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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos 
specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms
(COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0767),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 
straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0003/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Kad mažosioms Egėjo jūros saloms 
taikomos tvarkos siekiai būtų geriau 
įgyvendinti, į paramos programą reikėtų 
įtraukti priemones, kuriomis būtų 
užtikrintas žemės ūkio produktų tiekimas 
bei vietinės žemės ūkio produktų gamybos 
išsaugojimas ir plėtojimas. Reikėtų 

(4) Kad mažosioms Egėjo jūros saloms 
taikomos tvarkos siekiai būtų geriau 
įgyvendinti, į paramos programą reikėtų 
įtraukti priemones, kuriomis būtų 
užtikrintas žemės ūkio produktų tiekimas ir 
vietoje pagamintų žaliavinių ir perdirbtų 
žemės ūkio produktų transportavimas bei 

                                               
1 OL C 132, 2011 5 3, p. 82.
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suvienodinti planavimo lygmenį, o 
Komisijos ir valstybės narės partnerystę 
susisteminti.

vietinės žemės ūkio produktų gamybos 
išsaugojimas ir plėtojimas. Reikėtų 
suvienodinti planavimo lygmenį, o 
Komisijos ir valstybės narės partnerystę 
susisteminti. 

Or. el

Pagrindimas

Reikia dėti pastangas ir skatinti ne tik žaliavų tiekimą, bet ir pagerinti žaliavinių ir perdirbtų 
žemės ūkio produktų vežimą iš mažųjų Egėjo jūros salų. Žemės ūkio produktai, pagaminti 
mažosiose Egėjo jūros salose, atsiduria konkurenciniu požiūriu dvigubai nepalankesnėje
padėtyje, kadangi žaliavos daug kainuoja ir taip pat būtina organizuoti pervežimą.  Komisijos 
pasiūlyme atsižvelgiama tik į pirmąjį iš minėtų su nepalankia padėtimi susijusių klausimų, o 
transporto problema nesprendžiama.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Laikantis subsidiarumo principo ir 
siekiant lankstumo – šie elementai yra 
mažosioms Egėjo jūros saloms taikomai 
tvarkai nustatyto programavimo metodo 
pagrindas – Graikijos paskirtosios valdžios 
institucijos gali siūlyti programos 
pakeitimus, kad ši programa atitiktų minėtų 
salų realijas. Vadovaujantis tais pačiais 
siekiais, programos keitimo tvarka turi būti 
pritaikyta taip, kad atitiktų pakeitimo rūšies 
svarbą.

(5) Laikantis subsidiarumo principo ir 
siekiant lankstumo – šie elementai yra 
mažosioms Egėjo jūros saloms taikomai 
tvarkai nustatyto programavimo metodo 
pagrindas – Graikijos paskirtosios valdžios 
institucijos gali siūlyti programos 
pakeitimus, kad ši programa atitiktų minėtų 
salų realijas. Todėl reikėtų skatinti 
aktyviau iš esmės dalyvauti 
kompetentingas vietines ir regionines 
valdžios institucijas. Vadovaujantis tais 
pačiais siekiais, programos keitimo tvarka 
turi būti pritaikyta taip, kad atitiktų 
pakeitimo rūšies svarbą.

Or. el

Pagrindimas

Reikėtų skatinti aktyviau iš esmės dalyvauti Egėjo jūros salų vietines ir regionines valdžios 
institucijas siekiant, kad būtų galima pakeisti ir pakoreguoti programą atsižvelgiant į salose 
gyvenančių ūkininkų poreikius ir reikalavimus.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Dėl kai kurių mažųjų Egėjo jūros salų 
ypatingos geografinės padėties tiekiant 
žmonėms vartoti, perdirbti arba žemės 
ūkyje naudoti būtiniausius produktus 
susidaro papildomų transporto išlaidų. Be 
to, dėl izoliuotumo, atokumo ir nutolimo 
atsirandantys objektyvūs veiksniai dar 
labiau suvaržo šių Egėjo jūros salų ūkio 
subjektus bei gamintojus ir labai kenkia jų 
veiklai. Tam tikrais atvejais ūkio subjektai 
ir gamintojai yra dvejopai izoliuoti, ypač 
tada, kai tiekimas vyksta per kitas salas.
Šios kliūtys gali būti sušvelnintos mažinant 
minėtų būtiniausių produktų kainą. Todėl 
tikslinga nustatyti specialią tiekimo tvarką, 
pagal kurią būtų užtikrinamas tiekimas į 
mažąsias Egėjo jūros salas ir papildomų 
išlaidų, atsirandančių dėl šių salų atokumo, 
izoliuotumo, nutolimo ir mažumo, 
kompensavimas.

(6) Dėl kai kurių mažųjų Egėjo jūros salų 
ypatingos geografinės padėties tiekiant 
žmonėms vartoti, perdirbti arba žemės 
ūkyje naudoti būtiniausius produktus, taip 
pat iš šių salų tiekiant žaliavinius ir 
perdirbtus žemės ūkio produktus susidaro 
papildomų transporto išlaidų. Be to, dėl 
izoliuotumo, atokumo ir nutolimo 
atsirandantys objektyvūs veiksniai dar 
labiau suvaržo šių Egėjo jūros salų ūkio 
subjektus bei gamintojus ir labai kenkia jų 
veiklai. Tam tikrais atvejais ūkio subjektai 
ir gamintojai yra dvejopai izoliuoti, ypač 
tada, kai žemės ūkio produktų tiekimas ir 
transportas vyksta per kitas salas. Šios 
kliūtys gali būti sušvelnintos mažinant 
minėtų būtiniausių produktų kainą. Todėl 
tikslinga nustatyti specialią tiekimo tvarką, 
pagal kurią būtų užtikrinamas žemės ūkio 
produktų tiekimas ir transportas į 
mažąsias Egėjo jūros salas ir papildomų 
išlaidų, atsirandančių dėl šių salų atokumo, 
izoliuotumo, nutolimo ir mažumo, 
kompensavimas.

Or. el

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, kad tekstas būtų suderintas su 4 konstatuojamosios dalies 
pakeitimu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Mažųjų Egėjo jūros salų patiriamos (7) Mažųjų Egėjo jūros salų patiriamos 
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problemos dar padidėja dėl šių salų 
mažumo. Kad numatytos priemonės būtų 
veiksmingos, jos turėtų būti taikomos tik
mažosioms saloms.

problemos dar padidėja dėl šių salų 
mažumo. Kad numatytos priemonės būtų 
veiksmingos, jos turėtų būti taikomos
visoms Egėjo jūros saloms, išskyrus Kretą 
ir Euboją.

