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Pakeitimas 59
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios 
veiklos, kuria siekiama užtikrinti maisto ir 
pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų 
sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, 
augalų dauginamosios medžiagos ir 
augalų apsaugos produktų taisyklių 
taikymą, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (EB) Nr. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, reglamentai (ES) 
Nr. 1151/2012, [...]/2013 [Office of 
Publications, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material] ir direktyvos 
98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 
2008/119/EB, 2008/120/EB ir 
2009/128/EB (Oficialios kontrolės 
reglamentas)

dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios 
veiklos, kuria siekiama užtikrinti maisto ir 
pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių taikymą, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) 
Nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 
1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009, 1107/2009, reglamentai (ES) 
Nr. 1151/2012, [...]/2013 [Office of 
Publications, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material] ir direktyvos 
98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 
2008/119/EB, 2008/120/EB ir 
2009/128/EB (Oficialios kontrolės 
reglamentas)

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma prie naujai pasiūlytos reglamento taikymo srities.

Pakeitimas 60
Bart Staes



AM\1013302LT.doc 5/121 PE526.075v01-00

LT

Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios 
veiklos, kuria siekiama užtikrinti maisto ir 
pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų
sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, 
augalų dauginamosios medžiagos ir 
augalų apsaugos produktų taisyklių 
taikymą, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (EB) Nr. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, reglamentai (ES) 
Nr. 1151/2012, [...]/2013 [Office of 
Publications, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material] ir direktyvos 
98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 
2008/119/EB, 2008/120/EB ir 
2009/128/EB (Oficialios kontrolės 
reglamentas)

dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios 
veiklos, kuria siekiama užtikrinti maisto ir 
pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų 
sveikatos ir gerovės, augalų apsaugos 
produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies 
keičiami reglamentai (EB) Nr. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, reglamentai (ES) 
Nr. 1151/2012, [...]/2013 [Office of 
Publications, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material] ir direktyvos 
98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 
2008/119/EB, 2008/120/EB ir 
2009/128/EB (Oficialios kontrolės 
reglamentas)

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

(Priėmus šį pakeitimą turės būti padaryti 
atitinkami pakeitimai visų konstatuojamųjų 
dalių tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Abi sritys (augalų sveikatos ir augalų dauginamosios medžiagos) nėra tiesiogiai susijusios su 
maisto ir pašarų sauga. Maisto ar pašarų savybės įgyjamos tik pirminiame gamybos procese 
ir tam reikalingas sąmoningas veiklos vykdytojo sprendimas. Specialiais teisės aktais 
reglamentuojama abiejų sričių kontrolė, taigi šioms sritims taikyti šį reglamentą būtų 
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neproporcinga. Be abejo, maistui arba pašarams patekus į grandinę taikomos visos šiuo 
reglamentu nustatytos taisyklės.

Pakeitimas 61
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutartyje reikalaujama, kad nustatant ir 
įgyvendinant visas Sąjungos politikos ir 
veiklos kryptis būtų užtikrinama aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsauga. Šio tikslo 
derėtų, inter alia, siekti taikant priemones 
veterinarijos ir fitosanitarijos srityse, kurių 
tiesioginis tikslas – žmonių sveikatos 
apsauga;

(1) Sutartyje reikalaujama, kad nustatant ir 
įgyvendinant visas Sąjungos politikos ir 
veiklos kryptis būtų užtikrinama aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsauga. Šio tikslo 
derėtų, inter alia, siekti taikant priemones 
veterinarijos srityje, kurių tiesioginis 
tikslas – žmonių sveikatos apsauga;

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šis išplėtimas nereikalingas.

Pakeitimas 62
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos teisės aktuose numatytas 
suderintų taisyklių rinkinys, skirtas 
užtikrinti, kad maistas ir pašarai būtų sveiki 
ir saugūs ir kad veiksmų, kurie gali turėti 
poveikio maisto grandinės saugai ar 
vartotojų interesų apsaugai dėl maisto ir 
maisto informacijos, būtų imtasi laikantis 
specialių reikalavimų. Taip pat taikomos 
Sąjungos taisyklės, kuriomis užtikrinama 

(3) Sąjungos teisės aktuose numatytas 
suderintų taisyklių rinkinys, skirtas 
užtikrinti, kad maistas ir pašarai būtų sveiki 
ir saugūs ir kad veiksmų, kurie gali turėti 
poveikio maisto grandinės saugai ar 
vartotojų interesų apsaugai dėl maisto ir 
maisto informacijos, būtų imtasi laikantis 
specialių reikalavimų. Taip pat taikomos 
Sąjungos taisyklės, kuriomis užtikrinama 



AM\1013302LT.doc 7/121 PE526.075v01-00

LT

aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų
sveikata ir gyvūnų gerovė maisto 
grandinėje ir visose veiklos srityse, kuriose 
pagrindinis tikslas – likviduoti galimą 
gyvūnų ligų, kurios tam tikrais atvejais yra 
užkrečiamos žmonėms, arba augalams ar 
augaliniams produktams žalingų 
kenksmingųjų organizmų plitimą, ir 
kuriomis užtikrinama aplinkos apsauga 
nuo rizikos, kurią gali kelti genetiškai 
modifikuoti organizmai (GMO) ir augalų 
apsaugos produktai. Sąjungos taisyklėmis 
taip pat užtikrinamas augalų 
dauginamosios medžiagos tapatumas ir 
kokybė. Tinkamai taikant šias taisykles, 
kurios toliau vadinamos Sąjungos žemės 
ūkio maisto grandinės teisės aktais, 
prisidedama prie vidaus rinkos veikimo;

aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikata ir 
gyvūnų gerovė maisto grandinėje ir visose 
veiklos srityse, kuriose pagrindinis tikslas 
– likviduoti galimą gyvūnų ligų, kurios tam 
tikrais atvejais yra užkrečiamos žmonėms, 
plitimą. Tinkamai taikant šias taisykles, 
kurios toliau vadinamos Sąjungos žemės 
ūkio maisto grandinės teisės aktais, 
prisidedama prie vidaus rinkos veikimo;

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šis išplėtimas nereikalingas.

Pakeitimas 63
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagrindinės Sąjungos taisyklės, 
susijusios su maisto ir pašarų srities teisės 
aktais, nustatytos 2002 m. sausio 28 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 178/2002, 
nustatančiame maistui skirtų teisės aktų 
bendruosius principus ir reikalavimus, 
įsteigiančiame Europos maisto saugos 
tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos 
klausimais susijusias procedūras10. Be šių 
taisyklių konkretesni maisto ir pašarų 

(4) pagrindinės Sąjungos taisyklės, 
susijusios su maisto ir pašarų srities teisės 
aktais, nustatytos 2002 m. sausio 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui 
skirtų teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiančiame Europos 
maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su 
maisto saugos klausimais susijusias 
procedūras10. Be šių taisyklių, konkretesni 
maisto ir pašarų srities teisės aktai taikomi 
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srities teisės aktai taikomi skirtingoms 
sritims, kaip antai: gyvūnų mityba, 
įskaitant vaistinius pašarus, maisto ir 
pašarų higiena, zoonozės, šalutiniai 
gyvūniniai produktai, veterinarinių vaistų 
likučiai, teršalai, gyvūnų ligų su poveikiu 
žmonių sveikatai kontrolė ir likvidavimas, 
maisto ir pašarų ženklinimas, augalų 
apsaugos produktai, maisto ir pašarų 
priedai, vitaminai, mineralinės druskos, 
mikroelementai ir kiti priedai, su maistu 
besiliečiančios medžiagos, kokybės ir 
sudėties reikalavimai, geriamasis vanduo, 
jonizacija, nauji maisto produktai ir 
genetiškai modifikuoti organizmai 
(GMO);

skirtingoms sritims, kaip antai: gyvūnų 
mityba, įskaitant vaistinius pašarus, maisto 
ir pašarų higiena, zoonozės, šalutiniai 
gyvūniniai produktai, veterinarinių vaistų 
likučiai, teršalai, gyvūnų ligų su poveikiu 
žmonių sveikatai kontrolė ir likvidavimas, 
maisto ir pašarų ženklinimas, maisto ir 
pašarų priedai, vitaminai, mineralinės 
druskos, mikroelementai ir kiti priedai, su 
maistu besiliečiančios medžiagos, kokybės 
ir sudėties reikalavimai, geriamasis 
vanduo, jonizacija ir nauji maisto 
produktai;

__________________ __________________
10 OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 10 OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šis išplėtimas nereikalingas.

Pakeitimas 64
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Sąjungos teisės aktais dėl augalų 
sveikatos reglamentuojamas Sąjungoje 
neegzistuojančių ar plačiai nepaplitusių 
augalų kenksmingųjų organizmų 
įvežimas, nustatymas ir paplitimas. Jų 
tikslas – apsaugoti Sąjungos žemės ūkio 
augalų sveikatą ir viešąją bei privačiąją 
žaliąją erdvę ir miškus kartu saugant 
Sąjungos bioįvairovę ir aplinką ir 
užtikrinant maisto ir pašarų, pagamintų iš 

Išbraukta.
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augalų, kokybę ir saugą;

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šios nuostatos nereikalingos.

Pakeitimas 65
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Sąjungos teisės aktais dėl augalų 
sveikatos reglamentuojamas Sąjungoje 
neegzistuojančių ar plačiai nepaplitusių 
augalų kenksmingųjų organizmų 
įvežimas, nustatymas ir paplitimas. Jų 
tikslas – apsaugoti Sąjungos žemės ūkio 
augalų sveikatą ir viešąją bei privačiąją 
žaliąją erdvę ir miškus kartu saugant 
Sąjungos bioįvairovę ir aplinką ir 
užtikrinant maisto ir pašarų, pagamintų iš 
augalų, kokybę ir saugą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 66
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sąjungos teisės aktais dėl augalų 
dauginamosios medžiagos 
reglamentuojama žemės ūkio, daržovių, 

Išbraukta.
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miško, vaisių ir dekoratyvinių rūšių 
augalų ir vynmedžių augalų 
dauginamosios medžiagos gamyba, 
siekiant šią medžiagą teikti rinkai, ir jos 
teikimas rinkai. Šių taisyklių tikslas –
užtikrinti augalų dauginamosios 
medžiagos tapatumą, sveikatą ir kokybę 
naudotojams ir žemės ūkio maisto 
grandinės našumą, įvairovę, sveikatą ir 
kokybę, taip pat prisidėti prie bioįvairovės 
ir aplinkos apsaugos;

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šios nuostatos nereikalingos.

Pakeitimas 67
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sąjungos teisės aktais dėl augalų 
dauginamosios medžiagos 
reglamentuojama žemės ūkio, daržovių, 
miško, vaisių ir dekoratyvinių rūšių 
augalų ir vynmedžių augalų 
dauginamosios medžiagos gamyba, 
siekiant šią medžiagą teikti rinkai, ir jos 
teikimas rinkai. Šių taisyklių tikslas –
užtikrinti augalų dauginamosios 
medžiagos tapatumą, sveikatą ir kokybę 
naudotojams ir žemės ūkio maisto 
grandinės našumą, įvairovę, sveikatą ir 
kokybę, taip pat prisidėti prie bioįvairovės 
ir aplinkos apsaugos;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 68
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktuose yra nemažai 
nuostatų, kurių vykdymo užtikrinimas 
nereglamentuojamas arba tik iš dalies 
reglamentuojamas Reglamentu (EB) 
Nr. 882/2004. Tiksliau Sąjungos teisės 
aktais dėl augalų dauginamosios 
medžiagos ir 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos 
žmonėms vartoti neskirtų šalutinių 
gyvūninių produktų ir jų gaminių 
sveikumo taisyklės ir panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1774/200212, 
nustatytos specialios oficialios kontrolės 
taisyklės. Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 
taip pat praktiškai netaikomas augalų 
sveikatos srityje, tam tikros oficialios 
kontrolės taisyklės šioje srityje nustatytos 
2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 
2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo 
augalams ir augaliniams produktams 
kenksmingų organizmų įvežimo į 
Bendriją ir išplitimo joje13;

Išbraukta.

