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Pakeitimas 47
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos teisės aktų bendras tikslas 
šiose srityse yra prisidėti prie aukšto 
žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygio 
visoje maisto grandinėje, aukšto vartotojų 
apsaugos ir jų informavimo lygio ir aukšto 
aplinkos apsaugos lygio, kartu skatinti 
konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą;

(2) Sąjungos teisės aktų bendras tikslas 
šiose srityse yra prisidėti prie aukšto 
žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygio ir 
gerovės visoje maisto grandinėje, aukšto 
vartotojų apsaugos ir jų informavimo lygio 
ir aukšto aplinkos apsaugos lygio, kartu 
skatinti konkurencingumą ir darbo vietų 
kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 48
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant šio bendro tikslo, reikia 
tinkamų finansinių išteklių. Todėl būtina, 
kad Sąjunga prisidėtų prie priemonių, kurių 
imamasi įvairiose srityse, siekiant 
įgyvendinti tą bendrąjį tikslą, finansavimo. 
Be to, siekiant veiksmingiau naudoti 
išlaidas, turėtų būti nustatyti konkretūs 
tikslai ir rodikliai, skirti įvertinti, kaip šie 
tikslai bus pasiekti;

(3) siekiant šio bendro tikslo, reikia 
tinkamų finansinių išteklių. Todėl būtina, 
kad Sąjunga prisidėtų prie priemonių, kurių 
imamasi įvairiose srityse, siekiant 
įgyvendinti tą bendrąjį tikslą, finansavimo. 
Be to, siekiant veiksmingiau naudoti 
išlaidas, turėtų būti nustatyti konkretūs 
tikslai ir rodikliai, skirti įvertinti, kaip šie 
tikslai bus pasiekti; svarbu, kad dėl šiam 
tikslui skiriamų lėšų nepadidėtų bendras 
ES biudžetas, bet kad jos būtų skiriamos 
iš jau esamų Sąjungos biudžeto 
asignavimų;

Or. en
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Pakeitimas 49
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant šio bendro tikslo, reikia 
tinkamų finansinių išteklių. Todėl būtina, 
kad Sąjunga prisidėtų prie priemonių, kurių 
imamasi įvairiose srityse, siekiant 
įgyvendinti tą bendrąjį tikslą, finansavimo. 
Be to, siekiant veiksmingiau naudoti 
išlaidas, turėtų būti nustatyti konkretūs 
tikslai ir rodikliai, skirti įvertinti, kaip šie 
tikslai bus pasiekti;

(3) siekiant šio bendro tikslo, reikia 
tinkamų finansinių išteklių. Todėl būtina, 
kad Sąjunga prisidėtų prie priemonių, kurių 
imamasi įvairiose srityse, siekiant 
įgyvendinti tą bendrąjį tikslą, finansavimo. 
Be to, siekiant veiksmingiau naudoti 
išlaidas, turėtų būti nustatyti konkretūs 
tikslai ir rodikliai, skirti įvertinti, kaip šie 
tikslai bus pasiekti; visi finansiniai 
ištekliai turėtų būti skiriami iš 
daugiametėje finansinėje programoje 
nustatytos biudžeto išlaidų kategorijos;

Or. en

Pakeitimas 50
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) be to, pasiūlyme dėl 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos 
Komisija siūlo sukurti skubios pagalbos 
mechanizmą, kad būtų galima reaguoti į 
krizines situacijas. Taigi, išskirtinėmis 
aplinkybėmis, kaip antai esant 
neatidėliotinoms situacijoms, susijusioms 
su gyvūnų ir augalų sveikata, kai tie 
asignavimai pagal biudžeto 3 išlaidų 
kategoriją nėra pakankami, tačiau 
reikalingos skubios priemonės, žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo fondo lėšos 
turėtų būti pervedamos pagal 
Tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos 

Išbraukta.



AM\1006631LT.doc 5/37 PE521.690v01-00

LT

Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
susitarimą dėl bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo10.
__________________
10 OL C […], […], p. […].

Or. es

Pagrindimas

Negausios lėšos, kurios kasmet pervedamos į krizių rezervo fondą, reglamentuojamos 
horizontaliuoju BŽŪP reformos reglamentu ir skiriamos rinkoje patiriamoms gamybos arba 
platinimo krizėms įveikti. Horizontaliajame reglamente nenurodytos išlaidos, kurioms 
taikomas šis reglamentas.

Pakeitimas 51
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) be to, pasiūlyme dėl 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos 
Komisija siūlo sukurti skubios pagalbos 
mechanizmą, kad būtų galima reaguoti į 
krizines situacijas. Taigi, išskirtinėmis 
aplinkybėmis, kaip antai esant 
neatidėliotinoms situacijoms, susijusioms 
su gyvūnų ir augalų sveikata, kai tie 
asignavimai pagal biudžeto 3 išlaidų 
kategoriją nėra pakankami, tačiau 
reikalingos skubios priemonės, žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo fondo lėšos 
turėtų būti pervedamos pagal 
Tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
susitarimą dėl bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo10.

Išbraukta.

__________________
10 OL C […], […], p. […].

Or. es
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Pagrindimas

Jeigu reikėtų didesnių maisto saugos programos lėšų, negu patvirtintos sumos, turėtų būti 
taikomi bendri biudžeto lankstumo mechanizmai, pirmiausia išnagrinėjus galimybę 
perskirstyti asignavimus 3 skyriuje, į kurį įtrauktos maisto saugos ir sveikatos išlaidos. Krizių 
rezervo fondas įsteigtas ne tam, kad būtų dengiamos išlaidos, patiriamos dėl sanitarinių 
epidemijų.

Pakeitimas 52
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) galimybė kompensuoti taikant 
kontrolės priemones sunaikintų augalų ir 
augalinių produktų vertę bus apsvarstyta 
Komisijos pasiūlyme dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
apsaugos nuo augalų kenksmingųjų 
organizmų priemonių (COM(2013) 267);

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nustatyti pagrindą, pagal kurį įtraukiamas augalų vertės kompensavimas, pvz., 
pranešimo reikalavimus.