Or. el

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta, kad šios konkrečios priemonės turėtų būti taikomos visoms Egėjo 
jūros saloms, išskyrus Kretą ir Euboją. Pastarosioms saloms daroma išimtis dėl jų didumo. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti 
kainas mažosiose Egėjo jūros salose ir 
sumažinti dėl jų nutolimo ir atokumo 
susidarančias papildomas išlaidas, kartu 
išlaikant Sąjungos produktų 
konkurencingumą, pagalba turėtų būti 
teikiama Sąjungos produktų tiekimui į 
mažąsias Egėjo jūros salas. Teikiant tokią 
pagalbą turėtų būti atsižvelgiama į 
papildomas vežimo į mažąsias Egėjo jūros 
salas išlaidas ir, jei tai yra žemės ūkyje 
naudojami ir perdirbimui skirti produktai, į 
papildomas išlaidas, atsirandančias dėl salų 
atokumo ir mažumo.

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti 
kainas mažosiose Egėjo jūros salose ir 
sumažinti dėl jų nutolimo ir atokumo 
susidarančias papildomas išlaidas, kartu 
išlaikant Sąjungos produktų 
konkurencingumą, pagalba turėtų būti 
teikiama Sąjungos produktų tiekimui į 
mažąsias Egėjo jūros salas ir jose 
pagamintų žaliavinių ir perdirbtų 
žaliavinių produktų transportui. Teikiant 
tokią pagalbą turėtų būti atsižvelgiama į 
papildomas vežimo į mažąsias Egėjo jūros 
salas ir iš jų išlaidas ir, jei tai yra žemės 
ūkyje naudojami produktai, žemės ūkio 
produktai, perdirbimui skirti ir perdirbti
produktai, į papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl salų atokumo ir 
mažumo.

Or. el

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, kad tekstas būtų suderintas su 4 konstatuojamosios dalies 
pakeitimu.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Atsižvelgiant į tai, kad kiekis, kuriam 
taikoma speciali tiekimo tvarka, neviršija 
mažųjų Egėjo salų tiekimo poreikių, ši 
tvarka nekelia pavojaus tinkamam vidaus 
rinkos veikimui. Be to, specialios tiekimo 
tvarkos ekonominė nauda neturėtų sukelti
atitinkamų produktų prekybos iškraipymų.
Todėl turėtų būti uždrausta išsiųsti arba 
eksportuoti šiuos produktus iš mažųjų 
Egėjo jūros salų. Tačiau reikėtų leisti 
išsiųsti arba eksportuoti šiuos produktus, 
jei dėl specialios tiekimo tvarkos atsiradusi 
nauda atlyginama.

(10) Atsižvelgiant į tai, kad kiekis, kuriam 
taikoma speciali tiekimo ir vežimo tvarka, 
neviršija mažųjų Egėjo salų tiekimo 
poreikių, ši tvarka nekelia pavojaus
tinkamam vidaus rinkos veikimui. Be to, 
specialios tiekimo tvarkos ekonominė 
nauda neturėtų sukelti patiektų produktų 
prekybos iškraipymų. Todėl turėtų būti 
uždrausta išsiųsti arba eksportuoti
patiektus produktus iš mažųjų Egėjo jūros 
salų. Tačiau reikėtų leisti išsiųsti arba 
eksportuoti šiuos produktus, jei dėl 
specialios tiekimo tvarkos atsiradusi nauda 
atlyginama.

Or. el

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, kad tekstas būtų suderintas su 4 konstatuojamosios dalies 
pakeitimu.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Mažųjų Egėjo jūros salų tarpusavio 
prekyba perdirbtais produktais turėtų būti 
leidžiama. Taip pat reikėtų atsižvelgti į 
regioninę prekybą, tradicinį eksportą ir 
išsiuntimą į kitas ES valstybes ar trečiąsias 
šalis, todėl reikėtų leisti vykdyti perdirbtų 
produktų eksportą, atitinkantį tradicinės 
prekybos apimtis.

(11) Mažųjų Egėjo jūros salų tarpusavio 
prekyba perdirbtais produktais turėtų būti 
leidžiama ir jų transporto iš laidos 
sumažintos. Taip pat reikėtų atsižvelgti į 
regioninę prekybą, tradicinį eksportą ir 
išsiuntimą į kitas ES valstybes ar trečiąsias 
šalis, todėl reikėtų leisti vykdyti perdirbtų 
produktų eksportą, atitinkantį tradicinės 
prekybos apimtis.

Or. el
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Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, kad tekstas būtų suderintas su 4 konstatuojamosios dalies 
pakeitimu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Mažųjų Egėjo jūros salų ūkininkai 
turėtų būti skatinami tiekti kokybiškus 
produktus, o prekyba jais turėtų būti 
palengvinama.

(17) Mažųjų Egėjo jūros salų ūkininkai 
turėtų būti skatinami tiekti kokybiškus 
produktus, laikytis Bendrijos ekologinio 
ūkininkavimo standartų ir taikyti 
tradicinius ūkininkavimo metodus, o 
prekyba minėtais produktais turėtų būti 
palengvinama. Todėl ateityje turėtų būti 
leidžiama pagalbos teikimą susieti su 
gamyba.  Pagalbos priemonėmis turėtų 
būti siekiama užtikrinti vietos žemės ūkio 
produktų, kurių didžioji dalis yra 
saugoma kilmės nuoroda ir saugoma 
geografinė nuoroda pažymėti tradiciniai 
produktai, gamybą.

Or. el

Pagrindimas

Ūkininkai skatinami laikytis Bendrijos ekologinio ūkininkavimo standartų ir taikyti 
tradicinius ūkininkavimo metodus (pvz., terasos, akmens sienos be skiedinio, tradiciniai 
lietaus rezervuarai) ir taip jiems padedama išlaikyti salos kultūrines tradicijas. Taip pat 
siūloma susieti pagalbos išmokas ir gamybą. Pagalbos priemonių paskirtis – užtikrinti vietos 
žemės ūkio produktų, kurių didžioji dalis turi saugomą kilmės nuorodą ir saugomą geografinę 
nuorodą, gamybą.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Pagalbos programa turėtų apimti 
konkrečias priemones, skirtas 
tradiciniams žemės ūkio produktams, 
kurie gali išnykti dėl didelių gamybos 
išlaidų. Todėl reikia padidinti mažosioms 
Egėjo jūros saloms skirtą bendrą 
biudžetą, nes lėšų, skirtų į programą 
įtrauktiems produktams, panaudojimo 
rodiklis yra ypač didelis.

Or. el

Pagrindimas

Didelė dalis tradicinių produktų dar neįtraukti į pagalbos sistemą. Šių produktų gamyba gali 
išnykti dėl ypač didelių išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad paskirtų lėšų panaudojimo rodiklis per 
pastaruosius penkerius metus buvo ypač didelis, reikia padidinti bendrą paramos sistemos 
biudžetą siekiant kuo labiau paremti kuo įvairesnių žemės ūkio produktų gamybą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Nuo 2007 m. būtiniausių produktų 
poreikis mažosiose Egėjo jūros salose dėl 
padidėjusio naminių gyvulių skaičiaus ir 
demografinių priežasčių išaugo. Todėl 
reikėtų padidinti biudžeto dalį, kurią 
Graikija gali naudoti specialiai tiekimo į 
mažąsias Egėjo jūros salas tvarkai.