__________________
12 OL L 300, 2009 11 14, p. 1.
13 OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šios nuostatos nereikalingos.
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Pakeitimas 69
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės 
teisės aktuose yra nemažai nuostatų, kurių 
vykdymo užtikrinimas 
nereglamentuojamas arba tik iš dalies 
reglamentuojamas Reglamentu (EB) 
Nr. 882/2004. Tiksliau Sąjungos teisės 
aktais dėl augalų dauginamosios 
medžiagos ir 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1069/200212, kuriuo nustatomos 
žmonėms vartoti neskirtų šalutinių 
gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo 
taisyklės ir panaikinamas Reglamentas 
(EB) Nr. 1774/2002, nustatytos specialios 
oficialios kontrolės taisyklės12.
Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 taip pat 
praktiškai netaikomas augalų sveikatos 
srityje, tam tikros oficialios kontrolės 
taisyklės šioje srityje nustatytos 2000 
m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 
2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo 
augalams ir augaliniams produktams 
kenksmingų organizmų įvežimo į 
Bendriją ir išplitimo joje13;

(14) Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės 
teisės aktuose yra nemažai nuostatų, kurių 
vykdymo užtikrinimas 
nereglamentuojamas arba tik iš dalies 
reglamentuojamas Reglamentu (EB) 
Nr. 882/2004. Tiksliau 2009 m. spalio 21 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1069/200212, kuriuo 
nustatomos žmonėms vartoti neskirtų 
šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių
sveikumo taisyklės ir panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, 
nustatytos specialios oficialios kontrolės 
taisyklės12;

__________________ __________________
12 OL L 300, 2009 11 14, p. 1. 12 OL L 300, 2009 11 14, p. 1.
13 OL L 169, 2009 7 10, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 70
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) norint racionalizuoti ir supaprastinti 
bendrą teisinį pagrindą ir tuo pačiu metu 
siekti geresnio reglamentavimo tikslo, 
oficialiai kontrolei konkrečiuose 
sektoriuose taikomos taisyklės turėtų būti 
įtrauktos į vieną teisinę oficialios
kontrolės sistemą. Todėl Reglamentas (EB) 
Nr. 882/2004 ir kiti teisės aktai, kuriais 
šiuo metu reglamentuojama oficiali 
kontrolė konkrečiose srityse, turėtų būti 
panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu;

(16) norint racionalizuoti ir supaprastinti 
bendrą teisinį pagrindą ir tuo pačiu metu 
siekti geresnio reglamentavimo tikslo, 
oficialiai kontrolei konkrečiuose 
sektoriuose taikomos taisyklės turėtų būti 
labiau susietos, jei ta kontrolės veikla 
siekiama tų pačių tikslų. Todėl 
Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 ir kiti 
teisės aktai, kuriais šiuo metu 
reglamentuojama oficiali kontrolė 
konkrečiose srityse, turėtų būti panaikinti ir 
pakeisti šiuo reglamentu;

Or. de

Pagrindimas

Konkrečiuose sektoriuose taikomų kontrolės taisyklių, kai kontrole siekiama kitų, ne maisto 
saugos užtikrinimo tikslų, į šį reglamentą įtraukti nereikėtų.

Pakeitimas 71
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) pagal Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktus valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms pavestos 
specialios užduotys, kurios turi būti 
vykdomos siekiant apsaugoti gyvūnų 
sveikatą, augalų sveikatą ir gyvūnų 
gerovę, taip pat, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, aplinką, ir siekiant 
užtikrinti augalų dauginamosios 
medžiagos tapatumą ir aukštą kokybę. 
Šios užduotys – viešo intereso veiksmai, 
kurių valstybių narių kompetentingos 
institucijos turi imtis rizikai, galinčiai kilti 
žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai,

(20) pagal Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktus valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms pavestos 
specialios užduotys, kurios turi būti 
vykdomos siekiant apsaugoti gyvūnų 
sveikatą ir gyvūnų gerovę. Šios užduotys –
viešo intereso veiksmai, kurių valstybių 
narių kompetentingos institucijos turi imtis 
rizikai, galinčiai kilti žmonių ir gyvūnų 
sveikatai arba gyvūnų gerovei, pašalinti, 
sustabdyti ar sumažinti. Ši veikla, kuriai 
priskiriamas produkto patvirtinimas, 
tyrimai, priežiūra ir stebėsena (įskaitant 
epidemiologiniais tikslais), taip pat ligų 
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gyvūnų gerovei ar aplinkai, pašalinti, 
sustabdyti ar sumažinti. Ši veikla, kuriai 
priskiriamas produkto patvirtinimas, 
tyrimai, priežiūra ir stebėsena (įskaitant 
epidemiologiniais tikslais), taip pat ligų 
likvidavimas ir sustabdymas ir kitos ligų 
kontrolės užduotys, reglamentuojama 
tomis pačiomis sektorių taisyklėmis, kurių 
vykdymas užtikrinamas atliekant oficialią 
kontrolę;

likvidavimas ir sustabdymas ir kitos ligų 
kontrolės užduotys, reglamentuojama 
tomis pačiomis sektorių taisyklėmis, kurių 
vykdymas užtikrinamas atliekant oficialią 
kontrolę;

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šis išplėtimas nereikalingas.

Pakeitimas 72
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) pagal Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktus valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms pavestos 
specialios užduotys, kurios turi būti 
vykdomos siekiant apsaugoti gyvūnų 
sveikatą, augalų sveikatą ir gyvūnų gerovę, 
taip pat, dėl GMO ir augalų apsaugos 
produktų, aplinką, ir siekiant užtikrinti 
augalų dauginamosios medžiagos tapatumą 
ir aukštą kokybę. Šios užduotys – viešo 
intereso veiksmai, kurių valstybių narių 
kompetentingos institucijos turi imtis 
rizikai, galinčiai kilti žmonių, gyvūnų ar 
augalų sveikatai, gyvūnų gerovei ar 
aplinkai, pašalinti, sustabdyti ar sumažinti. 
Ši veikla, kuriai priskiriamas produkto 
patvirtinimas, tyrimai, priežiūra ir 
stebėsena (įskaitant epidemiologiniais 
tikslais), taip pat ligų likvidavimas ir 

(20) pagal Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktus valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms pavestos 
specialios užduotys, kurios turi būti 
vykdomos visų pirma siekiant apsaugoti 
gyvūnų sveikatą, augalų sveikatą ir gyvūnų 
gerovę, taip pat, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, aplinką, ir siekiant 
užtikrinti augalų dauginamosios medžiagos 
tapatumą ir aukštą kokybę. Šios užduotys –
viešo intereso veiksmai, kurių valstybių 
narių kompetentingos institucijos turi imtis 
rizikai, galinčiai kilti žmonių, gyvūnų ar 
augalų sveikatai, gyvūnų gerovei ar 
aplinkai, pašalinti, sustabdyti ar sumažinti. 
Ši veikla, kuriai priskiriamas produkto 
patvirtinimas, tyrimai, priežiūra ir 
stebėsena (įskaitant epidemiologiniais 
tikslais), taip pat ligų likvidavimas ir 
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sustabdymas ir kitos ligų kontrolės 
užduotys, reglamentuojama tomis pačiomis 
sektorių taisyklėmis, kurių vykdymas 
užtikrinamas atliekant oficialią kontrolę;

sustabdymas ir kitos ligų kontrolės 
užduotys, reglamentuojama tomis pačiomis 
sektorių taisyklėmis, kurių vykdymas 
užtikrinamas atliekant oficialią kontrolę;

Or. fr

Pagrindimas

2 straipsnio 2 dalyje apibrėžta sąvoka „kita oficiali veikla“ turėtų apimti ne tik gyvūnų, 
augalų sveikatą ir aplinkos apsaugą. Ji turėtų apimti visas 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas 
sritis, kad, pavyzdžiui, į ją patektų bandomieji tyrimai, atliekami lojalumo ir saugumo srityje.

Pakeitimas 73
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) valstybės narės oficialiai kontrolei 
vykdyti siekiant patikrinti, ar tinkamai 
taikomi Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktai, ir kitai oficialiai 
veiklai, kurią valstybės narės įpareigotos 
vykdyti pagal Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktus, turėtų paskirti 
kompetentingas institucijas, kurios veiktų 
dėl viešo intereso, joms būtų skiriami 
reikiami ištekliai ir įranga ir kurios 
užtikrintų nešališkumą ir profesionalumą.
Kompetentingos institucijos turėtų 
užtikrinti oficialios kontrolės kokybę, 
nuoseklumą ir veiksmingumą;

(23) valstybės narės oficialiai kontrolei 
vykdyti siekiant patikrinti, ar tinkamai 
taikomi Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktai, ir kitai oficialiai 
veiklai, kurią valstybės narės įpareigotos 
vykdyti pagal Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktus, turėtų paskirti 
kompetentingas valdžios institucijas, kurios 
veiktų dėl viešo intereso ir užtikrintų 
oficialios kontrolės kokybę, nuoseklumą ir 
veiksmingumą. Paskirtai kompetentingai 
institucijai ar institucijoms turėtų būti
skiriami reikiami ištekliai ir įranga, o
valstybės narės turėtų pajėgti garantuoti 
jų nešališkumą ir profesionalumą, 
užtikrindamos jų nepriklausomumą nuo 
bet kurio žemės ūkio maisto produktų 
grandinėje veikiančio subjekto;

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad oficialią kontrolę vykdantys darbuotojai neturėtų interesų konflikto, susijusio su 
veiklos vykdytojais, kurių atžvilgiu vykdoma oficiali kontrolė arba kita oficiali veikla. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad kompetentingos institucijos ir kitos įgaliotos institucijos, 
kurioms pavesta vykdyti oficialią kontrolę, būtų visiškai nepriklausomos nuo žemės ūkio 
maisto produktų grandinėje veikiančių subjektų.

Pakeitimas 74
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) valstybės narės oficialiai kontrolei 
vykdyti siekiant patikrinti, ar tinkamai 
taikomi Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktai, ir kitai oficialiai 
veiklai, kurią valstybės narės įpareigotos 
vykdyti pagal Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktus, turėtų paskirti 
kompetentingas institucijas, kurios veiktų 
dėl viešo intereso, joms būtų skiriami 
reikiami ištekliai ir įranga ir kurios 
užtikrintų nešališkumą ir profesionalumą. 
Kompetentingos institucijos turėtų 
užtikrinti oficialios kontrolės kokybę, 
nuoseklumą ir veiksmingumą;

(23) valstybės narės oficialiai kontrolei 
vykdyti siekiant patikrinti, ar tinkamai 
taikomi Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktai, ir kitai oficialiai 
veiklai, kurią valstybės narės įpareigotos 
vykdyti pagal Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktus, visose srityse, 
kurios patenka į reglamento taikymo sritį, 
turėtų paskirti kompetentingas institucijas, 
kurios turėtų veikti dėl viešo intereso, joms 
būtų skiriami reikiami ištekliai ir įranga ir 
kurios užtikrintų nešališkumą ir 
profesionalumą. Kompetentingos 
institucijos turėtų užtikrinti oficialios 
kontrolės kokybę, nuoseklumą ir 
veiksmingumą;

Or. bg

Pakeitimas 75
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) valstybės narės oficialiai kontrolei 
vykdyti siekiant patikrinti, ar tinkamai 
taikomi Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktai, ir kitai oficialiai 
veiklai, kurią valstybės narės įpareigotos 
vykdyti pagal Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktus, turėtų paskirti 
kompetentingas institucijas, kurios veiktų 
dėl viešo intereso, joms būtų skiriami 
reikiami ištekliai ir įranga ir kurios 
užtikrintų nešališkumą ir profesionalumą. 
Kompetentingos institucijos turėtų 
užtikrinti oficialios kontrolės kokybę, 
nuoseklumą ir veiksmingumą;

(23) valstybės narės oficialiai kontrolei 
vykdyti siekiant patikrinti, ar tinkamai 
taikomi Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktai, ir kitai oficialiai 
veiklai, kurią valstybės narės įpareigotos 
vykdyti pagal Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktus, turėtų paskirti 
kompetentingas institucijas, kurios veiktų 
dėl viešo intereso, joms būtų skiriami 
reikiami ištekliai ir įranga ir kurios 
užtikrintų nepriklausomumą, nešališkumą 
ir profesionalumą. Kompetentingos 
institucijos turėtų užtikrinti oficialios 
kontrolės kokybę, nuoseklumą ir 
veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 76
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) kompetentingoms institucijoms arba 
jų prašymu atliekant auditą, siekiant 
įsitikinti, kad laikomasi šio reglamento, 
galima vadovautis tarptautinėmis 
normomis, kai šiomis normomis 
nustatomi reikalavimai atitinka šio 
reglamento reikalavimus;

Or. fr

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turi atlikti vidinį auditą, siekiant pagerinti jų veiklos 
organizavimą ir vykdymą. Kai kurie reglamento elementai yra panašūs į ISO/CEI 17020 arba 
17065 (buvusi EN 45011) normų reikalavimus ir reikia pasinaudoti kompetentingų institucijų 
veiksmais, globalizuotame pasaulyje atliktais vadovaujantis tarptautinėmis normomis.
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Pakeitimas 77
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) veiklos vykdytojai turėtų turėti teisę 
apskųsti kompetentingų institucijų 
sprendimus ir turėtų būti informuoti apie 
tokią teisę;

(25) veiklos vykdytojai turi teisę apskųsti 
kompetentingų institucijų sprendimus. 
Kompetentingos institucijos turi
informuoti veiklos vykdytojus apie tokią 
teisę;

Or. de

Pakeitimas 78
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kompetentingos institucijos turėtų 
užtikrinti, kad už oficialią kontrolę 
atsakingi darbuotojai neatskleistų 
informacijos, kurią gauna vykdydami tokią 
kontrolę ir kurios atžvilgiu taikomas 
įpareigojimas išlaikyti profesinę paslaptį. 
Jei nėra viršesnio intereso, kuriuo būtų 
pateisinamas informacijos atskleidimas, 
profesine paslaptimi taip pat turėtų būti 
laikoma informacija, kuri pakenktų 
inspektavimo, tyrimų ar auditų tikslui, 
komercinių interesų apsaugai ir teismo 
proceso bei teisinės pagalbos apsaugai. 
Tačiau profesinė paslaptis neturėtų 
kliudyti kompetentingoms institucijoms 
atskleisti faktinės informacijos apie 
oficialios kontrolės išvadas, susijusios su 
individualiais veiklos vykdytojais, jei 
susijusiam veiklos vykdytojui leista 
pateikti pastabų dėl šios informacijos prieš 