Pakeitimas 53
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai sudaryti ir keisti gyvūnų ligų ir 
zoonozių, kurios atitinka Sąjungos 

(28) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai rengti darbo programas ir 
priimti sprendimus dėl skubių priemonių 
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finansavimo reikalavimus, sąrašus, taip 
pat tvirtinti darbo programas. Iš dalies 
keisdama gyvūnų ligų, kurių atveju turi 
būti finansuojamos skubios priemonės, 
sąrašą Komisija turėtų atsižvelgti į gyvūnų 
ligas, apie kurias būtina pranešti pagal 
1982 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 
82/894/EEB dėl pranešimo apie gyvūnų 
ligas Bendrijoje15. Tais įgaliojimais turėtų 
būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai16;

įgyvendinimo. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai16;

__________________ __________________
15 OL L 378, 1982 12 31, p. 58. 15 OL L 378, 1982 12 31, p. 58.
16 OL L 55, 2011 2 28, p. 13. 16 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Or. en

Pakeitimas 54
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) patariamoji procedūra turėtų būti 
taikoma priimant pradinius gyvūnų ligų ir 
zoonozių, kurios atitinka reikalavimus 
gauti finansavimą gyvūnų sveikatos 
srityje, sąrašus atsižvelgiant į tai, kad 
šiuose pradiniuose sąrašuose turėtų būti 
be jokių pakeitimų įrašytos gyvūnų ligos 
ir zoonozės, kurios jau atitinka tokio 
finansavimo reikalavimus pagal 2009 m. 
gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 
2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos 
srityje17.

Išbraukta.

__________________
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17 OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

Or. en

Pakeitimas 55
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrojo tikslo prisidėti prie aukšto 
žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygio 
visoje maisto grandinėje ir susijusiose 
srityse ir aukšto lygio vartotojų apsaugos
ir aplinkos apsaugos, kartu sudarant 
galimybes Sąjungos maisto ir pašarų 
pramonei veikti aplinkoje, kuriais
skatinamas konkurencingumas ir darbo 
vietų kūrimas;

a) bendrojo tikslo prisidėti prie aukšto 
žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygio ir 
gerovės visoje maisto grandinėje ir 
susijusiose srityse užkertant kelią ligoms ir 
kenksmingiesiems organizmams ir juos 
likviduojant, užtikrinant aukšto lygio 
vartotojų apsaugą ir aplinkos apsaugą, 
kartu sudarant galimybes Sąjungos maisto 
ir pašarų pramonei veikti aplinkoje, kurioje 
skatinami saugūs maisto produktai, 
konkurencingumas ir darbo vietų kūrimas;

Or. en

Pakeitimas 56
Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrojo tikslo prisidėti prie aukšto 
žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygio 
visoje maisto grandinėje ir susijusiose 
srityse ir aukšto lygio vartotojų apsaugos ir 
aplinkos apsaugos, kartu sudarant 
galimybes Sąjungos maisto ir pašarų 
pramonei veikti aplinkoje, kuriais
skatinamas konkurencingumas ir darbo 
vietų kūrimas;

a) bendrojo tikslo prisidėti prie aukšto 
žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygio 
visoje maisto grandinėje ir susijusiose 
srityse ir aukšto lygio vartotojų, gyvūnų ir 
aplinkos apsaugos, kartu sudarant 
galimybes Sąjungos maisto ir pašarų 
pramonei veikti aplinkoje, kurioje 
skatinamas konkurencingumas ir darbo 
vietų kūrimas;



AM\1006631LT.doc 9/37 PE521.690v01-00

LT

Or. sv

Pakeitimas 57
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrojo tikslo prisidėti prie aukšto 
žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygio 
visoje maisto grandinėje ir susijusiose 
srityse ir aukšto lygio vartotojų apsaugos ir 
aplinkos apsaugos, kartu sudarant 
galimybes Sąjungos maisto ir pašarų 
pramonei veikti aplinkoje, kuriais 
skatinamas konkurencingumas ir darbo 
vietų kūrimas;

a) bendrojo tikslo prisidėti prie aukšto 
žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygio 
visoje maisto grandinėje ir susijusiose 
srityse, vykdant ligų ir kenksmingųjų 
organizmų prevenciją bei kontrolę, ir 
aukšto lygio vartotojų apsaugos ir aplinkos 
apsaugos, kartu sudarant galimybes 
Sąjungos maisto ir pašarų pramonei veikti 
aplinkoje, kuriais skatinamas 
konkurencingumas ir darbo vietų kūrimas;

Or. it

Pakeitimas 58
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo 
naudojimas
Sąjungos parama skubioms priemonėms 
neatidėliotinų situacijų atvejais, kurioms 
taikomas II antraštinės dalies I skyriaus 1 
skirsnis ir II skyriaus 1 skirsnis, gali būti 
taip pat finansuojama pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. XXX/201X dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir 
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stebėsenos 4 straipsnio 2 dalies e punktą.

Or. es

Pagrindimas

Negausios lėšos, kurios kasmet pervedamos į krizių rezervo fondą, reglamentuojamos 
horizontaliuoju BŽŪP reformos reglamentu ir skiriamos rinkoje patiriamoms gamybos arba 
platinimo krizėms įveikti. Horizontaliajame reglamente nenurodytos išlaidos, kurioms 
taikomas šis reglamentas.

Pakeitimas 59
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 5 straipsnis Išbraukta.
Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo 
naudojimas
Sąjungos parama skubioms priemonėms 
neatidėliotinų situacijų atvejais, kurioms 
taikomas II antraštinės dalies I skyriaus 1 
skirsnis ir II skyriaus 1 skirsnis, gali būti 
taip pat finansuojama pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. XXX/201X dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos 4 straipsnio 2 dalies e punktą.