(20) Nuo 2007 m. būtiniausių produktų 
poreikis mažosiose Egėjo jūros salose dėl 
padidėjusio naminių gyvulių skaičiaus ir 
demografinių priežasčių išaugo. Todėl 
reikėtų padidinti biudžeto dalį, kurią 
Graikija gali naudoti specialiai tiekimo į 
mažąsias Egėjo jūros salas tvarkai. Tačiau 
didinama neturėtų būti lėšų, skirtų 
stiprinti vietos žemės ūkio produktų 
gamybą, sąskaita, o didinama turėtų būti 
kartu didinant šių produktų gamybai 
skatinti skirtas lėšas.

Or. el
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme numatytas specialiai tiekimo į tvarkai skirtų lėšų didinamas neturėtų 
vykti lėšų, skirtų stiprinti vietos produktų gamybą, sąskaita. Todėl reikėtų numatyti, kad 
panašiai būtų didinamos ir lėšos, skirtos vietos žemės šių produktų gamybai skatinti.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų būti įgaliota priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal Sutarties 
290 straipsnį, kad būtų įmanoma papildyti 
ar iš dalies pakeisti tam tikras neesmines 
šio reglamento nuostatas. Reikėtų nustatyti 
sritis, kurioms bus taikomas toks 
įgaliojimas, ir įgaliojimo sąlygas.

(22) Siekiant užtikrinti tinkamą šiuo 
reglamentu nustatytos sistemos veikimą, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
290 straipsnį, kad būtų įmanoma papildyti 
ar iš dalies pakeisti tam tikras neesmines 
šio reglamento nuostatas. Labai svarbu, 
kad parengiamųjų darbų metu Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu.  

Komisija, rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, reikiamu laiku ir 
tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. el

Pagrindimas

Pakeitime vartojama vadinamųjų standartinių nuostatų, dėl kurių susitarė institucijos 
svarstydamos deleguotuosius aktus, formuluotė.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Kad mažosioms Egėjo jūros saloms 
taikoma tvarka būtų įgyvendinama taip pat, 
kaip ir panašios sistemos, ir kad būtų 
išvengta konkurencijos iškraipymo ar 
ūkinės veiklos vykdytojų diskriminavimo,
Komisija turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus pagal Sutarties 291 
straipsnio 2 dalį. Todėl, remiantis minėta 
nuostata, Komisijai reikėtų suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimus, visų pirma,
susijusius su vienodomis sąlygomis, pagal 
kurias produktai, kuriems taikoma speciali 
tiekimo tvarka, įvežami į mažąsias Egėjo 
jūros salas, vežami jose ir išvežami iš jų, 
taip pat su vienodomis programų 
įgyvendinimo sąlygomis ir būtiniausiomis 
Graikijos atliekamų patikrinimų 
specifikacijomis.

(23) Kad mažosioms Egėjo jūros saloms 
taikoma tvarka būtų įgyvendinama taip pat, 
kaip ir panašios sistemos, ir kad būtų 
išvengta konkurencijos iškraipymo ar 
ūkinės veiklos vykdytojų diskriminavimo,
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo
įgaliojimai, visų pirma, susiję su 
standartinėmis taisyklėmis, pagal kurias 
produktai, kuriems taikoma speciali 
tiekimo tvarka, įvežami į mažąsias Egėjo 
jūros salas, vežami jose ir išvežami iš jų, 
taip pat su standartinėmis programų 
įgyvendinimo taisyklėmis ir būtiniausiomis 
Graikijos atliekamų patikrinimų 
specifikacijomis. Šie įgaliojimai turėtų 
būti įgyvendinami vadovaujantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai*.
______________
*OL L 55, 2011 02 28, p. 13.

Or. el

Pagrindimas

Pakeitime vartojama vadinamųjų standartinių nuostatų, dėl kurių susitarė institucijos 
svarstydamos įgyvendinimo aktus, formuluotė. Be to, pakeičiama sąvoka „sąlygos“, nes ši 
sąvoka vartojama deleguotiesiems aktams, o ne įgyvendinimo aktams.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrinti būtiniausių žmonėms vartoti, 
perdirbti arba naudoti žemės ūkyje skirtų 
produktų tiekimą į mažąsias salas, 
sumažinant dėl šių salų nutolimo, atokumo 
ir mažumo atsirandančias papildomas 
išlaidas;

(a) užtikrinti būtiniausių žmonėms vartoti, 
perdirbti arba naudoti žemės ūkyje skirtų 
produktų tiekimą į mažąsias salas, taip pat 
ten pagamintų žaliavinių ir perdirbtų 
žemės ūkio produktų transportavimą,
sumažinant dėl šių salų nutolimo, atokumo 
ir mažumo atsirandančias papildomas 
išlaidas;

Or. el

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, kad tekstas būtų suderintas su 4 konstatuojamosios dalies 
pakeitimu.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paramos programa parengiama tokiu 
geografiniu lygmeniu, kokį Graikija mano 
esant tinkamiausią. Valstybė narė, 
pasikonsultavusi su atitinkamo teritorinio 
lygmens kompetentingomis institucijomis 
ir organizacijomis, programas pateikia 
Komisijai tvirtinti pagal 6 straipsnį.

2. Paramos programa parengiama tokiu 
geografiniu lygmeniu, kokį Graikija mano 
esant tinkamiausią. Valstybė narė, 
pasikonsultavusi su atitinkamo teritorinio 
lygmens vietos ir regioninėmis
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, programas, kurias rengia 
valstybės narės paskirtos kompetentingos 
institucijos, pateikia Komisijai tvirtinti 
pagal 6 straipsnį.

Or. el

Pagrindimas

Reikėtų skatinti aktyviau iš esmės dalyvauti Egėjo jūros salų vietines ir regionines valdžios 
institucijas siekiant, kad būtų galima pakeisti ir pakoreguoti programą atsižvelgiant į salose 
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gyvenančių ūkininkų poreikius ir reikalavimus.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įvertina pateiktą paramos 
programą ir įgyvendinimo aktu 
nusprendžia dėl jos tvirtinimo.

