudojimu. Kad 
užtikrintų atitiktį tarptautiniams 
standartams, Komisija, teikdama 
rekomendacijas dėl papildomų 
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paprastai remtis Tarptautinės vynuogių ir 
vyno organizacijos (angl. International 
Organisation of Vine and Wine, OIV) 
rekomenduojamais vynininkystės 
metodais;

vynininkystės metodų, turėtų paprastai 
remtis Tarptautinės vynuogių ir vyno 
organizacijos (angl. International 
Organisation of Vine and Wine, OIV) 
rekomenduojamais vynininkystės 
metodais.

Or. en

Pakeitimas 170
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 42, 491, 492, 494 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) siekiant sudaryti sąlygas runkelių 
augintojams visiškai prisitaikyti prie 
radikalios 2006 m. reformos ir toliau 
stengtis išlaikyti konkurencingumą, kaip 
jie tai darė nuo reformos pradžios, 
dabartinę kvotų sistemą reikėtų taikyti iki 
2019–2020 prekybos metų pabaigos. Todėl 
Komisijai reikėtų leisti skirstyti gamybos 
kvotas valstybėms narėms, 2006 m. 
atsisakiusioms visų savo kvotų;

Or. en

Pakeitimas 171
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 42, 491–496 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
84 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84b) dėl Europos cukraus rinkoje 
pastebimos didelės ir nuolatinės įtampos 
yra reikalingas mechanizmas, kuriuo, kai 
tai būtina, nekvotinis cukrus būtų 
pateikiamas į vidaus rinką, taikant tokias 
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pačias sąlygas kaip ir kvotiniam cukrui. 
Šiuo mechanizmu tuo pat metu turėtų būti 
leidžiamas papildomas importas taikant 
nulinį muitą, siekiant užtikrinti 
pakankamą žaliavų kiekį ES cukraus 
rinkoje ir išlaikoma struktūrinė šios 
rinkos pusiausvyra;

Or. en

Pakeitimas 172
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 43, 497, 498 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
84 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84c) atsižvelgiant į galutinį kvotų 
sistemos panaikinimą 2020 m., Komisija 
iki 2018 m. liepos 1 d. Parlamentui ir 
Komisijai turėtų pateikti ataskaitą apie 
tinkamas procedūras, susijusias su 
dabartinių cukraus kvotų susitarimų 
nutraukimu ir ataskaitą apie sektoriaus 
ateitį 2020 m. panaikinus kvotas, kartu su 
kitais pasiūlymais, reikalingais visą 
sektorių paruošti laikotarpiui po 2020 m. 
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija taip 
pat turėtų pateikti ataskaitą apie tiekimo 
grandinės ES cukraus sektoriuje veiklą;

Or. en

Pakeitimas 173
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
107 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias (107) eksporto į trečiąsias valstybes 
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valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo turėtų būti užtikrinamas Sąjungos 
dalyvavimas tarptautinėje prekyboje tam 
tikrais produktais, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Subsidijuojamam eksportui
turėtų būti taikomi vertės ir kiekio 
apribojimai;

grąžinamosios išmokos, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo turėtų būti išlaikytos kaip krizės 
valdymo priemonė tam tikriems 
produktams, kuriems taikomas šis 
reglamentas, iki PPO bus nuspręsta dėl 
šios priemonės ateities, remiantis 
abipusiškumo pagrindu. Todėl eksporto 
grąžinamųjų išmokų biudžeto išlaidų 
kategorija laikinai turėtų būti lygi nuliui.
Naudojamoms eksporto grąžinamosioms 
išlaidoms turėtų būti taikomi vertės ir 
kiekio apribojimai, o jomis nereikėtų 
sukelti pavojaus trečiųjų šalių žemės ūkio 
sektoriaus bei ekonomikos plėtrai;

Or. en

Pakeitimas 174
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
133 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(133) siekiant efektyviai ir veiksmingai 
reaguoti į didelio kainų kilimo ar kritimo 
vidaus ar išorės rinkose ar kitų rinką 
veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
atitinkamam sektoriui nustatomos būtinos 
priemonės, įskaitant, jei būtina, priemonę, 
kurią taikant išplečiama arba pakeičiama 
kitų šiame reglamente numatytų priemonių 
taikymo sritis, trukmė ar kiti aspektai, arba 
visiškai ar iš dalies sustabdomas importo 
muitų taikymas, įskaitant jų taikymą tam 
tikriems kiekiams ir (arba) laikotarpiams; 

(133) siekiant efektyviai ir veiksmingai 
reaguoti į didelio kainų kilimo ar kritimo 
vidaus ar išorės rinkose ar kitų rinką 
veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymą arba didelį gamybos kainų 
padidėjimą, kai panašu, kad tokia padėtis 
tęsis arba dar pablogės, Komisija turėtų 
būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais 
atitinkamam sektoriui nustatomos būtinos 
priemonės, įskaitant, jei būtina, priemonę, 
kurią taikant išplečiama arba pakeičiama 
kitų šiame reglamente numatytų priemonių 
taikymo sritis, trukmė ar kiti aspektai, arba 
visiškai ar iš dalies sustabdomas importo 
muitų taikymas, įskaitant jų taikymą tam 
tikriems kiekiams ir (arba) laikotarpiams;
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Or. en

Pakeitimas 175
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
140 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(140) skubos tvarka turėtų būti taikoma 
išskirtiniais atvejais, jei pasirodytų, kad 
tai yra būtina siekiant efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į rinkos sutrikdymo 
pavojų arba rinkos sutrikimų atvejais. 
Skubos tvarka turėtų būti taikoma 
pagrįstai ir turėtų būti tiksliai įvardyti jos 
taikymo atvejai;

(140) skubos tvarka turėtų būti taikoma 
siekiant efektyviai ir veiksmingai reaguoti į 
tam tikrą rinkos sutrikdymą ir kovojant su 
kenkėjais, gyvūnų ir augalų ligomis ir 
vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl 
pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų 
sveikatai, arba siekiant išpręsti specifines 
problemas;

Or. en

Pakeitimas 176
Michel Dantin
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 76 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
143 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(143) tinkamai pagrįstais atvejais, kai tai 
būtina dėl neišvengiamų skubos priežasčių, 
Komisija turėtų priimti nedelsiant taikomus 
įgyvendinimo aktus, kuriais priimamos, 
keičiamos arba atšaukiamos Sąjungos 
apsaugos priemonės, sustabdomas 
laikinojo įvežimo ar išvežimo perdirbti 
tvarkos taikymas, jei tai būtina norint 
nedelsiant reaguoti į padėtį rinkoje, ir 
skubiai sprendžiamos konkrečios 
problemos, kai tokie neatidėliotini 
veiksmai būtini problemoms spręsti;

(143) tinkamai pagrįstais atvejais, kai tai 
būtina dėl neišvengiamų skubos priežasčių, 
Komisija turėtų priimti nedelsiant taikomus 
įgyvendinimo aktus, kuriais priimamos, 
keičiamos arba atšaukiamos Sąjungos 
apsaugos priemonės, sustabdomas 
laikinojo įvežimo ar išvežimo perdirbti 
tvarkos taikymas, jei tai būtina norint 
nedelsiant reaguoti į padėtį rinkoje;

Or. en
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