Or. es

Pagrindimas

Jeigu reikėtų didesnių maisto saugos programos lėšų, negu patvirtintos sumos, turėtų būti 
taikomi bendri biudžeto lankstumo mechanizmai, pirmiausia išnagrinėjus galimybę 
perskirstyti asignavimus 3 skyriuje, į kurį įtrauktos maisto saugos ir sveikatos išlaidos. Krizių 
rezervo fondas įsteigtas ne tam, kad būtų dengiamos išlaidos, patiriamos dėl sanitarinių 
epidemijų.
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Pakeitimas 60
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausios dotacijų normos ir mažiausios 
sumos

Didžiausios dotacijų normos

Or. en

Pakeitimas 61
Franco Bonanini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansuoti tarpvalstybinei veiklai, 
įgyvendinamai kartu dviejų ar daugiau 
valstybių narių, siekiant kontroliuoti ar 
likviduoti kenksminguosius organizmus ar 
gyvūnų ligas;

a) finansuoti tarpvalstybinei veiklai, 
įgyvendinamai kartu dviejų ar daugiau 
valstybių narių, siekiant kontroliuoti ar 
likviduoti kenksminguosius organizmus ar 
gyvūnų ligas; arba

Or. it

Pakeitimas 62
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra susijusi su didelės rizikos sveikatai 
kontrole Sąjungoje;

a) yra susijusi su didelės rizikos žmonių, 
gyvūnų ir augalų sveikatai kontrole 
Sąjungoje visoje maisto grandinėje;

Or. es
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Pagrindimas

Būtina žinoti, kokia didelė rizika minima ir kad aiškiai įtraukiama ne tik žmonių sveikatos 
apsauga, bet ir fitosanitarinė bei gyvūnų sveikatos rizika.

Pakeitimas 63
Franco Bonanini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra susijusi su didelės rizikos sveikatai 
kontrole Sąjungoje;

a) yra susijusi su didelės rizikos sveikatai 
kontrole Sąjungoje; arba

Or. it

Pakeitimas 64
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra susijusi su didelės rizikos sveikatai 
kontrole Sąjungoje;

a) yra susijusi su didelės rizikos žmonių, 
gyvūnų ir augalų sveikatai kontrole 
Sąjungoje visoje maisto grandinėje;

Or. es

Pagrindimas

Būtina žinoti, kokia didelė rizika minima ir kad aiškiai įtraukiama ne tik žmonių sveikatos 
apsauga, bet ir fitosanitarinė bei gyvūnų sveikatos rizika.

Pakeitimas 65
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jokia dotacija negali būti mažesnė nei 
50 000 EUR.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Nustačius mažiausią bendro finansavimo sumą gali kilti pavojus priežiūros ir kontrolės 
programų plėtojimui, ypač augalų sveikatos srityje. Be to, šios programos privalomos.

Pakeitimas 66
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jokia dotacija negali būti mažesnė nei 
50 000 EUR.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 67
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dotacijos gali būti skiriamos valstybėms 
narėms neviršijant didžiausios normos, 
nustatytos 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 
priemonėms, kurių imamasi patvirtinus, 
kad pasireiškė viena iš gyvūnų ligų, 
išvardytų pagal 8 straipsnį, su sąlyga, kad 
priemonės buvo taikomos nedelsiant ir kad 
buvo laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų reikalavimų.

1. Dotacijos gali būti skiriamos valstybėms 
narėms neviršijant didžiausios normos, 
nustatytos 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 
priemonėms, kurių imamasi esant įtarimų 
ir vėliau patvirtinus, kad pasireiškė viena iš 
gyvūnų ligų, išvardytų pagal 8 straipsnį, su 
sąlyga, kad priemonės buvo taikomos 
nedelsiant ir kad buvo laikomasi 
atitinkamų Sąjungos teisės aktų 
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reikalavimų.

Or. es

Pagrindimas

Iš Aplinkos komiteto nuomonės 11 pakeitimo neaišku, ar 7 straipsnio 1 dalis pranešėjo 
siūlymu pakeičiama 1a dalimi. Šiuo pakeitimu, kuris atitinka pranešėjo pasiūlymą, 
stengiamasi paaiškinti dalį.

Pakeitimas 68
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dotacijos gali būti skiriamos valstybėms 
narėms neviršijant didžiausios normos, 
nustatytos 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 
priemonėms, kurių imamasi patvirtinus, 
kad pasireiškė viena iš gyvūnų ligų, 
išvardytų pagal 8 straipsnį, su sąlyga, kad 
priemonės buvo taikomos nedelsiant ir kad 
buvo laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų reikalavimų.

1. Dotacijos gali būti skiriamos valstybėms 
narėms neviršijant didžiausios normos, 
nustatytos 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 
priemonėms, kurių imamasi esant įtarimų 
ir vėliau patvirtinus, kad pasireiškė viena iš 
gyvūnų ligų, išvardytų pagal 8 straipsnį, su 
sąlyga, kad priemonės buvo taikomos 
nedelsiant ir kad buvo laikomasi 
atitinkamų Sąjungos teisės aktų 
reikalavimų.

Or. es

Pagrindimas

Esant pagrįstų įtarimų, kad pasireiškė infekcinė užkrečiamoji liga, ir laukiant jos patvirtinimo 
laboratorijoje, būtina skubiai imtis veiksmų siekiant kuo labiau sumažinti jos poveikį ir 
plitimą.

Pakeitimas 69
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų paskerstus arba 
nužudytus galvijus atlyginti, neviršijant 
gyvūnų rinkos vertės prieš pat juos 
paskerdžiant arba papjaunant;

a) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų paskerstus arba 
nužudytus galvijus atlyginti, neviršijant 
gyvūnų rinkos vertės, jei jie nebūtų 
susirgę;

Or. en

Pakeitimas 70
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų paskerstus arba 
nužudytus galvijus atlyginti, neviršijant 
gyvūnų rinkos vertės prieš pat juos 
paskerdžiant arba papjaunant;

a) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų paskerstus arba 
nužudytus galvijus atlyginti, neviršijant 
gyvūnų rinkos vertės prieš pat pranešant 
apie ligą;

Or. de

Pagrindimas

Kompensacija turi būti siekiama kompensuoti galvijo praradimą. Todėl pagrindas turi būti jo 
rinkos vertė prieš pranešant apie ligą.