Komisija įvertina pateiktą paramos 
programą ir įgyvendinimo aktu 
nusprendžia dėl jos tvirtinimo. Tas 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
25 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. el

Pagrindimas

Pakeitime vartojama vadinamųjų standartinių nuostatų, dėl kurių susitarė institucijos 
svarstydamos įgyvendinimo aktus, formuluotė. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi į paramos programą įtrauktų 
priemonių įgyvendinimo metiniu 
įvertinimu ir atsižvelgdama į 18 straipsnio 
2 ir 3 dalyse nurodytą finansavimą, 
Graikija Komisijai gali pateikti priemonių 
pakeitimo pasiūlymus, kad priemonės 
labiau atitiktų mažųjų salų poreikius ir 
siūlomą strategiją. Komisija įgyvendinimo 
aktu patvirtina vienodas programos 
pakeitimo pasiūlymų teikimo taisykles.

2. Remdamasi į paramos programą įtrauktų 
priemonių įgyvendinimo metiniu
įvertinimu ir atsižvelgdama į 18 straipsnio 
2 ir 3 dalyse nurodytą finansavimą, 
Graikija Komisijai gali pateikti priemonių 
pakeitimo pasiūlymus, kad priemonės 
labiau atitiktų mažųjų salų poreikius ir 
siūlomą strategiją. Komisija įgyvendinimo 
aktu patvirtina vienodas programos 
pakeitimo pasiūlymų teikimo taisykles. Tas 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
25 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. el
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Pagrindimas

Pakeitime vartojama vadinamųjų standartinių nuostatų, dėl kurių susitarė institucijos 
svarstydamos įgyvendinimo aktus, formuluotė.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama atsižvelgti į įvairias siūlomų 
pakeitimų rūšis ir terminą, per kurį 
pakeitimai turi būti įgyvendinti, Komisija 
deleguotuoju teisės aktu nustato pakeitimų 
patvirtinimo tvarką.

3. Siekdama atsižvelgti į įvairias siūlomų 
pakeitimų rūšis ir terminą, per kurį 
pakeitimai turi būti įgyvendinti, Komisija 
deleguotuoju teisės aktu nustato pakeitimų 
patvirtinimo tvarką. Įgaliojimai priimti 
atitinkamus deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami laikantis 
22 straipsnio nuostatų. 

Or. el

Pagrindimas

Vartojama vadinamųjų standartinių nuostatų, dėl kurių institucijos susitarė svarstydamos 
deleguotuosius aktus, formuluotė.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patikrinimus Graikija atlieka vykdydama 
administracinius patikrinimus ir patikras 
vietoje. Kad patikrinimai būtų atliekami 
vienodomis sąlygomis, Komisija 
įgyvendinimo aktu nustato būtiniausius 
Graikijos atliekamų patikrinimų 
reikalavimus.

Patikrinimus Graikija atlieka vykdydama 
administracinius patikrinimus ir patikras 
vietoje. Kad patikrinimai būtų atliekami 
vienodomis sąlygomis, Komisija 
įgyvendinimo aktu nustato būtiniausius 
Graikijos atliekamų patikrinimų 
reikalavimus. Tas įgyvendinimo aktas 
priimamas pagal 25 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
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Or. el

Pagrindimas

Vartojama vadinamųjų standartinių nuostatų, dėl kurių institucijos susitarė svarstydamos 
įgyvendinimo aktus, formuluotė.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Pakeitimas

1. Pagalba skiriama už žemės ūkio 
produktus, tiekiamus į mažąsias salas.

1. Pagalba skiriama už žemės ūkio 
produktus, tiekiamus į mažąsias salas, ir 
jose pagamintų žemės ūkio produktų, 
kurie yra perdirbti arba neperdirbti, 
transportui.

Or. el

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti reguliavimo vienodumą ir suderinti su siūlomu 4 konstatuojamosios dalies 
pakeitimu.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minėtosios nuostatos taikomos mutatis 
mutandis mažose Egėjo jūros salose 
pagamintų žemės ūkio produktų, kurie 
yra perdirbti arba neperdirbti, transportui.

Or. el
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Pagrindimas

Siekiama užtikrinti reguliavimo vienodumą ir suderinti su siūlomu 4 konstatuojamosios dalies 
pakeitimu.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti, kad ūkinės veiklos 
vykdytojai visa apimtimi įgyvendintų savo 
teises naudotis specialia tiekimo tvarka, 
Komisija deleguotuoju teisės aktu nustato 
jų įtraukimo į registrą sąlygas ir, jei būtina, 
nustato, kad licencijos išduodamos tik 
pateikus užstatą.

2. Siekdama užtikrinti, kad ūkinės veiklos 
vykdytojai visa apimtimi įgyvendintų savo 
teises naudotis specialia tiekimo tvarka, 
Komisija deleguotuoju teisės aktu nustato 
jų įtraukimo į registrą sąlygas ir, jei būtina, 
nustato, kad licencijos išduodamos tik 
pateikus užstatą. Įgaliojimai priimti 
atitinkamus deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami laikantis 
22 straipsnio nuostatų. 

Or. el

Pagrindimas

Vartojama vadinamųjų standartinių nuostatų, dėl kurių institucijos susitarė svarstydamos 
deleguotuosius aktus, formuluotė.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktu patvirtina 
visas priemones, reikalingas užtikrinti, kad 
Graikija šį straipsnį taikytų vienodai, ypač 
įgyvendindama licencijų sistemą, išskyrus 
užstatus už licenciją ir ūkinės veiklos 
vykdytojų įsipareigojimus, kai vykdytojai 
įtraukiami į registrą.

3. Komisija įgyvendinimo aktu patvirtina 
visas priemones, reikalingas užtikrinti, kad 
Graikija šį straipsnį taikytų vienodai, ypač 
įgyvendindama licencijų sistemą, išskyrus 
užstatus už licenciją ir ūkinės veiklos 
vykdytojų įsipareigojimus, kai vykdytojai 
įtraukiami į registrą. Tas įgyvendinimo 
aktas priimamas pagal 25 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
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Or. el

Pagrindimas

Vartojama vadinamųjų standartinių nuostatų, dėl kurių institucijos susitarė svarstydamos 
įgyvendinimo aktus, formuluotė.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad pirma dalis būtų taikoma vienodai, 
Komisija įgyvendinimo aktu patvirtina jos 
taikymo taisykles, ypač sąlygas valstybės 
narės atliekamam patikrinimui, ar galutinis 
naudotojas junta faktinį naudos poveikį.

2. Kad pirma dalis būtų taikoma vienodai, 
Komisija įgyvendinimo aktu patvirtina jos 
taikymo taisykles, ypač taisykles valstybės 
narės atliekamam patikrinimui, ar galutinis 
naudotojas junta faktinį naudos poveikį. 
Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
25 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. el

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktų atveju naudojama formuluotė „standartinės nuostatos“, dėl kurios 
institucijos susitarė. Be to, pakeičiama sąvoka „sąlygos“, nes ši sąvoka naudojama 
deleguotiems aktams, o ne įgyvendinimo aktams.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Produktai, kuriems taikoma speciali 
tiekimo tvarka, gali būti eksportuojami į 
trečiąsias šalis arba išsiunčiami į kitas 
Sąjungos valstybes tik laikantis vienodų 
sąlygų, kurias Komisija nustato 
įgyvendinimo aktu.