(26) kompetentingos institucijos turėtų 
užtikrinti, kad už oficialią kontrolę 
atsakingi darbuotojai, išskyrus vidaus 
prievoles teikti ataskaitas, neatskleistų 
informacijos, kurią gauna vykdydami tokią 
kontrolę ir kurios atžvilgiu taikomas 
įpareigojimas išlaikyti profesinę paslaptį. 
Jei įtariama, kad gali kilti pavojus žmonių 
ar gyvūnų sveikatai arba esama kitų rimtų 
maisto srities teisės aktų pažeidimų, 
kompetentingos institucijos turėtų imtis 
tinkamų veiksmų siekdamos informuoti 
visuomenę. Tokiu atveju visų pirma reikia 
užtikrinti, kad, nurodant gaminių arba 
susijusių įmonių pavadinimus, priemonės, 
kurių imtasi, būtų proporcingos 
pažeidimo mastui. Faktinė informacija
apie oficialios kontrolės išvadas, susijusi
su individualiais veiklos vykdytojais, gali 
būti atskleidžiama, jei susijusiam veiklos 
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ją atskleidžiant ir į šias pastabas buvo 
atsižvelgta arba jas buvo leista paskelbti su 
kompetentingų institucijų atskleistina 
informacija. Profesinės paslapties 
išlaikymas taip pat neturi pažeisti 
prievolės pagal Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 10 straipsnį informuoti 
visuomenę, jei yra pagrįstų priežasčių 
įtarti, kad maistas ar pašarai gali kelti 
riziką sveikatai. Šis reglamentas neturėtų 
daryti poveikio kompetentingų institucijų 
prievolei pagal Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 10 straipsnį informuoti 
visuomenę tais atvejais, kai yra pagrįstų 
priežasčių įtarti, kad maistas ar pašarai gali 
kelti riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai, ir 
asmenų teisei į asmens duomenų apsaugą, 
kaip numatyta 1995 m. spalio 24 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo16;

vykdytojui leista pateikti pastabų dėl šios 
informacijos prieš ją atskleidžiant ir į šias 
pastabas buvo atsižvelgta bei buvo leista 
jas paskelbti su kompetentingų institucijų 
atskleistina informacija. Šis reglamentas 
neturėtų daryti poveikio kompetentingų 
institucijų prievolei pagal Reglamento 
(EB) Nr. 178/2002 10 straipsnį informuoti 
visuomenę tais atvejais, kai yra pagrįstų 
priežasčių įtarti, kad maistas ar pašarai gali 
kelti riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai, ir 
asmenų teisei į asmens duomenų apsaugą, 
kaip numatyta 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo16;

__________________ __________________
16 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. 16 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Or. de

Pagrindimas

Jei kyla pavojus žmonių ar gyvūnų sveikatai arba kitaip iš esmės pažeidžiamos galiojančios 
taisyklės, kompetentingos institucijos turėtų apie tai informuoti visuomenę. Informavimo 
būdas turi atitikti pažeidimo mastą, kad veiklos vykdytojai nebūtų apkaltinti klaidingai ir kad 
tas kaltinimas netruktų ilgiau negu reikia trūkumui pašalinti.

Pakeitimas 79
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) norint užtikrinti oficialios kontrolės 
veiksmingumą tikrinant atitiktį, prieš 

(28) norint užtikrinti oficialios kontrolės 
veiksmingumą tikrinant atitiktį, prieš 
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vykdant kontrolę neturėtų būti pateikiamas 
išankstinis pranešimas, nebent dėl 
oficialios kontrolės veiksmų turi būti kitaip 
(kaip yra būtent audito atveju);

vykdant kontrolę neturėtų būti pateikiamas 
išankstinis pranešimas apie kontrolės 
laiką, nebent dėl oficialios kontrolės 
veiksmų turi būti kitaip (kaip yra būtent 
audito atveju);

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą oficialią kontrolę, veiklos vykdytojai dažnai turi atrinkti tam 
tikrus dokumentus, to jų prieš atlikdamos kontrolę prašo kompetentingos institucijos. Jei tokio 
išankstinio kreipimosi išvengti neįmanoma, reikėtų bent jau nenurodyti tikslaus kontrolės 
laiko.

Pakeitimas 80
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) kompetentingos institucijos veikia dėl 
veiklos vykdytojų ir bendro viešo intereso 
ir užtikrina, kad būtų nuolatos laikomasi 
Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės 
taisės aktais nustatytų aukštų apsaugos 
standartų ir jie būtų saugomi tinkamai 
užtikrinant jų vykdymą ir kad atitiktis 
šioms taisyklėms vykdant oficialią kontrolę 
būtų užtikrinta visoje žemės ūkio maisto 
grandinėje. Todėl kompetentingos 
institucijos veiklos vykdytojams ir 
visuomenei turėtų būti atsakingos už jų 
vykdomos oficialios kontrolės 
veiksmingumą ir efektyvumą. Jos turėtų 
sudaryti galimybes susipažinti su 
informacija apie oficialios kontrolės ir 
kitos oficialios veiklos organizavimą ir 
vykdymą ir reguliariai skelbti informaciją 
apie oficialią kontrolę ir jos rezultatus. 
Kompetentingos institucijos tam tikromis 
sąlygomis taip pat turėtų turėti teisę skelbti 

(32) kompetentingos institucijos veikia dėl 
veiklos vykdytojų ir bendro viešo intereso 
ir užtikrina, kad būtų nuolatos laikomasi 
Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės 
taisės aktais nustatytų aukštų apsaugos 
standartų ir jie būtų saugomi tinkamai 
užtikrinant jų vykdymą ir kad atitiktis 
šioms taisyklėms vykdant oficialią kontrolę 
būtų užtikrinta visoje žemės ūkio maisto 
grandinėje. Todėl kompetentingos 
institucijos veiklos vykdytojams ir 
visuomenei turėtų būti atsakingos už jų 
vykdomos oficialios kontrolės 
veiksmingumą ir efektyvumą. Jos turėtų 
sudaryti galimybes susipažinti su 
informacija apie oficialios kontrolės ir 
kitos oficialios veiklos organizavimą ir 
vykdymą ir reguliariai skelbti informaciją 
apie oficialią kontrolę ir jos rezultatus. 
Kompetentingos institucijos tam tikromis 
sąlygomis taip pat turėtų skelbti ar viešinti 
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ar viešinti informaciją apie atskirų veiklos 
vykdytojų reitingą, remiantis oficialios 
kontrolės rezultatais;

informaciją apie atskirų veiklos vykdytojų 
reitingą, remiantis oficialios kontrolės 
rezultatais;

Or. en

Pakeitimas 81
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) tam, kad būtų lengviau nustatyti 
neatitikties atvejus ir supaprastinti susijusio 
veiklos vykdytojo taisomųjų veiksmų 
taikymą, oficialios kontrolės rezultatai 
turėtų būti aprašyti ataskaitoje, kurios
kopija turėtų būti pateikta veiklos 
vykdytojui. Jei vykdant oficialią kontrolę 
būtinas nuolatinis ar reguliarus 
kompetentingų institucijų darbuotojų 
dalyvavimas veiklos vykdytojo veiklai 
stebėti, reikalavimas parengti kiekvieno 
atskiro tikrinimo ar vizito į veiklos 
vykdytojo patalpas ataskaitą būtų 
neproporcingas. Tokiais atvejais ataskaitos 
turėtų būti rengiamos taip dažnai, kad 
kompetentingos institucijos ir veiklos 
vykdytojas galėtų būti reguliariai 
informuoti apie atitikties lygį ir nedelsiant 
informuoti apie nustatytus trūkumus;

(34) tam, kad būtų lengviau nustatyti 
neatitikties atvejus ir supaprastinti susijusio 
veiklos vykdytojo taisomųjų veiksmų 
taikymą, tos oficialios kontrolės, kuria 
buvo nustatyti galiojančių taisyklių 
pažeidimai, rezultatai turėtų būti aprašyti 
ataskaitoje. Šios ataskaitos kopija turėtų 
būti pateikta veiklos vykdytojui Jei 
vykdant oficialią kontrolę būtinas 
nuolatinis ar reguliarus kompetentingų 
institucijų darbuotojų dalyvavimas veiklos 
vykdytojo veiklai stebėti, reikalavimas 
parengti kiekvieno atskiro tikrinimo ar 
vizito į veiklos vykdytojo patalpas 
ataskaitą būtų neproporcingas. Tokiais 
atvejais ataskaitos turėtų būti rengiamos 
taip dažnai, kad kompetentingos 
institucijos ir veiklos vykdytojas galėtų 
būti reguliariai informuoti apie atitikties 
lygį ir nedelsiant informuoti apie nustatytus 
trūkumus. Taip pat, siekiant sumažinti 
administravimo išlaidas, turėtų pakakti, 
kad pasienio kontrolės postuose vykdomos 
oficialios kontrolės rezultatai būti 
užfiksuoti bendrajame sveikatos įvežimo 
dokumente;

Or. de
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Pagrindimas

Bendras kontrolės skaičius ir rezultatai skelbiami pagal Komisijos pasiūlymo 10 straipsnį, 
taigi informacija apie kontrolę, kuria pažeidimų nerasta, gaunama iš statistinių duomenų. 
Dar viena ataskaita tokiu atveju nereikalinga.

Pakeitimas 82
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) šiuo reglamentu nustatoma bendra 
teisinė sistema oficialiai kontrolei rengti, 
siekiant patikrinti atitiktį žemės ūkio 
maisto grandinės taisyklėms visose srityse, 
kuriose šios taisyklės taikomos. Kai 
kuriose šiose srityse Sąjungos teisės aktais 
nustatyti išsamūs reikalavimai, kurių reikia 
laikytis ir pagal kuriuos oficialiai kontrolei 
rengti būtini konkretūs įgūdžiai ir 
priemonės. Siekiant išvengti skirtingos 
reikalavimų vykdymo užtikrinimo 
praktikos, dėl kurios žmonių, gyvūnų ir 
augalų sveikatos, gyvūnų gerovės apsauga 
ir, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, 
aplinkos apsauga gali būti nevienoda, 
gyvūnų ir prekių, kuriems taikomas šis 
reglamentas, vidaus rinkos veikimo ir 
konkurencijos iškraipymo, Komisijai turėtų 
būti pavesta šiuo reglamentu nustatytas 
taisykles papildyti priimant specialias 
oficialios kontrolės taisykles, kuriomis 
būtų patenkinti kontrolės šiose srityse 
poreikiai. Tiksliau tokiomis taisyklėmis 
turėtų būti nustatyti specialūs oficialios 
kontrolės vykdymo reikalavimai ir 
minimalus tokios kontrolės veiksmų 
dažnumas, specialios ar papildomos 
priemonės be reglamente jau numatytų, 
kurių kompetentingos institucijos turėtų 
imtis neatitikties atveju, konkreti 
kompetentingų institucijų atsakomybė ir 
užduotys be reglamente jau numatytų ir 

(36) šiuo reglamentu nustatoma teisinė 
sistema oficialiai kontrolei rengti, siekiant 
patikrinti atitiktį žemės ūkio maisto 
grandinės taisyklėms visose srityse, kuriose 
šios taisyklės taikomos. Kai kuriose šiose 
srityse Sąjungos teisės aktais nustatyti 
išsamūs reikalavimai, kurių reikia laikytis 
ir pagal kuriuos oficialiai kontrolei rengti 
būtini konkretūs įgūdžiai ir priemonės. 
Siekiant išvengti skirtingos reikalavimų 
vykdymo užtikrinimo praktikos, dėl kurios 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei gyvūnų 
gerovės apsauga gali būti nevienoda, 
gyvūnų ir prekių, kuriems taikomas šis 
reglamentas, vidaus rinkos veikimo ir 
konkurencijos iškraipymo, Komisijai turėtų 
būti pavesta šiuo reglamentu nustatytas 
taisykles papildyti priimant specialias 
oficialios kontrolės taisykles, kuriomis 
būtų patenkinti kontrolės šiose srityse 
poreikiai. Tiksliau tokiomis taisyklėmis 
turėtų būti nustatyti specialūs oficialios 
kontrolės vykdymo reikalavimai ir 
minimalus tokios kontrolės veiksmų 
dažnumas, specialios ar papildomos 
priemonės be reglamente jau numatytų, 
kurių kompetentingos institucijos turėtų 
imtis neatitikties atveju, konkreti 
kompetentingų institucijų atsakomybė ir 
užduotys be reglamente jau numatytų ir 
specialūs šiame reglamente numatyti 
administracinės pagalbos mechanizmų 
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specialūs šiame reglamente numatyti 
administracinės pagalbos mechanizmų 
taikymo kriterijai. Kitais atvejais tokių 
papildomų taisyklių gali prireikti norint 
nustatyti tikslesnę su maistu ir pašarais 
susijusios oficialios kontrolės vykdymo 
sistemą, kai gaunama naujos informacijos 
apie riziką žmonių ir gyvūnų sveikatai
arba, dėl GMO ir augalų apsaugos 
priemonių, riziką aplinkai, iš kurios 
matyti, kad neturint bendrų oficialios 
kontrolės vykdymo valstybėse narėse 
reikalavimų kontrole nebūtų užtikrintas 
reikiamas apsaugos nuo tokios rizikos 
lygis, kuris numatytas Sąjungos žemės 
ūkio maisto grandinės teisės aktais;

taikymo kriterijai. Kitais atvejais tokių 
papildomų taisyklių gali prireikti norint 
nustatyti tikslesnę su maistu ir pašarais 
susijusios oficialios kontrolės vykdymo 
sistemą, kai gaunama naujos informacijos 
apie riziką žmonių ir gyvūnų sveikatai, iš 
kurios matyti, kad neturint bendrų 
oficialios kontrolės vykdymo valstybėse 
narėse reikalavimų kontrole nebūtų 
užtikrintas reikiamas apsaugos nuo tokios 
rizikos lygis, kuris numatytas Sąjungos 
žemės ūkio maisto grandinės teisės aktais;

(Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto 
tekstui.)