Pakeitimas 71
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų paskerstus arba 
nužudytus galvijus atlyginti, neviršijant 
gyvūnų rinkos vertės prieš pat juos 

a) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų paskerstus arba 
nužudytus galvijus atlyginti, neviršijant 
gyvūnų rinkos vertės tuo atveju, jeigu jie 
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paskerdžiant arba papjaunant; nebūtų susirgę;

Or. it

Pakeitimas 72
Anna Rosbach

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) gyvūnų gabenimo, nužudymo arba 
skerdimo išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 73
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų sunaikintus 
gyvūninius produktus atlyginti, neviršijant 
tų produktų rinkos vertės prieš pat juos 
sunaikinant.

b) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų sunaikintus 
gyvūninius produktus atlyginti, neviršijant 
tų produktų rinkos vertės prieš pat 
pranešant apie ligą.

Or. de

Pagrindimas

Kompensacija turi būti siekiama kompensuoti sunaikinto produkto praradimą. Todėl 
pagrindas turi būti jo rinkos vertė prieš pranešant apie ligą.

Pakeitimas 74
Anna Rosbach
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ūkių ir įrangos valymo, dezinsekcijos ir 
dezinfekcijos išlaidos;

c) su liga susijusios ūkių ir įrangos 
valymo, dezinsekcijos ir dezinfekcijos 
išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 75
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) išlaidos, susijusios su užkrėstų pašarų 
sunaikinimu ir, jeigu negalima 
dezinfekuoti, įrangos sunaikinimu;

d) išlaidos, susijusios su užkrėstų pašarų 
gabenimu ir sunaikinimu ir, jeigu 
negalima dezinfekuoti, įrangos 
sunaikinimu;

Or. en

Pakeitimas 76
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) išlaidos, susijusios su užkrėstų pašarų 
sunaikinimu ir, jeigu negalima 
dezinfekuoti, įrangos sunaikinimu;

d) išlaidos, susijusios su užkrėstų pašarų 
vežimu ir sunaikinimu ir, jeigu negalima 
dezinfekuoti, įrangos sunaikinimu;

Or. es

Pagrindimas

Šios išlaidos galiojančiuose teisės aktuose nurodomos kaip išlaidos, kurioms skiriamas 
bendras finansavimas.
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Pakeitimas 77
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) išlaidos vakcinoms įsigyti ir naudoti, jei 
taip nusprendė arba leido Komisija;

e) išlaidos vakcinoms įsigyti ir naudoti, jei 
taip nusprendė arba leido Komisija, ir 
pakankamai pagrįstais išimtiniais atvejais 
dėl šių vakcinų naudojimo patirtos 
išlaidos;

Or. de

Pagrindimas

Jei dėl vakcinų naudojimo kaip skubios priemonės galvijų nebus galima lygiai taip pateikti 
rinkai, pakankamai pagrįstais atvejais tokie nuostoliai turėtų būti atlyginami.

Pakeitimas 78
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skerdenų gabenimo į perdirbimo įmones
išlaidos, jei taikoma;

f) skerdenų gabenimo ir šalinimo išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 79
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skerdenų gabenimo į perdirbimo įmones 
išlaidos, jei taikoma;

f) skerdenų gabenimo į perdirbimo įmones 
ir sunaikinimo išlaidos, jei taikoma;

Or. es

Pagrindimas

Šios išlaidos galiojančiuose teisės aktuose nurodomos kaip išlaidos, kurioms skiriamas 
bendras finansavimas.

Pakeitimas 80
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Išimties tvarka, kaip nurodyta Reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 130 
straipsnio 1 dalyje, išlaidos yra 
atitinkančios reikalavimus nuo valstybių 
narių Komisijai pateikto pranešimo apie 
ligos pasireiškimą dienos.

Išimties tvarka, kaip nurodyta Reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 130 
straipsnio 1 dalyje, išlaidos yra 
atitinkančios reikalavimus nuo įtarimų 
atsiradimo dienos. Valstybės narės privalo
Komisijai pranešti apie ligos pasireiškimą.

Or. es

Pagrindimas

Esant pagrįstų įtarimų, kad pasireiškė infekcinė užkrečiamoji liga, ir laukiant jos patvirtinimo 
laboratorijoje, būtina skubiai imtis veiksmų siekiant kuo labiau sumažinti jos poveikį ir 
plitimą.

Pakeitimas 81
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dotacijos gali būti skiriamos valstybių 
narių metinėms ar daugiametėms 
nacionalinėms pagal 11 straipsnį išvardytų 
gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, 
kontrolės ir priežiūros programoms (toliau 
– nacionalinės programos).

Dotacijos gali būti skiriamos valstybių 
narių metinių ar daugiamečių 
nacionalinių pagal 11 straipsnį išvardytų 
gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, 
kontrolės ir priežiūros programų (toliau –
nacionalinių programų) vykdymui.

Or. de

Pagrindimas

Papildymu siekiama patikslinti ir atriboti, pavyzdžiui, planavimo procesus.

Pakeitimas 82
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų paskerstus arba 
nužudytus pagal nacionalinę programą 
gyvūnus atlyginti, neviršijant gyvūnų 
rinkos vertės prieš pat jų paskerdimą arba 
nužudymą;

c) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų paskerstus arba 
nužudytus pagal nacionalinę programą 
gyvūnus atlyginti, neviršijant šių gyvūnų 
rinkos vertės, jei jie nebūtų susirgę;

Or. en

Pakeitimas 83
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų paskerstus arba 
nužudytus pagal nacionalinę programą 

c) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų paskerstus arba 
nužudytus pagal nacionalinę programą 
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gyvūnus atlyginti, neviršijant gyvūnų 
rinkos vertės prieš pat jų paskerdimą arba 
nužudymą;

gyvūnus atlyginti, neviršijant gyvūnų 
rinkos vertės prieš pat pranešant apie ligą;

Or. de

Pagrindimas

Kompensacija turi būti siekiama kompensuoti galvijo praradimą. Todėl pagrindas turi būti jo 
rinkos vertė prieš pranešant apie ligą.