1. Produktai, kuriems taikoma speciali 
tiekimo tvarka, gali būti eksportuojami į 
trečiąsias šalis arba išsiunčiami į kitas 
Sąjungos valstybes tik jei yra laikomasi
vienodų taisyklių, kurias Komisija nustato 
įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo 
aktas priimamas pagal 25 straipsnio 
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2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. el

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktų atveju naudojama formuluotė „standartinės nuostatos“, dėl kurios 
institucijos susitarė.

Pakeitimas25

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios sąlygos visų pirma apima pagalbos, 
gautos pagal specialią tiekimo tvarką, 
grąžinimą.

Šios taisyklės visų pirma apima pagalbos, 
gautos pagal specialią tiekimo tvarką, 
grąžinimą.

Or. el

Pagrindimas

Be to, pakeičiama sąvoka „sąlygos“, nes ši sąvoka naudojama deleguotiems aktams, o ne 
įgyvendinimo aktams.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra eksportuojami į trečiąsias šalis ar į 
kitas Sąjungos valstybes, neviršijant 
tradicinio išsiuntimo ir tradicinio eksporto 
kiekio. Tokį kiekį Komisija nustato 
įgyvendinimo aktu.

a) yra eksportuojami į trečiąsias šalis ar į 
kitas Sąjungos valstybes, neviršijant 
tradicinio išsiuntimo ir tradicinio eksporto 
kiekio. Tokį kiekį Komisija nustato 
įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo 
aktas priimamas pagal 25 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. el
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Pagrindimas

Įgyvendinimo aktų atveju naudojama formuluotė „standartinės nuostatos“, dėl kurios 
institucijos susitarė

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) yra eksportuojami į trečiąsias šalis 
vykdant regioninę prekybą; paskirties 
vietas ir sąlygas Komisija nustato 
įgyvendinimo aktu;

b) yra eksportuojami į trečiąsias šalis 
vykdant regioninę prekybą; paskirties 
vietas ir detalias nuostatas Komisija 
nustato įgyvendinimo aktu; Tas 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
25 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. el

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktų atveju naudojama formuluotė „standartinės nuostatos“, dėl kurios 
institucijos susitarė Be to, pakeičiama sąvoka „sąlygos“, nes ši sąvoka naudojama 
deleguotiems aktams, o ne įgyvendinimo aktams.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama nustatyti naudą, gaunamą 
tradicinei prekybai taikant specialią 
tiekimo tvarką, Komisija deleguotuoju 
teisės aktu nustato reikalavimus, kuriuos 
turi atitikti perdirbimo operacijos, dėl kurių 
gali atsirasti tradicinis išsiuntimas ar 
tradicinis eksportas.

3. Siekdama nustatyti naudą, gaunamą 
tradicinei prekybai taikant specialią 
tiekimo tvarką, Komisija deleguotuoju 
teisės aktu nustato reikalavimus, kuriuos 
turi atitikti perdirbimo operacijos, dėl kurių 
gali atsirasti tradicinis išsiuntimas ar 
tradicinis eksportas. Vadovaujantis 22 
straipsniu Komisijai turėtų būti perduoti 
įgaliojimai tvirtinti deleguotus aktus. 

Or. el
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Pagrindimas

 Deleguotųjų aktų atveju naudojama formuluotė „standartinės nuostatos“, dėl kurios 
institucijos susitarė 

Pakeitimas29

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal specialią tiekimo tvarką į mažąsias 
salas įvežant žemės ūkio produktus, taip 
pat iš mažųjų salų juos eksportuojant ar 
išsiunčiant, atliekami administraciniai 
patikrinimai.

1. Pagal specialią tiekimo tvarką į mažąsias 
salas įvežant žemės ūkio produktus, 
perdirbtus produktus bei prekybos žemės 
ūkio produktais srautais atveju, taip pat iš 
mažųjų salų juos eksportuojant ar 
išsiunčiant, atliekami administraciniai 
patikrinimai.

Or. el

Pagrindimas

Vardan reglamentavimo standartizacijos ir derėjimo su siūlomu 4 konstatuojamosios dalies 
pakeitimu.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad ši nuostata būtų taikoma vienodai, 
Komisija įgyvendinimo aktu nustato 
būtiniausius Graikijos atliekamų 
patikrinimų reikalavimus.

Kad ši nuostata būtų taikoma vienodai, 
Komisija įgyvendinimo aktu nustato 
būtiniausius Graikijos atliekamų 
patikrinimų reikalavimus. Tas 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
25 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. el
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Pagrindimas

Įgyvendinimo aktų atveju naudojama formuluotė „standartinės nuostatos“, dėl kurios 
institucijos susitarė 

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų užtikrinta, kad specialią tiekimo 
tvarką įgyvendinantys ūkinės veiklos 
vykdytojai savo įsipareigojimų laikytųsi, 
Komisija deleguotuoju teisės aktu nustato 
pirmos pastraipos nuostatų taikymui 
būtinas sąlygas ir ūkinės veiklos vykdytojo 
naujų licencijų paraiškų svarstymo tvarką.

Kad būtų užtikrinta, kad specialią tiekimo 
tvarką įgyvendinantys ūkinės veiklos 
vykdytojai savo įsipareigojimų laikytųsi, 
Komisija deleguotuoju teisės aktu nustato 
pirmos pastraipos nuostatų taikymui 
būtinas sąlygas ir ūkinės veiklos vykdytojo 
naujų licencijų paraiškų svarstymo tvarką. 
Vadovaujantis 22 straipsniu Komisijai 
turėtų būti perduoti įgaliojimai tvirtinti 
deleguotus aktus. 

Or. el

Pagrindimas

Deleguotųjų aktų atveju naudojama formuluotė „standartinės nuostatos“, dėl kurios 
institucijos susitarė 

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktu nustato 
vienodas 2 dalyje nurodytų pagalbos lėšų 
išmokėjimo sąlygas.

3. Komisija įgyvendinimo aktu nustato 
vienodas 2 dalyje nurodytų detalias 
pagalbos lėšų išmokėjimo nuostatas. Tas 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
25 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. el
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Pagrindimas

Įgyvendinimo aktų atveju naudojama formuluotė „standartinės nuostatos“, dėl kurios 
institucijos susitarė Be to, pakeičiama sąvoka „sąlygos“, nes ši sąvoka naudojama 
deleguotiems aktams, o ne įgyvendinimo aktams.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. III ir IV skyriuose nurodytas priemones 
Sąjunga finansuoja neviršydama 
23,93 mln. EUR metinės sumos.