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šis išplėtimas nereikalingas.

Pakeitimas 83
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) kompetentingos institucijos turėtų 
turėti galimybę kai kurias užduotis perduoti 
kitoms įstaigoms. Turėtų būti nustatytos 
tinkamos sąlygos, kuriomis būtų užtikrintas 
oficialios kontrolės ir kitos oficialios 
veiklos nešališkumas, kokybė ir 
nuoseklumas. Įgaliotoji įstaiga turėtų būti 
visų pirma pagal ISO standartą akredituota 
inspektavimui atlikti;

(37) kompetentingos institucijos turėtų 
turėti galimybę kai kurias užduotis perduoti 
kitoms valdžios įstaigoms. Turėtų būti 
nustatytos tinkamos sąlygos, kuriomis būtų 
užtikrintas oficialios kontrolės ir kitos 
oficialios veiklos nešališkumas, kokybė ir 
nuoseklumas. Įgaliotoji įstaiga turėtų būti 
visų pirma pagal ISO standartą akredituota 
inspektavimui atlikti ir neturėti interesų 
konflikto bei būti nepriklausoma nuo 
žemės ūkio maisto produktų grandinėje 
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veikiančių subjektų;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad oficialią kontrolę vykdantys darbuotojai neturėtų interesų konflikto, susijusio su 
veiklos vykdytojais, kurių atžvilgiu vykdoma oficiali kontrolė arba kita oficiali veikla. Todėl 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad kompetentingos institucijos ir kitos įgaliotos institucijos, 
kurioms pavesta vykdyti oficialią kontrolę, būtų visiškai nepriklausomos nuo žemės ūkio 
maisto produktų grandinėje veikiančių subjektų.

Pakeitimas 84
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) oficialios kontrolės ir kitos oficialios 
veiklos patikimumui ir nuoseklumui visoje 
Sąjungoje užtikrinti, mėginių ėmimo, 
laboratorinių analitinių ir kitų tyrimų bei 
diagnostinių tyrimų metodai turėtų atitikti 
naujausius mokslo standartus, tenkinti 
susijusios laboratorijos konkrečius 
analitinių ir kitų tyrimų ir diagnostinių 
tyrimų poreikius ir užtikrinti tvirtus ir 
patikimus analitinių ir kitų tyrimų bei 
diagnostinių tyrimų rezultatus. Turėtų būti 
nustatytos aiškios naudotino metodo 
pasirinkimo taisyklės, kai metodą galima 
rinktis iš daugiau nei vieno skirtingų 
šaltinių, pvz., Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO), Europos ir 
Viduržemio jūros regiono augalų 
apsaugos organizacijos (EPPO), 
Tarptautinės augalų apsaugos 
konvencijos (IPPC), Pasaulio gyvūnų 
sveikatos organizacijos (OIE), Europos 
Sąjungos ir nacionalinių etaloninių 
laboratorijų arba nacionalinių taisyklių;

(38) oficialios kontrolės ir kitos oficialios 
veiklos patikimumui ir nuoseklumui visoje 
Sąjungoje užtikrinti, mėginių ėmimo, 
laboratorinių analitinių ir kitų tyrimų bei 
diagnostinių tyrimų metodai turėtų atitikti 
naujausius mokslo standartus, tenkinti 
susijusios laboratorijos konkrečius 
analitinių ir kitų tyrimų ir diagnostinių 
tyrimų poreikius ir užtikrinti tvirtus ir 
patikimus analitinių ir kitų tyrimų bei 
diagnostinių tyrimų rezultatus. Turėtų būti 
nustatytos aiškios naudotino metodo 
pasirinkimo taisyklės, kai metodą galima 
rinktis iš daugiau nei vieno skirtingų 
šaltinių, pvz., Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO), Pasaulio gyvūnų 
sveikatos organizacijos (OIE), Europos 
Sąjungos ir nacionalinių etaloninių 
laboratorijų arba nacionalinių taisyklių;

Or. de
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Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šis išplėtimas nereikalingas.

Pakeitimas 85
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) veiklos vykdytojai, kurių gyvūnams ar 
prekėms taikomas mėginių ėmimo, 
analitinių ar kitų tyrimų arba diagnostinių 
tyrimų reikalavimas vykdant oficialią 
kontrolę, turėtų turėti teisę kreiptis dėl 
antro eksperto nuomonės – tokiu atveju 
būtų antrą kartą imami mėginiai 
atsakomajam analitiniam ar kitam tyrimui 
arba atsakomajam diagnostiniam tyrimui 
atlikti, nebent toks antro mėginio ėmimas 
būtų techniškai neįmanomas arba nesusijęs. 
Taip turėtų būti daroma visų pirma tais 
atvejais, kai pavojaus plitimas gyvūnui ar 
prekei ypatingai mažas arba jo plitimas 
ypač retas ar nereguliarus. Dėl šios 
priežasties IPPC nesutinka su atsakomojo 
mėginio naudojimu norint nustatyti, ar 
augaluose arba augaliniuose produktuose 
yra karantininių organizmų;

(39) veiklos vykdytojai, kurių gyvūnams ar 
prekėms taikomas mėginių ėmimo, 
analitinių ar kitų tyrimų arba diagnostinių 
tyrimų reikalavimas vykdant oficialią 
kontrolę, turėtų turėti teisę kreiptis dėl 
antro eksperto nuomonės – tokiu atveju 
būtų antrą kartą imami mėginiai 
atsakomajam analitiniam ar kitam tyrimui 
arba atsakomajam diagnostiniam tyrimui 
atlikti, nebent toks antro mėginio ėmimas 
būtų techniškai neįmanomas arba nesusijęs. 
Taip turėtų būti daroma visų pirma tais 
atvejais, kai pavojaus plitimas gyvūnui ar 
prekei ypatingai mažas arba jo plitimas 
ypač retas ar nereguliarus;

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šis išplėtimas nereikalingas.

Pakeitimas 86
Horst Schnellhardt
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Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) norint užtikrinti požiūrio lankstumą ir 
proporcingumą, ypač gyvūnų sveikatos ar 
augalų sveikatos laboratorijų atžvilgiu, 
turėtų būti priimta nuostata dėl leidžiančių 
nukrypti nuostatų, kuriomis tam tikroms 
laboratorijoms būtų leidžiama nebūti 
akredituotoms visiems jų naudojamiems 
metodams. Be to, gali būti neįmanoma 
laboratorijos nedelsiant akredituoti visiems 
metodams, kuriuos ji turėtų naudoti kaip 
oficialioji laboratorija, tam tikrais atvejais, 
kai turėtų būti naudojami nauji ar neseniai 
pakeisti metodai ir kylančios rizikos ar 
neatidėliotinų situacijų atveju. Todėl tam 
tikromis sąlygomis oficialiosioms 
laboratorijoms turėtų būti leista 
kompetentingoms institucijoms atlikti 
analitinius ir kitus tyrimus bei 
diagnostinius tyrimus prieš gaunant 
susijusią akreditaciją;

(43) norint užtikrinti požiūrio lankstumą ir 
proporcingumą, ypač gyvūnų sveikatos 
laboratorijų atžvilgiu, turėtų būti priimta 
nuostata dėl leidžiančių nukrypti nuostatų, 
kuriomis tam tikroms laboratorijoms būtų 
leidžiama nebūti akredituotoms visiems jų 
naudojamiems metodams. Be to, gali būti 
neįmanoma laboratorijos nedelsiant 
akredituoti visiems metodams, kuriuos ji 
turėtų naudoti kaip oficialioji laboratorija, 
tam tikrais atvejais, kai turėtų būti 
naudojami nauji ar neseniai pakeisti 
metodai ir kylančios rizikos ar 
neatidėliotinų situacijų atveju. Todėl tam 
tikromis sąlygomis oficialiosioms 
laboratorijoms turėtų būti leista 
kompetentingoms institucijoms atlikti 
analitinius ir kitus tyrimus bei 
diagnostinius tyrimus prieš gaunant 
susijusią akreditaciją;

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šis išplėtimas nereikalingas.

Pakeitimas 87
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) atsižvelgiant į riziką, kurią tam tikri 
gyvūnai ar prekės gali kelti žmonių,
gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų 
gerovei ar aplinkai, juos įvežant į Sąjungą 

(45) atsižvelgiant į riziką, kurią tam tikri 
gyvūnai ar prekės gali kelti žmonių ir
gyvūnų sveikatai arba gyvūnų gerovei, 
juos įvežant į Sąjungą turėtų būti vykdoma 
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turėtų būti vykdoma speciali oficiali jų 
kontrolė. Pagal galiojančias Sąjungos 
taisykles Sąjungos pasienyje turi būti 
vykdoma oficiali kontrolė siekiant 
patikrinti, ar laikomasi gyvūnams, 
gyvūniniams produktams, genetinės 
medžiagos produktams ir šalutiniams 
gyvūniniams produktams taikytinų žmonių 
sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės standartų ir ar augalai ir 
augaliniai produktai atitinka 
fitosanitarinius reikalavimus. Taip pat 
vykdoma nuodugnesnė tam tikrų kitų 
prekių kontrolė jas įvežant į Sąjungą, jei to 
reikia dėl kylančios ar žinomos rizikos. 
Šiame reglamente turėtų būti numatytos 
tokios kontrolės, kuri šiuo metu 
reglamentuojama 1997 m. gruodžio 18 
d. Tarybos direktyvos 97/78/EB, 
nustatančios principus, reglamentuojančius 
iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų 
produktų veterinarinių patikrinimų 
organizavimą18, 1991 m. liepos 15 
d. Tarybos direktyvos 91/496/EEB, 
nustatančios gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš 
trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo 
organizavimo principus ir iš dalies 
pakeičiančios Direktyvas 89/662/EEB, 
90/425/EEB ir 90/675/EEB19, Tarybos 
direktyvos 2000/29 ir Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo 
įgyvendinamos Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 
nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų 
negyvūninės kilmės pašarų ir maisto 
produktų importo oficialios kontrolės ir iš 
dalies keičiamas Sprendimas 
2006/504/EB20, nuostatomis, ypatybės;

speciali oficiali jų kontrolė. Pagal 
galiojančias Sąjungos taisykles Sąjungos 
pasienyje turi būti vykdoma oficiali 
kontrolė siekiant patikrinti, ar laikomasi 
gyvūnams, gyvūniniams produktams, 
genetinės medžiagos produktams ir 
šalutiniams gyvūniniams produktams 
taikytinų žmonių sveikatos, gyvūnų 
sveikatos ir gyvūnų gerovės standartų. Taip 
pat vykdoma nuodugnesnė tam tikrų kitų 
prekių kontrolė jas įvežant į Sąjungą, jei to 
reikia dėl kylančios ar žinomos rizikos. 
Šiame reglamente turėtų būti numatytos 
tokios kontrolės, kuri šiuo metu 
reglamentuojama 1997 m. gruodžio 18 d. 
Tarybos direktyvos 97/78/EB, nustatančios 
principus, reglamentuojančius iš trečiųjų 
šalių į Bendriją įvežamų produktų 
veterinarinių patikrinimų organizavimą18, 
1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 
91/496/EEB, nustatančios gyvūnų, 
įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, 
veterinarinio patikrinimo organizavimo 
principus ir iš dalies pakeičiančios 
Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 
90/675/EEB19, Tarybos direktyvos 2000/29 
ir Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl 
sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės 
pašarų ir maisto produktų importo 
oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas 
Sprendimas 2006/504/EB20, nuostatomis, 
ypatybės;

__________________ __________________
18 OL L 24, 1998 1 30, p. 9. 18 OL L 24, 1998 1 30, p. 9.
19 OL L 268, 1991 9 24, p. 56. 19 OL L 268, 1991 9 24, p. 56.
20 OL L 194, 2009 7 25, p. 11. 20 OL L 194, 2009 7 25, p. 11.

Or. de



PE526.075v01-00 28/121 AM\1013302LT.doc

LT

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šis išplėtimas nereikalingas.