Pakeitimas 84
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų paskerstus arba 
nužudytus pagal nacionalinę programą 
gyvūnus atlyginti, neviršijant gyvūnų 
rinkos vertės prieš pat jų paskerdimą arba 
nužudymą;

c) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų paskerstus arba 
nužudytus galvijus atlyginti, neviršijant 
gyvūnų rinkos vertės tuo atveju, jeigu jie 
nebūtų susirgę;

Or. it

Pakeitimas 85
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų sunaikintus 
gyvūninius produktus atlyginti, neviršijant 
tų produktų rinkos vertės prieš pat juos 
sunaikinant.

d) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų sunaikintus 
gyvūninius produktus atlyginti, neviršijant 
tų produktų rinkos vertės prieš pat 
pranešant apie ligą.

Or. de
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Pagrindimas

Kompensacija turi būti siekiama kompensuoti sunaikinto produkto praradimą. Todėl 
pagrindas turi būti jo rinkos vertė prieš pranešant apie ligą.

Pakeitimas 86
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vakcinų dozių inokuliavimo naminiams 
gyvūnams išlaidos;

f) vakcinų dozių inokuliavimo naminiams 
gyvūnams epideminio ligos pasireiškimo 
atveju išlaidos;

Or. de

Pagrindimas

Iš šių lėšų neturėtų būti finansuojama savanoriška vakcinacija ar prevencijos priemonės ne 
krizės atveju, pvz., vakcinacija nuo pasiutligės prieš ruošiantis keliauti su katėmis ar šunimis.

Pakeitimas 87
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki 
kiekvienų metų sausio 31 d. priimant 
sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į 
įgyvendintas priemones bei išlaidas, 
patirtas nuo tų metų sausio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. Pateikus tarpines ataskaitas, 
kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija 
prireikus gali iš dalies pakeisti tokius 
sprendimus, atsižvelgdama į visą 
tinkamumo finansuoti laikotarpį.

2. Metinės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami per 
keturias savaites priėmus ES kitų metų 
biudžetą priimant sprendimą dėl dotacijos, 
atsižvelgiant į įgyvendintas priemones bei 
išlaidas, patirtas nuo tų metų sausio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. Pateikus tarpines ataskaitas, 
kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija 
prireikus gali iš dalies pakeisti tokius 
sprendimus, atsižvelgdama į visą 
tinkamumo finansuoti laikotarpį.
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Or. de

Pagrindimas

Sprendimas dėl nacionalinių programų finansavimo turėtų būti priimamas kuo greičiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias savaites priėmus atitinkamų programos metų biudžetą, 
siekiant valstybėms narėms suteikti aiškumo ir planavimo tikrumo.

Pakeitimas 88
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki 
kiekvienų metų sausio 31 d. priimant 
sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į 
įgyvendintas priemones bei išlaidas, 
patirtas nuo tų metų sausio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. Pateikus tarpines ataskaitas, 
kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija 
prireikus gali iš dalies pakeisti tokius 
sprendimus, atsižvelgdama į visą 
tinkamumo finansuoti laikotarpį.

2. Metinės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki 
lapkričio 30 d. tuo atveju, kai programas 
numatyta pradėti įgyvendinti kitais metais, 
priimant sprendimą dėl dotacijos, 
atsižvelgiant į įgyvendintas priemones bei 
išlaidas, patirtas nuo tų metų sausio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. Pateikus tarpines ataskaitas, 
kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija 
prireikus gali iš dalies pakeisti tokius 
sprendimus, atsižvelgdama į visą 
tinkamumo finansuoti laikotarpį.

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl reglamento nurodoma, kad programos patvirtinamos iki kiekvienų metų sausio 
31 d., nors jame minimos priemonės taikomos nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. (tai reiškia, 
kad programa pradedama įgyvendinti negavus oficialaus patvirtinimo, kad programa 
patvirtinta).

Pakeitimas 89
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki 
kiekvienų metų sausio 31 d. priimant 
sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į 
įgyvendintas priemones bei išlaidas, 
patirtas nuo tų metų sausio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. Pateikus tarpines ataskaitas, 
kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija 
prireikus gali iš dalies pakeisti tokius 
sprendimus, atsižvelgdama į visą 
tinkamumo finansuoti laikotarpį.

2. Metinės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami ne vėliau 
kaip iki lapkričio 30 d. tuo atveju, kai 
programas numatyta pradėti įgyvendinti 
kitais metais, priimant sprendimą dėl 
dotacijos, atsižvelgiant į įgyvendintas 
priemones bei išlaidas, patirtas nuo tų metų 
sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Pateikus 
tarpines ataskaitas, kaip nurodyta 15 
straipsnyje, Komisija prireikus gali iš 
dalies pakeisti tokius sprendimus, 
atsižvelgdama į visą tinkamumo finansuoti 
laikotarpį.

Or. es

Pagrindimas

Siūlome palikti šiuo metu galiojančią datą. Pasiūlyme dėl reglamento nurodoma, kad
programos patvirtinamos iki kiekvienų metų sausio 31 d., nors jose pateikiamos priemonės 
taikomos nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Tai reiškia, kad pradėjus įgyvendinti programą 
dar nebūtų gauta oficialaus patvirtinimo, kad Komisija patvirtino finansinio įnašo dydį, taip 
pat finansiniam įnašui taikomas sąlygas.

Pakeitimas 90
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki 
kiekvienų metų sausio 31 d. priimant 
sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į 
įgyvendintas priemones bei išlaidas, 
patirtas nuo tų metų sausio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. Pateikus tarpines ataskaitas, 
kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija 
prireikus gali iš dalies pakeisti tokius 
sprendimus, atsižvelgdama į visą 

2. Metinės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki 
paskutinių metų prieš programos 
įgyvendinimo pradžią lapkričio 30 d. ir 
vėliau priimant sprendimą dėl dotacijos, 
atsižvelgiant į įgyvendintas priemones bei 
išlaidas, patirtas nuo programavimo metų 
sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Pateikus 
tarpines ataskaitas, kaip nurodyta 15 
straipsnyje, Komisija prireikus gali iš 
dalies pakeisti tokius sprendimus, 
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tinkamumo finansuoti laikotarpį. atsižvelgdama į visą tinkamumo finansuoti 
laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių nurodė, kad negali laikytis naujųjų pasiūlytų terminų, todėl
reikalaujant Komisijos patvirtinimo iki paskutinių metų prieš programos įgyvendinimo 
pradžią lapkričio 30 d. būtų užtikrintas valstybių narių finansinis tikrumas pradedant 
programas.