2. III ir IV skyriuose nurodytas priemones 
Sąjunga finansuoja neviršydama 
31,11 mln. EUR metinės sumos.

Or. el

Pagrindimas

Bendra suma yra padidinama 7,18 mln. eurų, siekiant skatinti intensyvesnį produktų 
auginimą ir sustiprinti specialius tiekimo susitarimus. Galutinė padidėjimo suma gaunama 
apskaičiuojant 30 % padidėjimą nuo didžiausios sumos, kuri suteikiama vadovaujantis 
galiojančiais specialiais tiekimo susitarimais ir 30 %  padidėjimą nuo sumos atidėtos vietinei 
gamybai remti, apskaičiuotos iš bendro biudžeto atimant didžiausią specialiuose tiekimo 
susitarimuose numatytą sumą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu pabaigus metinę programą  
išlieka nepaskirta suma, ji perkeliama 
kitiems metams papildomai prie 
kiekvienais metais, remiantis 2 pastraipa, 
suteikiamos sumos.

Or. el
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Pagrindimas

Siūloma galimybė perkelti į kitus metus visą nepaskirtą metinę sumą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Suma, kasmet skiriama III skyriuje 
nurodytai specialiai tiekimo tvarkai 
finansuoti, negali viršyti 6,56 mln. EUR.

1. Suma, kasmet skiriama III skyriuje 
nurodytai specialiai tiekimo tvarkai 
finansuoti, negali viršyti 7,11 mln. EUR.

Or. el

Pagrindimas

Dėl didelio šios priemonės poreikio siūloma 30 % padidinti kiekvienais metais numatomą  
specialiems tiekimo susitarimams finansuoti skirtą sumą. Šio padidėjimo negalima atlikti iš 
biudžeto, skirto vietinei žemės ūkio produkcijai remti. 

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktu nustato 
vienodas sąlygas, pagal kurias Graikija 
gali pakeisti įvairiems produktams, 
kuriems taikoma speciali tiekimo tvarka, 
kiekvienais metais paskirtų išteklių 
paskirtį.

Komisija įgyvendinimo aktu nustato 
vienodas detalias nuostatas, kuriomis 
vadovaujantis Graikija gali pakeisti 
įvairiems produktams, kuriems taikoma 
speciali tiekimo tvarka, kiekvienais metais 
paskirtų išteklių paskirtį.

Or. el
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Pagrindimas

Įgyvendinimo aktų atveju naudojama formuluotė „standartinės nuostatos“, dėl kurios 
institucijos susitarė 

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos kompetencija Išbraukta.
Kai Komisijai suteikiami įgaliojimai, 
pastaroji veikia laikydamasi 22 straipsnyje 
nurodytos tvarkos, jei tai deleguotieji 
teisės aktai, arba 25 straipsnyje nurodytos 
tvarkos, jei tai įgyvendinimo aktai.

Or. el

Pagrindimas

Nuoroda į 22 ir 25 straipsnius jau įtraukta į sąvoką „standartinės  nuostatos“, kuri buvo 
naudojama ankstesniuose deleguotų ir įgyvenimo aktų straipsniuose.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti šiame reglamente 
nurodytus deleguotuosius teisės aktus 
Komisijai suteikiami neribotam laikui.

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis šiame 
straipsnyje numatytų sąlygų.

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, 
Komisija iškart apie jį vienu metu privalo 
pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai.

2. Įgaliojimų delegavimas, minimas 6 
straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje 
ir 14 straipsnio 2 dalyje Komisijai 
suteikiamas 5 metų laikotarpiui 
skaičiuojant nuo ...*. Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų delegavimo likus 
ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų delegavimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
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Europos Parlamentas ar Taryba ne vėliau 
negu trys mėnesiai iki kiekvieno 
laikotarpio pabaigos išreiškia 
prieštaravimą tokiam pratęsimui. 

3. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės 
aktus Komisijai suteikiami, jei laikomasi 
23 ir 24 straipsniuose nustatytų sąlygų.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti deleguotus 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiamas tame sprendime 
nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba jame 
nustatytą vėlesnę dieną. Jis nedaro 
poveikio jau deleguotų teisės aktų 
galiojimui. 
4. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, 
Komisija tuo pačiu metu apie jį praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 
5. Pagal šį reglamentą priimtas 
deleguotasis teisės aktas įsigalioja, tik 
jeigu Europos Parlamentas arba Taryba 
per 2 mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tokį aktą 
dienos nepareiškė savo prieštaravimo 
arba jei iki šio termino pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba 
informavo Komisiją, kad jie 
neprieštaraus. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dar 2 mėnesiams.
______________
Šio reglamento įsigaliojimo data. 

Or. el
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Pagrindimas

Deleguotųjų aktų atveju naudojama formuluotė „standartinės nuostatos“, dėl kurios 
institucijos susitarė

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Delegavimo atšaukimas Išbraukta.
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 22 straipsnio 1 
dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, informuoja kitą įstatymų 
leidėją ir Komisiją likus ne mažiau kaip 
vienam mėnesiui iki galutinio sprendimo, 
nurodydama, kurie deleguotieji 
įgaliojimai galėtų būti atšaukti, ir 
išdėstydama atšaukimo priežastis.
3. Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiamas jame nurodytų įgaliojimų 
delegavimas. Sprendimas įsigalioja 
nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą 
dieną. Jau galiojančių deleguotųjų teisės 
aktų galiojimui jis poveikio neturi. 
Sprendimas skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. el

Pagrindimas

Reglamentuota 22 straipsnyje.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieštaravimai dėl deleguotųjų teisės aktų Išbraukta.
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo 
teisės akto per du mėnesius nuo 
pranešimo datos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęstas vienam mėnesiui.
2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
teisės akto arba jei iki šios datos ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba 
Komisijai pranešė nusprendę 
prieštaravimų nepareikšti, deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja jo nuostatose 
nustatytą datą.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimus dėl deleguotojo 
teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti 
institucija nurodo prieštaravimo dėl 
deleguotojo teisės akto priežastis.

Or. el

Pagrindimas

Reglamentuota 22 straipsnyje. 

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo aktai. Komitetas Komiteto procedūra
1. Komisijai padeda Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 141 straipsniu įsteigtas 

1. Komisijai padeda Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 141 straipsniu įsteigtas 
Tiesioginių išmokų vadybos komitetas. Šis 
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Tiesioginių išmokų vadybos komitetas. komitetas yra komitetas, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2. Kai įgyvendinimo aktai priimami pagal 
šį reglamentą, taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx/yyyy] (įterpti, kai bus priimtas 
dabar EP ir Taryboje svarstomas 
reglamentas dėl kontrolės taisyklių, 
numatytų SESV 291 straipsnio 2 dalyje) 
[5] straipsnis. (nagrinėjimo procedūra)

2. Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.