Pakeitimas 88
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) turėtų būti reikalaujama, kad valstybės 
narės visada užtikrintų tinkamus 
finansinius išteklius, skirtus oficialią 
kontrolę ir kitą oficialią veiklą 
vykdančioms kompetentingoms 
institucijoms tinkamai aprūpinti 
darbuotojais ir įranga. Nors veiklos 
vykdytojams pirmiausia tenka atsakomybė 
užtikrinti, kad jų veikla atitiktų Sąjungos 
žemės ūkio maisto grandinės taisykles, jų 
pačių tuo tikslu vykdomos kontrolės 
sistemą turėtų papildyti tam skirta 
kiekvienos valstybės narės taikoma 
oficialios kontrolės sistema veiksmingai 
rinkos priežiūrai žemės ūkio maisto 
grandinėje užtikrinti. Pagal pobūdį tokia 
sistema yra sudėtinga ir imli ištekliams, jai 
reikėtų skirti pastovius išteklius oficialiai 
kontrolei vykdyti tokiu lygmeniu, kuris yra 
tinkamas reikalavimų laikymosi 
užtikrinimo poreikiams bet kuriuo 
momentu. Tam, kad būtų sumažinta 
oficialios kontrolės sistemos 
priklausomybė nuo viešųjų finansų, 
kompetentingos institucijos turėtų rinkti 
mokesčius, skirtus padengti išlaidas, 
kurias jos patiria vykdydamos oficialią 
tam tikrų veiklos vykdytojų kontrolę arba 
imdamosi tam tikrų veiksmų, kai 
vadovaujantis Sąjungos žemės ūkio 
maisto grandinės teisės aktais reikalinga 
registracija ar patvirtinimas pagal 
Sąjungos taisykles dėl maisto ir pašarų 

(54) turėtų būti reikalaujama, kad valstybės 
narės visada užtikrintų tinkamus 
finansinius išteklius, skirtus oficialią 
kontrolę ir kitą oficialią veiklą 
vykdančioms kompetentingoms 
institucijoms tinkamai aprūpinti 
darbuotojais ir įranga. Nors veiklos 
vykdytojams pirmiausia tenka atsakomybė 
užtikrinti, kad jų veikla atitiktų Sąjungos 
žemės ūkio maisto grandinės taisykles, jų 
pačių tuo tikslu vykdomos kontrolės 
sistemą turėtų papildyti tam skirta 
kiekvienos valstybės narės taikoma 
oficialios kontrolės sistema veiksmingai 
rinkos priežiūrai žemės ūkio maisto 
grandinėje užtikrinti. Pagal pobūdį tokia 
sistema yra sudėtinga ir imli ištekliams, jai 
reikėtų skirti pastovius išteklius oficialiai 
kontrolei vykdyti tokiu lygmeniu, kuris yra 
tinkamas reikalavimų laikymosi 
užtikrinimo poreikiams bet kuriuo 
momentu;
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higienos ar pagal taisykles, kuriomis 
reglamentuojama augalų sveikata ir 
augalų dauginamoji medžiaga. Mokesčius 
iš veiklos vykdytojų taip pat reikėtų rinkti 
norint padengti oficialios kontrolės, kuri 
vykdoma tam, kad būtų išduotas oficialus 
sertifikatas ar patvirtinimas, išlaidas, ir 
kompetentingų institucijų pasienio 
kontrolės postuose vykdomos oficialios 
kontrolės išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 89
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) turėtų būti reikalaujama, kad valstybės 
narės visada užtikrintų tinkamus 
finansinius išteklius, skirtus oficialią 
kontrolę ir kitą oficialią veiklą 
vykdančioms kompetentingoms 
institucijoms tinkamai aprūpinti 
darbuotojais ir įranga. Nors veiklos 
vykdytojams pirmiausia tenka atsakomybė 
užtikrinti, kad jų veikla atitiktų Sąjungos 
žemės ūkio maisto grandinės taisykles, jų 
pačių tuo tikslu vykdomos kontrolės 
sistemą turėtų papildyti tam skirta 
kiekvienos valstybės narės taikoma 
oficialios kontrolės sistema veiksmingai 
rinkos priežiūrai žemės ūkio maisto 
grandinėje užtikrinti. Pagal pobūdį tokia 
sistema yra sudėtinga ir imli ištekliams, jai 
reikėtų skirti pastovius išteklius oficialiai 
kontrolei vykdyti tokiu lygmeniu, kuris yra 
tinkamas reikalavimų laikymosi 
užtikrinimo poreikiams bet kuriuo 
momentu. Tam, kad būtų sumažinta 
oficialios kontrolės sistemos 
priklausomybė nuo viešųjų finansų, 
kompetentingos institucijos turėtų rinkti 

(54) turėtų būti reikalaujama, kad valstybės 
narės visada užtikrintų tinkamus 
finansinius išteklius, skirtus oficialią 
kontrolę ir kitą oficialią veiklą 
vykdančioms kompetentingoms 
institucijoms tinkamai aprūpinti 
darbuotojais ir įranga. Nors veiklos 
vykdytojams pirmiausia tenka atsakomybė 
užtikrinti, kad jų veikla atitiktų Sąjungos 
žemės ūkio maisto grandinės taisykles, jų 
pačių tuo tikslu vykdomos kontrolės 
sistemą turėtų papildyti tam skirta 
kiekvienos valstybės narės taikoma 
oficialios kontrolės sistema veiksmingai 
rinkos priežiūrai žemės ūkio maisto 
grandinėje užtikrinti. Pagal pobūdį tokia 
sistema yra sudėtinga ir imli ištekliams, jai 
reikėtų skirti pastovius išteklius oficialiai 
kontrolei vykdyti tokiu lygmeniu, kuris yra 
tinkamas reikalavimų laikymosi 
užtikrinimo poreikiams bet kuriuo 
momentu. Tam, kad būtų sumažinta 
oficialios kontrolės sistemos 
priklausomybė nuo viešųjų finansų, 
kompetentingos institucijos turėtų galėti 
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mokesčius, skirtus padengti išlaidas, kurias 
jos patiria vykdydamos oficialią tam tikrų 
veiklos vykdytojų kontrolę arba imdamosi 
tam tikrų veiksmų, kai vadovaujantis 
Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės 
teisės aktais reikalinga registracija ar 
patvirtinimas pagal Sąjungos taisykles dėl 
maisto ir pašarų higienos ar pagal 
taisykles, kuriomis reglamentuojama 
augalų sveikata ir augalų dauginamoji 
medžiaga. Mokesčius iš veiklos vykdytojų 
taip pat reikėtų rinkti norint padengti 
oficialios kontrolės, kuri vykdoma tam, kad 
būtų išduotas oficialus sertifikatas ar 
patvirtinimas, išlaidas, ir kompetentingų 
institucijų pasienio kontrolės postuose 
vykdomos oficialios kontrolės išlaidas;

rinkti mokesčius arba įmokas, skirtus 
padengti išlaidas, kurias jos patiria 
vykdydamos oficialią tam tikrų veiklos 
vykdytojų kontrolę arba imdamosi tam 
tikrų veiksmų, kai vadovaujantis Sąjungos 
žemės ūkio maisto grandinės teisės aktais 
reikalinga registracija ar patvirtinimas 
pagal Sąjungos taisykles dėl maisto ir 
pašarų higienos. Mokesčius ar įmokas iš 
veiklos vykdytojų taip pat reikėtų rinkti 
norint padengti oficialios kontrolės, kuri 
vykdoma tam, kad būtų išduotas oficialus 
sertifikatas ar patvirtinimas, išlaidas, ir 
kompetentingų institucijų pasienio 
kontrolės postuose vykdomos oficialios 
kontrolės išlaidas;

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma prie VI skyriaus pakeitimų dėl oficialios kontrolės finansavimo.

Pakeitimas 90
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) mokesčiais turėtų būti padengtos, bet 
neviršytos kompetentingų institucijų 
vykdant oficialią kontrolę patirtos išlaidos. 
Turėtų būti apskaičiuotos kiekvienos 
atskiros oficialios kontrolės išlaidos ar 
visų per tam tikrą laikotarpį vykdytos 
oficialios kontrolės veiksmų išlaidos. Jei 
mokesčiai taikomi remiantis faktinėmis 
pavienės oficialios kontrolės išlaidomis,
geros atitikties patvirtinimą turintys veiklos 
vykdytojai turėtų mokėti mažesnius 
bendruosius mokesčius nei atitikties 
neužtikrinantys veiklos vykdytojai, be to, 

(55) mokesčiais arba įmokomis turėtų būti 
padengtos, bet neviršytos kompetentingų 
institucijų vykdant oficialią kontrolę 
patirtos išlaidos. Turėtų būti apskaičiuotos 
per tam tikrą laikotarpį vykdytos oficialios 
kontrolės veiksmų išlaidos. Geros atitikties 
patvirtinimą turintys veiklos vykdytojai 
turėtų mokėti mažesnius bendruosius 
mokesčius nei atitikties neužtikrinantys 
veiklos vykdytojai, be to, oficiali jų 
kontrolė turėtų būti atliekama rečiau. Kad 
veiklos vykdytojai būtų skatinami laikytis 
Sąjungos teisės aktų nepaisant 
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oficiali jų kontrolė turėtų būti atliekama 
rečiau. Kad veiklos vykdytojai būtų 
skatinami laikytis Sąjungos teisės aktų 
nepaisant metodo (pagrįsto faktinėmis 
išlaidomis ar fiksuotu dydžiu), kurį 
kiekviena valstybė narė pasirinks 
mokesčiui apskaičiuoti, jei mokesčiai yra
apskaičiuojami remiantis visomis 
kompetentingų institucijų per tam tikrą 
laikotarpį patirtomis išlaidomis ir taikomi 
visiems veiklos vykdytojams nepaisant to, 
ar tuo ataskaitiniu laikotarpiu vykdyta jų 
oficiali kontrolė, šie mokesčiai turėtų būti 
taip apskaičiuoti, kad veiklos vykdytojai 
būtų nuolatos skatinami nuoseklios 
atitikties Sąjungos maisto grandinės teisės 
aktams patvirtinimu;

finansavimo metodo, kurį kiekviena 
valstybė narė pasirinks mokesčiui 
apskaičiuoti, šiuos mokesčius arba įmokas
turėtų būti galima apskaičiuoti taip, kad 
veiklos vykdytojai būtų nuolatos skatinami 
nuoseklios atitikties Sąjungos maisto 
grandinės teisės aktams patvirtinimu. 
Nustatydamos mokesčius arba įmokas 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
konkretaus veiklos vykdytojo padėtį – jo 
rizikos veiksnius, našumą, gamybos ir 
perdirbimo metodus bei geografinę padėtį;

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma prie VI skyriaus pakeitimų dėl oficialios kontrolės finansavimo.

Pakeitimas 91
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) turėtų būti draudžiama tiesiogiai ar 
netiesiogiai kompensuoti kompetentingų 
institucijų surinktus mokesčius, nes tai 
būtų nenaudinga veiklos vykdytojams, 
kurie negali pasinaudoti tokia 
kompensacija, ir galėtų iškraipyti 
konkurenciją. Tačiau norint paremti labai 
mažas įmones jos turėtų būti atleistos nuo 
mokesčio, renkamo pagal šį reglamentą, 
mokėjimo;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 92
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) turėtų būti draudžiama tiesiogiai ar 
netiesiogiai kompensuoti kompetentingų 
institucijų surinktus mokesčius, nes tai 
būtų nenaudinga veiklos vykdytojams, 
kurie negali pasinaudoti tokia 
kompensacija, ir galėtų iškraipyti 
konkurenciją. Tačiau norint paremti labai 
mažas įmones jos turėtų būti atleistos nuo 
mokesčio, renkamo pagal šį reglamentą, 
mokėjimo;

(56) turėtų būti draudžiama tiesiogiai ar 
netiesiogiai kompensuoti kompetentingų 
institucijų surinktus mokesčius, nes tai 
būtų nenaudinga veiklos vykdytojams, 
kurie negali pasinaudoti tokia 
kompensacija, ir galėtų iškraipyti 
konkurenciją;

Or. en

Pakeitimas 93
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) turėtų būti draudžiama tiesiogiai ar 
netiesiogiai kompensuoti kompetentingų 
institucijų surinktus mokesčius, nes tai 
būtų nenaudinga veiklos vykdytojams, 
kurie negali pasinaudoti tokia 
kompensacija, ir galėtų iškraipyti 
konkurenciją. Tačiau norint paremti labai 
mažas įmones jos turėtų būti atleistos nuo 
mokesčio, renkamo pagal šį reglamentą, 
mokėjimo;

(56) turėtų būti draudžiama tiesiogiai ar 
netiesiogiai kompensuoti kompetentingų 
institucijų surinktus mokesčius, nes tai 
būtų nenaudinga veiklos vykdytojams, 
kurie negali pasinaudoti tokia 
kompensacija, ir galėtų iškraipyti 
konkurenciją;

Or. en
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Pakeitimas 94
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) turėtų būti draudžiama tiesiogiai ar 
netiesiogiai kompensuoti kompetentingų 
institucijų surinktus mokesčius, nes tai 
būtų nenaudinga veiklos vykdytojams, 
kurie negali pasinaudoti tokia 
kompensacija, ir galėtų iškraipyti 
konkurenciją. Tačiau norint paremti labai 
mažas įmones jos turėtų būti atleistos nuo 
mokesčio, renkamo pagal šį reglamentą, 
mokėjimo;