Pakeitimas 91
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Daugiametės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki pirmų 
įgyvendinimo metų sausio 31 d. priimant 
sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į 
įgyvendintas priemones bei išlaidas, 
patirtas nuo pirmų įgyvendinimo metų 
sausio 1 d. iki įgyvendinimo laikotarpio 
pabaigos.

3. Daugiametės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki metų, 
einančių prieš pirmus įgyvendinimo 
metus, lapkričio 30 d., priimant sprendimą 
dėl dotacijos, atsižvelgiant į įgyvendintas 
priemones bei išlaidas, patirtas nuo pirmų 
įgyvendinimo metų sausio 1 d. iki 
įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

Or. es

Pagrindimas

„-n“ metais reikia palikti laiko tam, kad valstybės narės parengtų programas, kurios 
pradedamos įgyvendinti „n“ metais.

Pakeitimas 92
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis



PE521.690v01-00 26/37 AM\1006631LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Daugiametės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki pirmų 
įgyvendinimo metų sausio 31 d. priimant 
sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į 
įgyvendintas priemones bei išlaidas, 
patirtas nuo pirmų įgyvendinimo metų 
sausio 1 d. iki įgyvendinimo laikotarpio 
pabaigos.

3. Daugiametės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki metų, 
einančių prieš pirmus įgyvendinimo 
metus, lapkričio 30 d., priimant sprendimą 
dėl dotacijos, atsižvelgiant į įgyvendintas 
priemones bei išlaidas, patirtas nuo pirmų 
įgyvendinimo metų sausio 1 d. iki 
įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

Or. es

Pagrindimas

Paliekama šiuo metu galiojanti data.

Pakeitimas 93
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Daugiametės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki pirmų 
įgyvendinimo metų sausio 31 d. priimant 
sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į 
įgyvendintas priemones bei išlaidas, 
patirtas nuo pirmų įgyvendinimo metų 
sausio 1 d. iki įgyvendinimo laikotarpio 
pabaigos.

3. Daugiametės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki 
paskutinių metų prieš programos 
įgyvendinimo pradžią lapkričio 30 d. ir 
vėliau priimant sprendimą dėl dotacijos, 
atsižvelgiant į įgyvendintas priemones bei 
išlaidas, patirtas nuo pirmų įgyvendinimo 
metų sausio 1 d. iki įgyvendinimo 
laikotarpio pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių nurodė, kad negali laikytis naujųjų pasiūlytų terminų, todėl, 
reikalaujant Komisijos patvirtinimo iki paskutinių metų prieš programos įgyvendinimo 
pradžią lapkričio 30 d., būtų užtikrintas valstybių narių finansinis tikrumas pradedant 
programas.
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Pakeitimas 94
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali priimti metines arba 
daugiametes gaires, jose nurodydama
veterinarijos prioritetus ir kriterijus, 
naudotinus vertinant nacionalines 
programas.

5. Komisija, pasikonsultavusi su 
valstybėmis narėmis, gali priimti metines 
arba daugiametes gaires, jose pasiūlydama 
veterinarijos prioritetus ir kriterijus, 
naudotinus vertinant nacionalines 
programas.

Or. en

Pakeitimas 95
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Programos priimamos pagal šio 
reglamento 39 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. es

Pagrindimas

Būtina įtraukti šį punktą, kuris pateikiamas galiojančiuose teisės aktuose (Sprendime 
2009/470/EB).

Pakeitimas 96
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Dėl kiekvienos patvirtintos metinės ar 
daugiametės nacionalinės programos 
valstybės narės Komisijai iki kiekvienų 
metų kovo 31 d. pateikia metinę išsamią 
techninę ir finansinę ataskaitą už praėjusius 
metus, įskaitant pasiektus rezultatus, 
vertinamus pagal rodiklius, nurodytus 13 
straipsnio 2 dalies g punkte, ir išsamiai 
aprašytas patirtas reikalavimus 
atitinkančias išlaidas.

Dėl kiekvienos patvirtintos metinės ar 
daugiametės nacionalinės programos 
valstybės narės Komisijai iki kiekvienų 
metų balandžio 30 d. pateikia metinę 
išsamią techninę ir finansinę ataskaitą už 
praėjusius metus, įskaitant pasiektus 
rezultatus, vertinamus pagal rodiklius, 
nurodytus 13 straipsnio 2 dalies g punkte, 
ir išsamiai aprašytas patirtas reikalavimus 
atitinkančias išlaidas.

Or. es

Pagrindimas

Reikia palikti šiuo metu galiojančią datą. Manome, kad paankstinti šios ataskaitos pateikimo 
datą nepriimtina. Būtina turėti pakankamai laiko tam, kad būtų kruopščiai surinkta visa 
techninė ir finansinė informacija apie praėjusiais metais atliktus veiksmus. Šiuo tikslu 
pasibaigus metams reikalingas minimalus laikotarpis informacijai surinkti ir patikrinti, ar ji 
tinkama; jeigu data būtų paankstinta, tą padaryti būtų labai sunku.

Pakeitimas 97
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, dėl kiekvienos patvirtintos metinės 
nacionalinės programos valstybės narės 
Komisijai iki kiekvienų metų liepos 31 d.
pateikia tarpines technines ir finansines 
ataskaitas;

Be to, dėl kiekvienos patvirtintos metinės 
nacionalinės programos valstybės narės 
Komisijai iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d.
pateikia tarpines technines ir finansines 
ataskaitas.