Or. el

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktų atveju naudojama formuluotė „standartinės nuostatos“, dėl kurios 
institucijos susitarė
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Reguliavimo sistema ir trumpas istorinis pagrindas

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos Veikimo (SESV) 174 straipsniu Sąjungos 
ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas yra ypač svarbus skatinant jos 
harmoningą ir subalansuotą vystimąsi. Šiuo straipsniu teigiama, kad Sąjunga siekia mažinti 
regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų arba salų, įskaitant 
kaimo vietoves, pasienio ir kalnų regionus, atsilikimą.

1989 m. ir 1991 m. Taryba patvirtino programas, skirtas ypatingai geografinei tam tikrų 
atokių ir izoliuotų Europos regionų padėčiai gerinti (POSEI). 

1993 m. buvo patvirtinta panaši programa, skirta Egėjo jūros saloms. Veikdama remiantis 
1988 m. gruodį Rodo saloje vykusios Europos Vadovų Tarybos išvadomis, Komisija parengė 
veiksmų programą, atsižvelgiant į specifines Egėjo jūros salų sąlygas kylančias dėl teritorinio 
išsisklaidymo bei atokios ir izoliuotos jų prigimties. Bendrijos parama mažosioms Egėjo jūros 
saloms iš esmės apima konkrečias priemones, skirtas skatinti tam tikrų žemės ūkio produktų 
gamybą, perdirbimą ir pateikimą į prekybą bei paramą salų aprūpinimui žaliavomis.

Kadangi Egėjo jūros salos Sutartimis nebuvo pripažintos tolimiausiais regionais, atskiros 
kontrolės priemonės pavidalu buvo patvirtinti specialūs susitarimai, asignavimus paimant iš to 
paties fondo kaip ir POSEI, t.y. Europos žemės ūkio garantijų fondo ir(arba) Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai, priemones planuojant ir įgyvendinant tokiu pačiu pagrindu ir toje 
pačioje sistemoje.

Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos dėl mažųjų Egėjo jūros salų pagrindas yra 42 straipsnis, 
kuriuo teigiama, kad “Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali leisti teikti pagalbą: (a)
sunkiomis struktūrinėmis ar gamtos sąlygomis dirbančioms įmonėms apsaugoti...“;

Šiuo metu nagrinėjamas pasiūlymas dėl reglamento yra tolimesnė 1993 m. priimtų ir vėliau 
keletą kartų papildytų susitarimų (naujausias buvo padarytas 2006 m. reglamentu 1405/2006), 
korekcija. Vadovaujantis subsidiarumo principu Komisija patvirtino pasiūlymą, kuriuo 
siekiama skatinti dalyvavimą sprendimų dėl susitarimų tvirtinimo ir įgyvendinimo procese. 
Atitinkamai, Graikijos valdžios institucijos yra atsakingos už paramos programų parengimą ir 
jų pateikimą Komisijos patvirtinimui. Taip pat jos gali siūlyti jų pakeitimus, laikantis 
dabartiniu metu saloms kylančių poreikių.

2. Ypatingos aplinkybės Egėjo jūros salose

Pranešėjas mano, kad mažų Egėjo jūros salų perteklius yra pagrindinis iššūkis ES teisėje 
numatytai teritorinės sanglaudos politikai, kuri vėliau buvo suformuluota ekonominės ir 
socialinės sanglaudos politikos tikslais. Sistemingos ir nuolatinės nuorodos į konkrečias 
teritorines įvairių ES vienetų charakteristikas ir jų poveikį socialiniam, ekonominiam bei 
ekologiniam vystymuisi turėtų būti atspindėtos aiškiai suformuluojant pagrindus, kuriais 
vadovaujantis nustatomi reikalingi tikslai ir formuojama tinkama politika.  Programų kūrimo 
procese tai konkrečiai reiškia operatyvinę sąveiką tarp atskirų teritorinių vienetų ir priemones, 
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skirtas skirtumams tarp jų naikinti bei lengvinti prieigą prie jų. Veiksmai kuriais siekiama 
sustiprinti kiekvieno regiono privalumus ir, kai tinkama, pasiekti didesnės ekonomikos, 
socialinės sferos ir aplinkos apsaugos specializacijos bei įveikti nepatogumus yra būtina 
sąlyga teritorinei įvairovei išsaugoti ir didesnei sanglaudai pasiekti. Be to, funkciniai ES 
teritorinių vienetų skirtumai reiškia, kad jie sąveikauja tarpusavyje, yra vienas nuo kito 
priklausomi ir vienas kitą papildo. Šie vienetai ne visada yra nuspėjami, kiekvienas turi savo 
darbo pasidalijimo bei specializacijos sistemas ir savo ryšius su kitais teritoriniais vienetais.

Salų išsisklaidymas ir jų padėtis viena kitos atžvilgiu archipelago ribose yra kliūtis tiekimui 
bei prekybai, dėl ko transportavimo kaina ženkliai išauga. Turimi transporto tinklai nėra 
pakankami ir jiems kenkia struktūriniai nepatogumai (senas laivynas, aukšti tarifai) dėl ko 
kyla dviguba izoliacija, mažesnes salas aprūpinant iš centrinių salų. Ribotas dydis, prieigos 
tiek iš salų, tiek į jas trūkumas, mažėjantis gyventojų skaičius ir jų amžiaus didėjimas, 
būtiniausių prekių ir viešųjų paslaugų (vanduo, elektra, šildymas) trūkumas bei geofizinės ir 
klimato sąlygos (uolėtas gruntas, išsisklaidę ūkiai, sausros ir stiprūs vėjai) yra faktoriai, 
atskiriantys Egėjo jūros salas.

Be to, jos yra prie ES išorinių sienų. Ypač sudėtingos sąlygos ūkininkavimui mažose Egėjo 
jūros salose dar labiau apsunkinamos (nelegalios) migracijos sudaromu išoriniu spaudimu.

3. Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos

Dėl vėlesnių galiojančio reglamento pakeitimų, ES teisės vystymosi, patirties gautos jį 
įgyvendinant praktikoje bei naujos po Lisabonos sutarties įsigaliojimo patvirtintos 
reguliavimo sistemos, būtina iš naujo suformuluoti tam tikras nuostatas ir pasiūlymą 
restruktūrizuoti. 

Komisijos pasiūlymas yra viena iš priemonių įvesta siekiant atnaujinti EB ir (arba) ES teisės 
aktus, kas tapo reikalinga dėl Lisabonos sutartimi padarytų pakeitimų. Konkrečiau, keletas 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1405/2006 nuostatų suderinamos su SESV naujo 290 straipsnio 
(deleguoti aktai) ir naujo 291 straipsnio (įgyvendinimo aktai) nuostatomis.

Komisijos pasiūlymu nėra siekiama padaryti esminių pakeitimų. 2011 m. ji pateiks pranešimą 
apie iki šiol pastebėtą specialiųjų priemonių poveikį ir rekomenduos pakeitimus.