(56) turėtų būti draudžiama tiesiogiai ar 
netiesiogiai kompensuoti kompetentingų 
institucijų surinktus mokesčius, nes tai 
būtų nenaudinga veiklos vykdytojams, 
kurie negali pasinaudoti tokia 
kompensacija, ir galėtų iškraipyti 
konkurenciją. Norint paremti labai mažas 
įmones jos turėtų būti atleistos nuo 
mokesčio, renkamo pagal šį reglamentą, 
mokėjimo. Vis dėlto tuo atveju, jei tokios 
įmonės būtų nustatomos pagal jų metines 
pajamas eurais, kai kuriose valstybėse 
narėse ši išimtis būtų taikoma žymiai 
didesniam įmonių skaičiui, o 
neturtingiausių valstybių narių 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
galėtų atsirasti papildoma finansinė 
našta. Todėl kiekviena valstybė narė 
turėtų nustatyti kriterijus, kuriais 
remiantis ši išimtis būtų taikoma jos 
teritorijoje veikiančioms labai mažoms 
įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 95
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) oficiali kontrolė ir kita oficiali veikla 
turėtų būti pagrįsta analitinių ir kitų tyrimų 
bei diagnostinių tyrimų metodais, kurie 
atitiktų naujausius mokslo standartus ir 
užtikrintų tvirtus, patikimus ir palygintinus 

(60) oficiali kontrolė ir kita oficiali veikla 
turėtų būti pagrįsta analitinių ir kitų tyrimų 
bei diagnostinių tyrimų metodais, kurie 
atitiktų naujausius mokslo standartus ir 
užtikrintų tvirtus, patikimus ir palygintinus 
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rezultatus visoje Sąjungoje. Todėl reikėtų 
nuolatos gerinti oficialiųjų laboratorijų 
naudojamus metodus ir juos naudojant 
surinktų analitinių ir kitų tyrimų bei 
diagnostinių tyrimų duomenų kokybę ir 
vienodumą. Tam Komisija turėtų turėti 
teisę skirti Europos Sąjungos etalonines 
laboratorijas visose šiose maisto grandinės 
srityse, kuriose reikia tikslių ir patikimų 
analitinių ir kitų tyrimų bei diagnostinių 
tyrimų rezultatų, ir pasikliauti jų ekspertų 
pagalba. Europos Sąjungos etaloninės 
laboratorijos turėtų visų pirma užtikrinti, 
kad nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms ir oficialiosioms 
laboratorijoms būtų teikiama naujausia 
informacija apie esamus metodus, kad jos 
organizuotų tarplaboratorinius 
lyginamuosius tyrimus ar juose dalyvautų 
ir nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms ar oficialiosioms 
laboratorijoms siūlytų mokymo kursus;

rezultatus visoje Sąjungoje. Todėl reikėtų 
nuolatos gerinti oficialiųjų laboratorijų 
naudojamus metodus ir juos naudojant 
surinktų analitinių ir kitų tyrimų bei 
diagnostinių tyrimų duomenų kokybę ir 
vienodumą. Tam Komisija turėtų turėti 
teisę skirti Europos Sąjungos etalonines 
laboratorijas visose šiose maisto grandinės 
srityse, kuriose reikia atlikti tikslias ir
patikimas analizes tyrimų bei diagnostikos 
tikslais, ir prireikus pasikliauti jų 
ekspertizėmis. Europos Sąjungos 
etaloninės laboratorijos turėtų visų pirma 
užtikrinti, kad nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms, akredituotoms pagal ES 
standartus, ir oficialiosioms laboratorijoms 
būtų teikiama naujausia informacija apie 
esamus metodus, tam reikalinga 
infrastruktūra ir techninė įranga, kad jos 
organizuotų tarplaboratorinius 
lyginamuosius tyrimus ar juose dalyvautų 
bei siūlytų mokymo kursus dėl 
nacionalinių etaloninių laboratorijų ir 
oficialiųjų laboratorijų taikomų metodų 
suvienodinimo ir vienodo jų gaunamų 
rezultatų aiškinimo;

Or. bg

Pakeitimas 96
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) oficiali kontrolė ir kita oficiali veikla 
turėtų būti pagrįsta analitinių ir kitų tyrimų 
bei diagnostinių tyrimų metodais, kurie 
atitiktų naujausius mokslo standartus ir 
užtikrintų tvirtus, patikimus ir palygintinus 
rezultatus visoje Sąjungoje. Todėl reikėtų 
nuolatos gerinti oficialiųjų laboratorijų 
naudojamus metodus ir juos naudojant 
surinktų analitinių ir kitų tyrimų bei 

(60) oficiali kontrolė ir kita oficiali veikla 
turėtų būti pagrįsta analitinių ir kitų tyrimų 
bei diagnostinių tyrimų metodais, kurie 
atitiktų naujausius mokslo standartus ir
užtikrintų tvirtus, patikimus ir palygintinus 
rezultatus visoje Sąjungoje. Todėl turėtų 
nuolatos būti gerinami oficialiųjų 
laboratorijų naudojami metodai ir juos 
naudojant surinktų analitinių ir kitų tyrimų 
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diagnostinių tyrimų duomenų kokybę ir 
vienodumą. Tam Komisija turėtų turėti 
teisę skirti Europos Sąjungos etalonines 
laboratorijas visose šiose maisto grandinės 
srityse, kuriose reikia tikslių ir patikimų 
analitinių ir kitų tyrimų bei diagnostinių 
tyrimų rezultatų, ir pasikliauti jų ekspertų 
pagalba. Europos Sąjungos etaloninės 
laboratorijos turėtų visų pirma užtikrinti, 
kad nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms ir oficialiosioms 
laboratorijoms būtų teikiama naujausia 
informacija apie esamus metodus, kad jos 
organizuotų tarplaboratorinius 
lyginamuosius tyrimus ar juose dalyvautų 
ir nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms ar oficialiosioms 
laboratorijoms siūlytų mokymo kursus;

bei diagnostinių tyrimų duomenų kokybė ir 
vienodumas. Tam Komisija turėtų turėti 
teisę skirti Europos Sąjungos etalonines 
laboratorijas visose šiose maisto grandinės 
srityse, kuriose reikia tikslių ir patikimų 
analitinių ir kitų tyrimų bei diagnostinių 
tyrimų rezultatų, ir pasikliauti jų ekspertų 
pagalba. Europos Sąjungos etaloninės 
laboratorijos turėtų visų pirma užtikrinti, 
kad nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms ir oficialiosioms 
laboratorijoms būtų teikiama naujausia 
informacija apie esamus metodus, kad jos 
organizuotų tarplaboratorinius 
lyginamuosius tyrimus ar juose dalyvautų 
ir nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms ar oficialiosioms 
laboratorijoms siūlytų mokymo kursus.
Oficialiosioms Europos Sąjungos 
laboratorijoms užduotys bus patikimos 
Europos Komisijoje atlikus vidinį 
patikrinimą ir nustačius, kad nėra 
tinkamos mokslinės ir techninės
kompetencijos tokiems tyrimams atlikti, 
todėl reikia pasitelkti oficialiąsias 
Europos Sąjungos laboratorijas. 
Oficialiosios Europos Sąjungos 
laboratorijos bus atrenkamos pagal 
viešosios atrankos procedūrą;

Or. it

Pagrindimas

Europos Komisija turi mokslinių tyrimų centrus, pvz., JRC, kurie gali atlikti tam tikrą 
vaidmenį nustatant analizės ir diagnostinių tyrimų metodus oficialiai kontrolei vykdyti. 
Kadangi etaloninėms laboratorijoms reikalingas bendras nacionalinio lygmens finansavimas, 
kandidatų skaičius sumažėjo. Siekiant optimizuoti ES lėšų naudojimą, į ES oficialiąsias 
laboratorijas turi būti kreipiamasi tais atvejais, kai pačioje Europos Komisijoje nėra 
pajėgumų tokiems tyrimams atlikti.

Pakeitimas 97
Mario Pirillo
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Pasiūlymas dėl reglamento
60 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60a) pagal Reglamento (EB) Nr. 
1829/2003 32 straipsnio 1 dalį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 21 
straipsnio 1 dalį, genetiškai modifikuotam 
maistui, pašarams ar pašarų priedams 
taikant leidimo suteikimo procedūrą, 
Europos Sąjungos etaloninei genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų laboratorijai 
ir Europos Sąjungos etaloninei pašarų 
priedų laboratorijai patikimos atitinkamos 
specialios užduotys, daugiausia susijusios 
su pareiškėjo pateiktų aptikimo ir ištyrimo 
metodų išbandymu, įvertinimu ir 
patvirtinimu. Patirtis rodo, kad vykdant 
leidimo suteikimo procedūrą, su metodų 
išbandymu, įvertinimu ir patvirtinimu 
susijusios žinios ir kompetencija yra labai 
svarbios siekiant pažangiu aukšto lygio 
indėliu prisidėti prie oficialios kontrolės 
veiksmingumo. Todėl siekiant šio 
reglamento tikslų pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 32 straipsnio 1 dalį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 21 
straipsnio 2 dalį paskirtos laboratorijos 
turėtų veikti kaip etaloninės Europos 
Sąjungos laboratorijos;

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pataisomas pranešimo projekto 3 pakeitimas. Konkrečiai daroma nuoroda į 
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 1, o ne 2 dalį. Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 
32 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 21 straipsnio 1 dalį paskirtos 
laboratorijos turėtų veikti kaip Europos Sąjungos etaloninės, o ne oficialiosios laboratorijos.

Pakeitimas 98
Horst Schnellhardt
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Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai 
veiklai augalų dauginamosios medžiagos 
gaminimo ir rinkodaros srityse, taip pat
gyvūnų gerovės srityje vykdyti 
kompetentingos institucijos turėtų turėti 
galimybes gauti naujausius, patikimus ir 
nuoseklius techninius duomenis, mokslinių 
tyrimų išvadas, naujus metodus ir patirtį, 
kurios reikia teisingam tose srityse 
galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymui. 
Tam Komisija turėtų turėti galimybes skirti 
Europos Sąjungos etalonines laboratorijas 
augalų dauginamosios medžiagos ir
gyvūnų gerovės srityse ir pasikliauti jų 
ekspertų parama;

(61) oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai 
veiklai gyvūnų gerovės srityje vykdyti 
kompetentingos institucijos turėtų turėti 
galimybes gauti naujausius, patikimus ir 
nuoseklius techninius duomenis, mokslinių 
tyrimų išvadas, naujus metodus ir patirtį, 
kurios reikia teisingam tose srityse 
galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymui. 
Tam Komisija turėtų turėti galimybes skirti 
Europos Sąjungos etalonines laboratorijas 
gyvūnų gerovės srityje ir pasikliauti jų 
ekspertų parama;

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šis išplėtimas nereikalingas.

Pakeitimas 99
Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai 
veiklai augalų dauginamosios medžiagos 
gaminimo ir rinkodaros srityse, taip pat 
gyvūnų gerovės srityje vykdyti 
kompetentingos institucijos turėtų turėti 
galimybes gauti naujausius, patikimus ir 
nuoseklius techninius duomenis, mokslinių 
tyrimų išvadas, naujus metodus ir patirtį, 
kurios reikia teisingam tose srityse 

(61) oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai 
veiklai augalų dauginamosios medžiagos 
gaminimo ir rinkodaros srityse, taip pat 
gyvūnų gerovės srityje vykdyti 
kompetentingos institucijos turėtų turėti 
galimybes gauti naujausius, patikimus ir 
nuoseklius techninius duomenis, mokslinių 
tyrimų išvadas, naujus metodus ir patirtį, 
kurios reikia teisingam tose srityse 
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galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymui. 
Tam Komisija turėtų turėti galimybes skirti 
Europos Sąjungos etalonines laboratorijas 
augalų dauginamosios medžiagos ir 
gyvūnų gerovės srityse ir pasikliauti jų 
ekspertų parama;

galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymui. 
Tam Komisija turėtų turėti galimybes skirti 
Europos Sąjungos etalonines laboratorijas 
augalų dauginamosios medžiagos ir 
gyvūnų gerovės srityse ir pasikliauti jų 
ekspertų parama. Gyvūnų gerovės 
etaloninių centrų struktūra turėtų būti 
grindžiama patirtimi, įgyta įgyvendinant 
bandomąjį „EUWelNet“ (koordinuoto 
Europos gyvūnų gerovės tinklo) projektą;

Or. en

Pakeitimas 100
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) siekiant šio reglamento tikslų,
prisidedant prie sklandaus vidaus rinkos 
veikimo ir užtikrinant vartotojų 
pasitikėjimą reglamentu reikėtų 
veiksmingai ir nuolatos nustatyti neatitiktį 
Sąjungos maisto grandinės teisės aktams, 
kai būtini reikalavimų vykdymo 
užtikrinimo veiksmai daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje. Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 50 straipsniu nustatyta 
Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir 
pašarus sistema (RASFF) jau leidžia 
kompetentingoms institucijoms greitai 
keistis informacija apie didelę tiesioginę ar 
netiesioginę riziką žmonių sveikatai dėl 
maisto ar pašarų arba apie didelę riziką 
žmonių arba gyvūnų sveikatai arba aplinkai 
dėl pašarų ir tokią informaciją skleisti, kad 
būtų galima imtis skubių priemonių šiai 
rizikai panaikinti. Minėta sistema leidžia 
laiku imtis veiksmų visose susijusiose 
valstybėse narėse tam tikrai didelei rizikai 
maisto grandinėje panaikinti, tačiau ji 
negali būti taikoma teikiant veiksmingą 
tarpvalstybinę pagalbą ir skatinant 