Or. es

Pagrindimas

Teikiant tarpines programų ataskaitas geriau, kad būtų pasibaigęs vasaros laikotarpis, ypač 
kai aptariama gyvūnų sveikata.
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Pakeitimas 98
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išlaidos kompensacijoms susijusiems 
veiklos vykdytojams dėl augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų sunaikinimo ir 
tolesnio šalinimo, taip pat dėl patalpų, 
žemės, vandens, dirvožemio ir auginimo 
terpės, įrenginių, mašinų ir įrangos valymo 
ir dezinfekavimo;

c) jei parengta tinkama horizontalioji 
kompensacijų skyrimo sistema, išlaidos 
kompensacijoms susijusiems veiklos 
vykdytojams dėl augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų sunaikinimo ir 
tolesnio šalinimo, taip pat dėl patalpų, 
žemės, vandens, dirvožemio ir auginimo 
terpės, įrenginių, mašinų ir įrangos valymo 
ir dezinfekavimo;

Or. en

Pakeitimas 99
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kompensacijos veiklos vykdytojams už 
augalų, augalų produktų ar kitų objektų 
sunaikinimą taikant likvidavimo arba 
naikinimo priemones arba kitas 
neatidėliotinas priemones; kompensacijos 
neviršija augalų ar jų produktų vertės 
įprastomis rinkos sąlygomis;

Or. es

Pagrindimas

Manome, kad šią dalį reikia išplėsti – įtraukti į ją tokį pat požiūrį, kuris jau taikomas veiklos 
vykdytojams, veikiantiems gyvūnų sveikatos srityje.
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Pakeitimas 100
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) išlaidos veiklos vykdytojams už 
augalų, augalų produktų ir kitų objektų 
sunaikinimą taikant likvidavimo ar 
naikinimo priemones arba kitas 
neatidėliotinas priemones; išlaidos 
kompensacijoms negali viršyti augalų ar 
produktų rinkos vertės tuo atveju, jeigu jie 
nebūtų paveikti ligos arba kenksmingųjų 
organizmų;

Or. it

Pakeitimas 101
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) išlaidos kompensacijoms savininkų 
patiriamai žalai už jų sunaikintus augalus 
ir augalinius produktus atlyginti, 
neviršijant tų produktų rinkos vertės prieš 
pat pranešant apie ligą.

Or. de

Pagrindimas

Ir augalų ar augalinių produktų savininkams ligos atveju turėtų būti galima atlyginti 
nuostolius, neviršijant rinkos vertės prieš pranešant apie ligą.

Pakeitimas 102
James Nicholson
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinės tyrimų programos ir susijęs 
finansavimas patvirtinami iki kiekvienų 
metų sausio 31 d. priimant sprendimą dėl 
dotacijos, atsižvelgiant į įgyvendintas 
priemones bei išlaidas, patirtas nuo tų metų 
sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Pateikus 
tarpines ataskaitas, kaip nurodyta 15 
straipsnyje, Komisija prireikus gali iš 
dalies pakeisti tokius sprendimus, 
atsižvelgdama į visą tinkamumo finansuoti 
laikotarpį.

2. Metinės tyrimų programos ir susijęs 
finansavimas patvirtinami iki paskutinių 
metų prieš programos įgyvendinimo 
pradžią lapkričio 30 d. ir vėliau priimant 
sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į 
įgyvendintas priemones bei išlaidas, 
patirtas nuo programavimo metų sausio 
1 d. iki gruodžio 31 d. Pateikus tarpines 
ataskaitas, kaip nurodyta 15 straipsnyje, 
Komisija prireikus gali iš dalies pakeisti 
tokius sprendimus, atsižvelgdama į visą 
tinkamumo finansuoti laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių nurodė, kad negali laikytis naujųjų pasiūlytų terminų, todėl 
reikalaujant Komisijos patvirtinimo iki paskutinių metų prieš programos įgyvendinimo 
pradžią lapkričio 30 d. būtų užtikrintas valstybių narių finansinis tikrumas pradedant 
programas.

Pakeitimas 103
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Daugiametės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki pirmų 
įgyvendinimo metų sausio 31 d. priimant 
sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į 
įgyvendintas priemones bei išlaidas, 
patirtas nuo pirmų įgyvendinimo metų 
sausio 1 d. iki įgyvendinimo laikotarpio 
pabaigos.

3. Daugiametės tyrimų programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki 
paskutinių metų prieš programos 
įgyvendinimo pradžią lapkričio 30 d. ir 
vėliau priimant sprendimą dėl dotacijos, 
atsižvelgiant į įgyvendintas priemones bei 
išlaidas, patirtas nuo pirmų įgyvendinimo 
metų sausio 1 d. iki įgyvendinimo 
laikotarpio pabaigos.
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Or. en

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių nurodė, kad negali laikytis naujųjų pasiūlytų terminų, todėl 
reikalaujant Komisijos patvirtinimo iki paskutinių metų prieš programos įgyvendinimo 
pradžią lapkričio 30 d. būtų užtikrintas valstybių narių finansinis tikrumas pradedant 
programas.

Pakeitimas 104
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali priimti metines arba
daugiametes gaires, jose nurodydama
fitosanitarijos prioritetus, visų pirma, 
įskaitant kenksminguosius organizmus, 
apie kuriuos nežinoma, kad jų pasitaiko 
Sąjungos teritorijoje, ir kenksminguosius 
organizmus, laikomus pavojingiausiais 
Sąjungos teritorijoje, ir kriterijus, 
naudojamus vertinant tyrimų programas.

5. Komisija, pasikonsultavusi su 
valstybėmis narėmis, gali priimti metines 
arba daugiametes gaires, jose pasiūlydama
fitosanitarijos prioritetus, visų pirma, 
įskaitant kenksminguosius organizmus, 
apie kuriuos nežinoma, kad jų pasitaiko 
Sąjungos teritorijoje, ir kenksminguosius 
organizmus, laikomus pavojingiausiais 
Sąjungos teritorijoje, ir kriterijus, 
naudojamus vertinant tyrimų programas.