Siūloma pakeista formuluote paaiškinami reglamento tikslai ir įgyvendinimo tikslais siekiama 
restruktūrizuoti teisės akto tekstą.

Būtina paminėti Komisijos pasiūlymą vadovaujantis specialiais tiekimo susitarimais 20 % 
padidinti Graikijai skirtus biudžeto asignavimus. Vadovaujantis Europos Audito Rūmų 
ataskaitos dėl specialiųjų priemonių, skirtų atokiausių regionų ir mažųjų Egėjo jūros salų 
žemės ūkiui (Specialioji ataskaita Nr. 10/2010) išvadomis, Komisija pripažįsta, kad nuo 2007 
m. pastebimas padidėjęs būtiniausių prekių poreikis, kilęs dėl galvijų sektoriaus raidos ir 
demografinių faktorių. Komisijos siūlomu padidinimu nėra įtraukiamas bendro biudžeto 
padidinimas, kuris lieka toks pats kaip ir praėjusiais metais. Nepaisant šio pasiūlymo 
privalumų, jis turi ir nemažų trūkumų įskaitant sumažinimą finansavimo, kuris anksčiau buvo 
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numatytas specialioms paramos žemės ūkiui priemonėms finansuoti. 

Prie pasiūlymo pateikiamoje finansinėje ataskaitoje finansavimas yra įrašytas į dvi bendros 
žemės ūkio politikos (Europos žemės ūkio garantijų fondas) pirmojo ramsčio (tiesioginė 
pagalba) biudžeto eilutes.

4. Pranešėjo pasiūlymai

Pranešėjas ypač rimtai priima Europos Audito Rūmų pastabas dėl priemonės įgyvendinimo 
praktikoje ir jos bendro veiksmingumo. Graikijai skirta veiksmų programa reikia atspindėti 
Egėjo jūros salų poreikių ekonominę analizę, suteikiant bendrą strategiją kurioje būtų aiškiai 
nustatytas santykis tarp įvairių siūlomų priemonių ir bendrų tikslų bei laukiamo poveikio.

Žemės ūkis taip kaip jis suvokiamas dabar yra neatskiriamai susijęs su tvaria ekonomine, 
socialine ir ekologine plėtra.  Žemės ūkis Egėjo jūros salose privalo būti vykdomas tokiu 
būdu, kad būtų užtikrinta, jog vietos ekonomika netaps pernelyg priklausoma nuo savo 
pagrindinio pajamų šaltinio – turizmo, vietoje to susitelkiant ties vertingų gamtos ir kultūros 
išteklių išsaugojimu.

Tačiau, Komisijos pasiūlymu nustatančiu  specialias žemės ūkio priemones mažosioms Egėjo 
jūros saloms siekiama labiau performuluoti, o ne iš dalies keisti galiojantį reglamentą. Visais 
Europos Parlamento pasiūlymais būtina atsižvelgti į reguliacinę susitarimų, pagal kuriuos 
finansavimas yra įtraukiamas į pirmąjį BŽŪP ramstį, apimtį.

Sistemingas požiūris ir nuodugni dabartinių poreikių analizė bei aiški strategija yra būtinos 
norint šalinti egzistuojančius žemės ūkio sektoriaus Egėjo jūros salose struktūrinius trūkumus. 
Dabartiniu pavidalu pagalbos teikimo mažosioms Egėjo jūros saloms susitarimai negali ir 
neturėtų būti naudojami kaip vienintelė priemonė šioms problemoms spręsti.  Pranešėjas 
ragina iš esmės persvarstyti šiuos susitarimus, įtraukiant priemones, skirtas saugoti aplinką, 
stiprinti turistinį žemės ūkio aspektą bei žemės ūkio infrastruktūrą.

Glaudesnis bendradarbiavimas visose srityse su naujomis administracinėmis struktūromis 
Graikijoje leistų veiksmingiau įgyvendinti priemones ir laikytis dabartinių ūkininkavimo 
reikalavimų Egėjo jūros salose.

Taip pat pranešėjas mano, kad pagalbą reikėtų leisti surišti su gamybą, kuo būtų siekiama 
skatinti vietinę, daugiausiai tradicinę, saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos 
geografinės nuorodos produkciją. 

Kas dėl ūkių gamybos bei specialių tiekimo susitarimų finansavimo pakankamumo, Audito 
Rūmai aiškiai nurodė, kad turimais biudžeto asignavimais nepavyksta žymiau prisidėti prie 
šių tikslų įgyvendinimo. Iš esmės, pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui padidinti 
specialiems tiekimo susitarimams skirtus biudžeto asignavimus, tuo pačiu manydamas, kad 
šito negalima daryti vietinės produkcijai skatinti skirtų asignavimų sąskaita. Atsižvelgiant į 
Audito Rūmų kritiką, būtina 30 % arba 1,64 mln. eurų padidinti metinį specialiems tiekimo 
susitarimams skirtą finansavimą (Komisija siūlė 20 % arba 1,09 mln. eurų padidinimą). Be to, 
pranešėjas mano, kad atitinkamai turi būti padidintas vietinės produkcijos finansavimas (30 % 
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arba 5,54 mln. eurų), bendrą šios priemonės biudžetą padidinant iki 31,11 mln. eurų 
(padidėjimas 7,17 mln. eurų). 

Pranešėjas mano, kad reikia įtraukti priemones, skirtas pagerinti vadovaujantis ES teise Egėjo 
jūros salose pagamintų arba perdirbtų žemės ūkio produktų pervežimą. Negalima pateisinti 
pagrindinių produktų pervežimo į salas finansavimo nesuteikiant finansavimo vėlesniam jų 
produkcijos pervežimui į ES arba kitas atokesnes rinkas. Transportavimas iš mažesnių Egėjo 
jūros salų papildomai kainuoja tiek pat kiek ir pagrindinių produktų transportavimas į jas. Dėl 
šios priežasties pranešėjas rekomenduoja, kad nuostatos dėl specialių tiekimo susitarimų būtų 
įgyvendinamos tokiu pačiu būdu.

Galiausiai, keletas techninių pakeitimų yra susiję su nuostatų formulavimu ir leidžia 
Komisijai tvirtinti deleguotus teisės aktus pagal SESV 290 straipsnį arba įgyvendinimo teisės 
aktus pagal SESV 291 straipsnį. Kadangi dėl standartinių nuostatų institucijos jau susitarė 
siekiant užtikrinti vienodą formuluotę, šie pakeitimai atitinkamai pakeičia Komisijos 
pasiūlymo tekstą. Panašiai, terminas „vienodos sąlygos“, kuris dažnai pasitaiko Komisijos 
pasiūlyme dėl įgyvendinimo aktų iš tiesų yra susijęs tik su deleguotais aktais, todėl jį reikia 
atitinkamai pakeisti.