(62) siekiant šio reglamento tikslų, 
prisidedant prie sklandaus vidaus rinkos 
veikimo ir užtikrinant vartotojų 
pasitikėjimą reglamentu reikėtų 
veiksmingai ir nuolatos nustatyti neatitiktį 
Sąjungos maisto grandinės teisės aktams, 
kai būtini reikalavimų vykdymo 
užtikrinimo veiksmai daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje. Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 50 straipsniu nustatyta 
Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir 
pašarus sistema (RASFF) jau leidžia 
kompetentingoms institucijoms greitai 
keistis informacija apie didelę tiesioginę ar 
netiesioginę riziką žmonių sveikatai dėl 
maisto ar pašarų arba apie didelę riziką 
žmonių arba gyvūnų sveikatai arba aplinkai 
dėl pašarų arba dėl sukčiavimo maisto 
produktų srityje ir tokią informaciją 
skleisti, kad būtų galima imtis skubių 
priemonių šiai rizikai panaikinti. Minėta 
sistema leidžia laiku imtis veiksmų visose 
susijusiose valstybėse narėse tam tikrai 
didelei rizikai maisto grandinėje panaikinti, 
tačiau ji negali būti taikoma teikiant 



AM\1013302LT.doc 39/121 PE526.075v01-00

LT

kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą, kuriais užtikrinama, kad 
neatitiktis Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktams tarpvalstybiniu 
mastu būtų tinkamai nustatyta ne tik 
valstybėje narėje, kurioje neatitiktis 
pirmiausia pastebėta, bet ir valstybėje 
narėje, kurioje pradėta nesilaikyti 
reikalavimų. Tiksliau administracinė 
pagalba ir bendradarbiavimas turėtų 
kompetentingoms institucijoms sudaryti 
galimybes keistis informacija, nustatyti 
žemės ūkio maisto grandinės taisyklių 
pažeidimus tarpvalstybiniu mastu, juos 
nagrinėti ir imtis veiksmingų ir 
proporcingų veiksmų;

veiksmingą tarpvalstybinę pagalbą ir 
skatinant kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą, kuriais užtikrinama, kad 
neatitiktis Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktams tarpvalstybiniu 
mastu būtų tinkamai nustatyta ne tik 
valstybėje narėje, kurioje neatitiktis 
pirmiausia pastebėta, bet ir valstybėje 
narėje, kurioje pradėta nesilaikyti 
reikalavimų. Tiksliau administracinė 
pagalba ir bendradarbiavimas turėtų 
kompetentingoms institucijoms sudaryti 
galimybes keistis informacija, nustatyti 
žemės ūkio maisto grandinės taisyklių 
pažeidimus tarpvalstybiniu mastu, juos 
nagrinėti ir imtis veiksmingų ir 
proporcingų veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 101
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) kiekviena valstybė narė turėtų rengti ir 
reguliariai atnaujinti daugiametį 
nacionalinį kontrolės planą (DNKP), 
kuris turėtų aprėpti visas Sąjungos žemės 
ūkio maisto grandinės teisės aktais 
reglamentuojamas sritis ir kuriame turėtų 
būti pateikta informacija apie oficialios 
kontrolės sistemos struktūrą ir jos 
organizavimą. Šie planai – priemonė, 
kurios pagalba kiekviena valstybė narė 
turėtų užtikrinti, kad oficiali kontrolė būtų 
vykdoma taikant rizika grįstą ir veiksmingą 
metodą visoje jos teritorijoje ir visoje 
žemės ūkio maisto grandinėje ir laikantis 
šio reglamento;

(64) kiekviena valstybė narė turėtų rengti ir 
reguliariai atnaujinti konkrečių sektorių 
daugiamečius nacionalinius kontrolės 
planus (DNKP), kurie turėtų apimti 
kiekvieną atskirą Sąjungos žemės ūkio 
maisto grandinės teisės aktais 
reglamentuojamą sritį ir kuriuose turėtų 
būti pateikta informacija apie oficialios 
kontrolės sistemos struktūrą ir jos 
organizavimą. Šie planai – priemonė, 
kurios pagalba kiekviena valstybė narė 
turėtų užtikrinti, kad oficiali kontrolė būtų 
vykdoma taikant rizika grįstą ir veiksmingą 
metodą visoje jos teritorijoje ir visoje 
žemės ūkio maisto grandinėje ir laikantis 
šio reglamento;

Or. en
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Pakeitimas 102
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68) gyvūnai ir prekės iš trečių šalių turėtų 
atitikti tuos pačius reikalavimus, kurie yra 
taikomi Sąjungos gyvūnams ir prekėms, 
arba reikalavimus, kurie pripažinti bent 
lygiaverčiais tikslams, kurių siekiama 
Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės 
taisyklėmis. Šis principas įtvirtintas 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 11 
straipsnyje, pagal kurį reikalaujama, kad į 
Sąjungą importuotas maistas ir pašarai 
atitiktų susijusius Sąjungos maisto srities 
teisės aktų reikalavimus arba reikalavimus, 
kurie laikomi bent jiems lygiaverčiais. 
Specialūs šiuo atveju taikytini reikalavimai 
numatyti Sąjungos taisyklėse dėl apsaugos 
nuo augalų kenksmingųjų organizmų 
priemonių, kuriomis į Sąjungą 
draudžiama įvežti tam tikrus 
kenksminguosius organizmus, kurių nėra 
(arba kurių yra labai nedaug) Sąjungoje, 
Sąjungos taisyklėse, kuriomis nustatyti 
gyvūnų sveikatos reikalavimai, pagal 
kuriuos gyvūnus ir tam tikrus gyvūninius 
produktus į Sąjungą galima įvežti tik iš tų 
trečiųjų šalių, kurios yra įtrauktos į tam 
tikslui sudarytą sąrašą, ir Sąjungos 
taisyklėse dėl oficialios žmonėms vartoti 
skirtų gyvūninių produktų kontrolės 
rengimo, kuriomis taip pat numatyta 
sudaryti trečiųjų šalių, iš kurių tokie 
produktai gali būti įvežami į Sąjungą, 
sąrašą. Augalų dauginamosios medžiagos 
atveju galioja atitinkama sistema, pagal 
kurią nustatyta, iš kokių trečiųjų šalių 
leidžiama importuoti augalų dauginamąją 
medžiagą, ir sudarytas tokių šalių sąrašas;

(68) gyvūnai ir prekės iš trečiųjų šalių 
turėtų atitikti tuos pačius reikalavimus, 
kurie yra taikomi Sąjungos gyvūnams ir 
prekėms, arba reikalavimus, kurie 
pripažinti bent lygiaverčiais tikslams, kurių 
siekiama Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės taisyklėmis. Šis principas 
įtvirtintas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 
11 straipsnyje, pagal kurį reikalaujama, kad 
į Sąjungą importuotas maistas ir pašarai 
atitiktų susijusius Sąjungos maisto srities 
teisės aktų reikalavimus arba reikalavimus, 
kurie laikomi bent jiems lygiaverčiais. 
Specialūs šiuo atveju taikytini reikalavimai 
numatyti Sąjungos taisyklėse, kuriomis 
nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, 
pagal kuriuos gyvūnus ir tam tikrus 
gyvūninius produktus į Sąjungą galima 
įvežti tik iš tų trečiųjų šalių, kurios yra 
įtrauktos į tam tikslui sudarytą sąrašą, ir 
Sąjungos taisyklėse dėl oficialios žmonėms 
vartoti skirtų gyvūninių produktų kontrolės 
rengimo, kuriomis taip pat numatyta 
sudaryti trečiųjų šalių, iš kurių tokie 
produktai gali būti įvežami į Sąjungą, 
sąrašą;

Or. de
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Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šis išplėtimas nereikalingas.

Pakeitimas 103
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) norint užtikrinti, kad į Sąjungą iš 
trečiųjų šalių įvežami gyvūnai ir prekės 
atitiktų visus Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktais nustatytus 
reikalavimus ar lygiaverčiais laikomus 
reikalavimus, be Sąjungos taisyklėmis dėl 
apsaugos nuo augalų kenksmingųjų 
organizmų priemonių nustatytų 
reikalavimų, Sąjungos taisyklių, kuriomis 
nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, ir 
Sąjungos taisyklių, kuriomis nustatytos 
specialios gyvūninių produktų higienos 
taisyklės Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktais nustatytiems 
fitosanitariniams ir veterinariniams 
reikalavimams užtikrinti, Komisijai turėtų 
būti suteikta teisė nustatyti gyvūnų ir 
prekių įvežimo į Sąjungą sąlygas tiek, kiek 
jų reikia siekiant užtikrinti, kad tie gyvūnai 
ir prekės atitiktų visus susijusius Sąjungos 
žemės ūkio maisto grandinės teisės aktų 
reikalavimus ar lygiaverčius reikalavimus. 
Tokios sąlygos turėtų būti taikomos 
gyvūnams ar prekėms ar gyvūnų ar prekių 
kategorijoms iš visų trečiųjų šalių arba tam 
tikrų trečiųjų šalių ar jų regionų;

(69) norint užtikrinti, kad į Sąjungą iš 
trečiųjų šalių įvežami gyvūnai ir prekės 
atitiktų visus Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktais nustatytus 
reikalavimus ar lygiaverčiais laikomus 
reikalavimus, be Sąjungos taisyklių, 
kuriomis nustatyti gyvūnų sveikatos 
reikalavimai, ir Sąjungos taisyklių, 
kuriomis nustatytos specialios gyvūninių 
produktų higienos taisyklės Sąjungos 
žemės ūkio maisto grandinės teisės aktais 
nustatytiems veterinariniams 
reikalavimams užtikrinti, Komisijai turėtų 
būti suteikta teisė nustatyti gyvūnų ir 
prekių įvežimo į Sąjungą sąlygas tiek, kiek 
jų reikia siekiant užtikrinti, kad tie gyvūnai 
ir prekės atitiktų visus susijusius Sąjungos 
žemės ūkio maisto grandinės teisės aktų 
reikalavimus ar lygiaverčius reikalavimus. 
Tokios sąlygos turėtų būti taikomos 
gyvūnams ar prekėms ar gyvūnų ar prekių 
kategorijoms iš visų trečiųjų šalių arba tam 
tikrų trečiųjų šalių ar jų regionų;

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
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sektoriaus taisykles, šis išplėtimas nereikalingas.

Pakeitimas 104
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) norint veiksmingai vykdyti oficialią 
kontrolę ir kitą oficialią veiklą svarbu, kad 
valstybių narių kompetentingos 
institucijos, Komisija ir prireikus veiklos 
vykdytojai galėtų greitai ir veiksmingai 
keistis duomenimis ir informacija, susijusia 
su oficialia kontrole ar jos rezultatais. 
Sąjungos teisės aktais sukurtos kelios 
informacinės sistemos, kurias valdo 
Komisija ir kurias naudojant galima tokius 
duomenis ir informaciją tvarkyti ir valdyti 
visoje Sąjungoje kompiuterinėmis ir 
internetu grįstomis priemonėmis. Oficialios 
kontrolės rezultatams registruoti ir atsekti 
naudojama 2002 m. gruodžio 30 
d. Komisijos sprendimu 2003/24/EB dėl 
integruotos kompiuterinės veterinarijos 
sistemos sukūrimo21 sukurta integruota 
kompiuterinė veterinarijos sistema 
(TRACES sistema), ji šiuo metu 
naudojama ir duomenims bei informacijai 
apie gyvūnus ir gyvūninius produktus ir jų 
oficialią kontrolę tvarkyti. Ši sistema turėtų 
būti atnaujinta, kad ją būtų galima naudoti 
visoms prekėms, kurioms Sąjungos žemės 
ūkio maisto grandinės teisės aktais 
nustatyti specialūs reikalavimai ar 
oficialios kontrolės sąlygos. Greitiems 
valstybių narių ir Komisijos informacijos 
apie riziką, kuri gali kilti maisto grandinėje 
ar gyvūnų ir augalų sveikatai, mainams 
taip pat esama tam skirtų kompiuterinių 
sistemų. Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 
straipsniu sukurta RASFF sistema, 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, date, 

(73) norint veiksmingai vykdyti oficialią 
kontrolę ir kitą oficialią veiklą svarbu, kad 
valstybių narių kompetentingos 
institucijos, Komisija ir prireikus veiklos 
vykdytojai galėtų greitai ir veiksmingai 
keistis duomenimis ir informacija, susijusia 
su oficialia kontrole ar jos rezultatais. 
Sąjungos teisės aktais sukurtos kelios 
informacinės sistemos, kurias valdo 
Komisija ir kurias naudojant galima tokius 
duomenis ir informaciją tvarkyti ir valdyti 
visoje Sąjungoje kompiuterinėmis ir 
internetu grįstomis priemonėmis. Oficialios 
kontrolės rezultatams registruoti ir atsekti 
naudojama 2002 m. gruodžio 30 d. 
Komisijos sprendimu 2003/24/EB dėl 
integruotos kompiuterinės veterinarijos 
sistemos sukūrimo21 sukurta integruota 
kompiuterinė veterinarijos sistema 
(TRACES sistema), ji šiuo metu 
naudojama ir duomenims bei informacijai 
apie gyvūnus ir gyvūninius produktus ir jų 
oficialią kontrolę tvarkyti. Ši sistema turėtų 
būti atnaujinta, kad ją būtų galima naudoti 
visoms prekėms, kurioms Sąjungos žemės 
ūkio maisto grandinės teisės aktais 
nustatyti specialūs reikalavimai ar 
oficialios kontrolės sąlygos. Greitiems 
valstybių narių ir Komisijos informacijos 
apie riziką, kuri gali kilti maisto grandinėje 
ar gyvūnų sveikatai, mainams taip pat 
esama tam skirtų kompiuterinių sistemų. 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 
straipsniu sukurta RASFF sistema, o 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, date, 
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title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on animal health] 20 
straipsniu – pranešimų ir ataskaitų dėl 
išvardytų ligų priemonių sistema, o 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, 
date, title and, in a footnote, the OJ 
reference for the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 97 
straipsniu – pranešimų ir ataskaitų dėl 
kenksmingųjų organizmų buvimo ir 
pranešimų dėl neatitikties sistema. Visos 
šios sistemos turėtų veikti darniai ir 
nuosekliai, susiejant skirtingas sistemas, 
išvengiant dubliavimosi, supaprastinant 
sistemų veikimą ir užtikrinant geresnį jų 
veiksmingumą;

title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on animal health] 20 
straipsniu – pranešimų ir ataskaitų dėl 
išvardytų ligų priemonių sistema. Visos 
šios sistemos turėtų veikti darniai ir 
nuosekliai, susiejant skirtingas sistemas, 
išvengiant dubliavimosi, supaprastinant 
sistemų veikimą ir užtikrinant geresnį jų 
veiksmingumą;

__________________ __________________
21 OL L 8, 2003 1 14, p. 44. 21 OL L 8, 2003 1 14, p. 44.

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šis išplėtimas nereikalingas.