Or. en

Pakeitimas 105
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinės atokiausiems regionams skirtos 
programos ir susijęs finansavimas 
patvirtinami iki kiekvienų metų sausio 
31 d. priimant sprendimą dėl dotacijos, 
atsižvelgiant į įgyvendintas priemones bei 
išlaidas, patirtas nuo tų metų sausio 1 d. iki 

2. Metinės atokiausiems regionams skirtos 
programos ir susijęs finansavimas 
patvirtinami iki paskutinių metų prieš 
programos įgyvendinimo pradžią lapkričio 
30 d. ir vėliau priimant sprendimą dėl 
dotacijos, atsižvelgiant į įgyvendintas 
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gruodžio 31 d. Pateikus tarpines ataskaitas,
kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija 
prireikus gali iš dalies pakeisti tokius 
sprendimus, atsižvelgdama į visą 
tinkamumo finansuoti laikotarpį.

priemones bei išlaidas, patirtas nuo 
programavimo metų sausio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. Pateikus tarpines ataskaitas, 
kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija 
prireikus gali iš dalies pakeisti tokius 
sprendimus, atsižvelgdama į visą 
tinkamumo finansuoti laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių nurodė, kad negali laikytis naujųjų pasiūlytų terminų, todėl
reikalaujant Komisijos patvirtinimo iki paskutinių metų prieš programos įgyvendinimo 
pradžią lapkričio 30 d. būtų užtikrintas valstybių narių finansinis tikrumas pradedant 
programas.

Pakeitimas 106
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Daugiametės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki pirmų 
įgyvendinimo metų sausio 31 d. priimant 
sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į 
įgyvendintas priemones bei išlaidas, 
patirtas nuo pirmų įgyvendinimo metų 
sausio 1 d. iki įgyvendinimo laikotarpio 
pabaigos.

3. Daugiametės nacionalinės programos ir 
susijęs finansavimas patvirtinami iki 
paskutinių metų prieš programos 
įgyvendinimo pradžią lapkričio 30 d. ir 
vėliau priimant sprendimą dėl dotacijos, 
atsižvelgiant į įgyvendintas priemones bei 
išlaidas, patirtas nuo pirmų įgyvendinimo 
metų sausio 1 d. iki įgyvendinimo 
laikotarpio pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių nurodė, kad negali laikytis naujųjų pasiūlytų terminų, todėl, 
reikalaujant Komisijos patvirtinimo iki paskutinių metų prieš programos įgyvendinimo 
pradžią lapkričio 30 d., būtų užtikrintas valstybių narių finansinis tikrumas pradedant 
programas.
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Pakeitimas 107
Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos
ir informacijos apie gyvūnų gerovę 
centras

Or. sv

Pakeitimas 108
Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dotacijos gali būti skiriamos Europos 
Sąjungos etaloninėms laboratorijoms, 
nurodytoms Reglamento (EB) 
Nr. 882/2004 32 straipsnyje, išlaidoms, 
patirtoms įgyvendinant Komisijos 
patvirtintas darbų programas finansuoti.

1. Dotacijos gali būti skiriamos Europos 
Sąjungos etaloninėms laboratorijoms, 
nurodytoms Reglamento (EB) 
Nr. 882/2004 32 straipsnyje, ir 
informacijos apie gyvūnų gerovę centrui, 
nurodytam Reglamento (EB) Nr. xxx/xxx 
dėl oficialios kontrolės (…) 95 straipsnyje, 
išlaidoms, patirtoms įgyvendinant 
Komisijos patvirtintas darbų programas 
finansuoti.

Or. sv

Pakeitimas 109
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) su mėginiais susijusios išlaidos.

Or. es

Pagrindimas

Šios išlaidos atitinka reikalavimus pagal visas gyvūnų sveikatos programas taikant tiek 
galiojančius teisės aktus, tiek šį pasiūlymą (12 straipsnis).

Pakeitimas 110
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sąjungos finansinė parama taip pat gali 
būti teikiama informavimo ir 
informuotumo gerinimo iniciatyvoms, 
kuriomis siekiama užtikrinti geresnį, 
reikalavimus atitinkantį ir tvarų veikimą 
įgyvendinant 1 straipsnyje nurodytas 
taisykles.

3. Sąjungos finansinė parama taip pat gali 
būti teikiama ES institucijų ir valstybių 
narių informavimo ir informuotumo 
gerinimo iniciatyvoms, kuriomis siekiama 
užtikrinti geresnį, reikalavimus atitinkantį 
ir tvarų veikimą įgyvendinant 1 straipsnyje 
nurodytas taisykles.

Or. de

Pagrindimas

Patikslinama, siekiant išvengti nevaldomo srauto prašymų finansuoti informavimo priemones.

Pakeitimas 111
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dėl II antraštinės dalies I skyriaus 1 
skirsnyje ir II skyriaus 1 skirsnyje nurodytų 

3. Dėl II antraštinės dalies I skyriaus 1 
skirsnyje ir II skyriaus 1 skirsnyje nurodytų 
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priemonių įgyvendinimo arba kai reikia 
reaguoti į nenumatytus įvykius, Komisija 
priima ad hoc finansavimo sprendimus 
pagal Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 84 straipsnio 2 dalį.

priemonių įgyvendinimo arba kai reikia 
reaguoti į nenumatytus įvykius, Komisija 
priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo 
aktus pagal Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011 8 straipsnį, kartu su jo 5 
straipsniu, ir ad hoc finansavimo 
sprendimus pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 84 straipsnio 2 
dalį.

Or. en

Pakeitimas 112
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prireikus naudos gavėjai ir atitinkamos 
valstybės narės užtikrina, kad pagal šį 
reglamentą suteikta finansinė parama būtų 
tinkamai viešinama, kad visuomenė būtų 
informuota apie Sąjungos vaidmenį 
finansuojant priemones.

1. Naudos gavėjai ir atitinkamos valstybės 
narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą 
suteikta finansinė parama būtų tinkamai 
viešinama, kad visuomenė būtų informuota 
apie Sąjungos vaidmenį finansuojant 
priemones.

Or. de

Pagrindimas

Naudos gavėjai ir valstybės narės turėtų būti įpareigojami teikti informaciją apie suteiktą 
finansinę paramą.
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2. Komisija įgyvendina informacijos ir 
komunikacijos veiklą informuodama apie 

2. Komisija įgyvendina informacijos ir 
komunikacijos veiklą informuodama apie 
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finansuotas priemones ir jų rezultatus. Be 
to, komunikacijai pagal šį reglamentą 
skirtas biudžetas taip pat apima 
komunikaciją su įmonėmis dėl Sąjungos 
politikos prioritetų.

finansuotas priemones ir jų rezultatus.

Or. de

Pagrindimas

Komunikacija su įmonėmis dėl Sąjungos politikos prioritetų neturėtų būti šio reglamento 
dalis.