Pakeitimas 105
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) norint veiksmingai vykdyti oficialią 
kontrolę ir kitą oficialią veiklą svarbu, kad 
valstybių narių kompetentingos 
institucijos, Komisija ir prireikus veiklos 
vykdytojai galėtų greitai ir veiksmingai 
keistis duomenimis ir informacija, susijusia 
su oficialia kontrole ar jos rezultatais. 
Sąjungos teisės aktais sukurtos kelios 
informacinės sistemos, kurias valdo 

(73) norint veiksmingai vykdyti oficialią 
kontrolę ir kitą oficialią veiklą svarbu, kad 
valstybių narių kompetentingos 
institucijos, Komisija ir prireikus veiklos
vykdytojai galėtų greitai ir veiksmingai 
keistis duomenimis ir informacija, susijusia 
su oficialia kontrole ar jos rezultatais. 
Sąjungos teisės aktais sukurtos kelios 
informacinės sistemos, kurias valdo 
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Komisija ir kurias naudojant galima tokius 
duomenis ir informaciją tvarkyti ir valdyti 
visoje Sąjungoje kompiuterinėmis ir 
internetu grįstomis priemonėmis. Oficialios 
kontrolės rezultatams registruoti ir atsekti 
naudojama 2002 m. gruodžio 30 
d. Komisijos sprendimu 2003/24/EB dėl 
integruotos kompiuterinės veterinarijos 
sistemos sukūrimo sukurta integruota 
kompiuterinė veterinarijos sistema 
(TRACES sistema), ji šiuo metu 
naudojama ir duomenims bei informacijai 
apie gyvūnus ir gyvūninius produktus ir jų 
oficialią kontrolę tvarkyti21. Ši sistema 
turėtų būti atnaujinta, kad ją būtų galima 
naudoti visoms prekėms, kurioms Sąjungos 
žemės ūkio maisto grandinės teisės aktais 
nustatyti specialūs reikalavimai ar 
oficialios kontrolės sąlygos. Greitiems 
valstybių narių ir Komisijos informacijos 
apie riziką, kuri gali kilti maisto grandinėje 
ar gyvūnų ir augalų sveikatai, mainams taip 
pat esama tam skirtų kompiuterinių 
sistemų. Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 
straipsniu sukurta RASFF sistema, 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on animal health] 20 
straipsniu – pranešimų ir ataskaitų dėl 
išvardytų ligų priemonių sistema, o 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 97 straipsniu –
pranešimų ir ataskaitų dėl kenksmingųjų 
organizmų buvimo ir pranešimų dėl 
neatitikties sistema. Visos šios sistemos 
turėtų veikti darniai ir nuosekliai, susiejant 
skirtingas sistemas, išvengiant 
dubliavimosi, supaprastinant sistemų 
veikimą ir užtikrinant geresnį jų 
veiksmingumą;

Komisija ir kurias naudojant galima tokius 
duomenis ir informaciją tvarkyti ir valdyti 
visoje Sąjungoje kompiuterinėmis ir 
internetu grįstomis priemonėmis. Oficialios 
kontrolės rezultatams registruoti ir atsekti 
naudojama 2002 m. gruodžio 30 
d. Komisijos sprendimu 2003/24/EB dėl 
integruotos kompiuterinės veterinarijos 
sistemos sukūrimo sukurta integruota 
kompiuterinė veterinarijos sistema 
(TRACES sistema), ji šiuo metu 
naudojama ir duomenims bei informacijai 
apie gyvūnus ir gyvūninius produktus ir jų 
oficialią kontrolę tvarkyti21. Ši sistema 
turėtų būti atnaujinta ir pritaikyta, kad ją 
būtų galima naudoti visoms prekėms, 
kurioms Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės teisės aktais nustatyti specialūs 
reikalavimai ar oficialios kontrolės sąlygos. 
Greitiems valstybių narių ir Komisijos 
informacijos apie riziką, kuri gali kilti 
maisto grandinėje ar gyvūnų ir augalų 
sveikatai, mainams taip pat esama tam 
skirtų kompiuterinių sistemų. Reglamento 
(EB) Nr. 178/2002 50 straipsniu sukurta 
RASFF sistema, Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on animal health] 20 straipsniu 
– pranešimų ir ataskaitų dėl išvardytų ligų 
ir sukčiavimo maisto produktų srityje
priemonių sistema, o Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on protective measures against 
pests of plants] 97 straipsniu – pranešimų ir 
ataskaitų dėl kenksmingųjų organizmų 
buvimo ir pranešimų dėl neatitikties 
sistema. Visos šios sistemos turėtų veikti 
darniai ir nuosekliai, susiejant skirtingas 
sistemas, išvengiant dubliavimosi, 
supaprastinant sistemų veikimą ir 
užtikrinant geresnį jų veiksmingumą;

__________________ __________________
21 OL L 8, 2003 1 14, p. 44. 21 OL L 8, 2003 1 14, p. 44.
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Or. en

Pakeitimas 106
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
74 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74a) siekiant kuo labiau sumažinti 
administracinę naštą ir kontrolės išlaidas 
bei sudaryti sąlygas ES ir jos valstybėms 
narėms veiksmingai bendrauti 
elektroninėmis priemonėmis vykdant 
prekybą su trečiosiomis šalimis, būtina, 
kad keisdamosi elektroniniais sertifikatais 
ar kitais elektroniniais duomenimis 
Komisija ir valstybių narių 
kompetentingos institucijos naudotų 
tarptautiniu mastu standartizuotą kalbą, 
pranešimų struktūrą ir keitimosi 
duomenimis protokolus, kurie remtųsi 
Pasaulinio žiniatinklio konsorciumo 
(W3C) rekomendacijomis dėl elektroninio 
sertifikavimo naudojant duomenų 
aprašymo kalbos standartą XML (XML 
schemas), taip pat saugaus kompetentingų 
institucijų keitimosi duomenimis 
mechanizmais, kuriuos parengė Tautų 
Prekybos palengvinimo ir elektroninio 
verslo centras (UN/CEFACT);

Or. en

Pakeitimas 107
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(77) taisyklių pažeidimo atveju visoje (77) taisyklių pažeidimo atveju visoje 
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Sąjungoje turėtų būti imamasi veiksmingų, 
atgrasančių ir proporcingų sankcijų 
nacionaliniu lygmeniu. Kad tarptautinių 
pažeidimų atveju taikomos finansinės 
sankcijos būtų pakankamai atgrasančios, 
reikėtų nustatyti tokio dydžio finansines 
sankcijas, kurios veikiausiai kompensuotų
pažeidimo kaltininko numatytą ekonominį 
privalumą. Valstybės narės taip pat turėtų 
taikyti tinkamas baudžiamąsias ir (arba) 
administracines sankcijas tais atvejais, kai 
vykdant oficialią kontrolę veiklos 
vykdytojai nebendradarbiauja;

Sąjungoje turėtų būti imamasi veiksmingų, 
atgrasančių ir proporcingų sankcijų 
nacionaliniu lygmeniu. Kad tarptautinių 
pažeidimų atveju taikomos finansinės 
sankcijos būtų pakankamai atgrasančios, 
reikėtų nustatyti tokio dydžio finansines 
sankcijas, kurios būtų bent dvigubai 
didesnės už pažeidimo kaltininko gautą
ekonominę naudą. Valstybės narės taip pat 
turėtų taikyti tinkamas baudžiamąsias ir 
(arba) administracines sankcijas tais 
atvejais, kai vykdant oficialią kontrolę 
veiklos vykdytojai nebendradarbiauja;

Or. en

Pakeitimas 108
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
77 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(77a) derėtų atsižvelgti į ypatingus 
besivystančių šalių ir visų pirma 
mažiausiai išsivysčiusių šalių poreikius ir 
padėti joms organizuoti oficialią kontrolę, 
kad jos galėtų laikytis gyvūnų ir prekių 
importo į ES sąlygų;

Or. de

Pagrindimas

Remiamasi pasiūlymu dėl 128a straipsnio (naujo) ir šiuo metu taikomomis nuostatomis.

Pakeitimas 109
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
78 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(78) šiuo reglamentu aprėpiamos sritys, 
kurios jau patenka į kai kurių galiojančių 
aktų taikymo sritį. Dubliavimuisi išvengti 
ir nuosekliai teisinei sistemai sukurti toliau 
išvardyti teisės aktai turėtų būti panaikinti 
ir pakeisti šiuo reglamentu nustatytomis 
taisyklėmis: 1989 m. lapkričio 21 
d. Tarybos direktyva 89/608/EEB dėl 
valstybių narių administracinės valdžios 
institucijų tarpusavio pagalbos ir jų 
bendradarbiavimo su Komisija, siekiant 
užtikrinti teisingą veterinarijos ir 
zootechnikos teisės aktų taikymą23; 
1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 
89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, 
taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, 
siekiant sukurti vidaus rinką24; 1990 
m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 
90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus 
prekyboje tam tikrais gyvūnais ir 
produktais taikomų veterinarinių ir 
zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti 
vidaus rinkos kūrimą25; Tarybos direktyva 
91/496/EEB; 1992 m. liepos 13 d. Tarybos 
sprendimas 92/438/EEB dėl veterinarinių 
importo procedūrų kompiuterizavimo (Shift
projektas), iš dalies keičiantis Direktyvas 
90/675/EEB, 91/496/EEB, 91/628/EEB ir 
Sprendimą 90/424/EEB bei panaikinantis 
Sprendimą 88/192/EEB26; Tarybos 
direktyva 96/23/EB; 1996 m. gruodžio 17 
d. Tarybos direktyva 96/93/EB dėl gyvūnų 
ir gyvūninės kilmės produktų 
sertifikavimo27; Tarybos direktyva 
97/78/EB; Reglamentas (EB) 
Nr. 882/2004; ir 2004 m. balandžio 29 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 854/2004. 
nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės 
produktų, skirtų vartoti žmonėms, 
oficialios kontrolės taisykles28;

(78) šiuo reglamentu aprėpiamos sritys, 
kurios jau patenka į kai kurių galiojančių 
aktų taikymo sritį. Dubliavimuisi išvengti 
ir nuosekliai teisinei sistemai sukurti toliau 
išvardyti teisės aktai turėtų būti panaikinti 
ir pakeisti šiuo reglamentu nustatytomis 
taisyklėmis: 1989 m. lapkričio 21 d. 
Tarybos direktyva 89/608/EEB dėl 
valstybių narių administracinės valdžios 
institucijų tarpusavio pagalbos ir jų 
bendradarbiavimo su Komisija, siekiant 
užtikrinti teisingą veterinarijos ir 
zootechnikos teisės aktų taikymą23; 
1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 
89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, 
taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, 
siekiant sukurti vidaus rinką24; 1990 m. 
birželio 26 d. Tarybos direktyva 
90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus 
prekyboje tam tikrais gyvūnais ir 
produktais taikomų veterinarinių ir 
zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti 
vidaus rinkos kūrimą25; Tarybos direktyva 
91/496/EEB; 1992 m. liepos 13 d. Tarybos 
sprendimas 92/438/EEB dėl veterinarinių 
importo procedūrų kompiuterizavimo (Shift
projektas), iš dalies keičiantis Direktyvas 
90/675/EEB, 91/496/EEB, 91/628/EEB bei 
panaikinantis Sprendimą 88/192/EEB26; 
Tarybos direktyva 96/23/EB; 1996 m. 
gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 96/93/EB 
dėl gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų 
sertifikavimo27; Tarybos direktyva 
97/78/EB; Reglamentas (EB) 
Nr. 882/2004;

__________________ __________________
23 OL L 351, 1989 12 21, p. 34. 23 OL L 351, 1989 12 21, p. 34.
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24 OL L 395, 1989 12 30, p. 13. 24 OL L 395, 1989 12 30, p. 13.
25 OL L 224, 1990 8 18, p. 29. 25 OL L 224, 1990 8 18, p. 29.
26 OL L 243, 1992 8 25, p. 27. 26 OL L 243, 1992 8 25, p. 27.
27 OL L 13, 1997 1 16, p. 28. 27 OL L 13, 1997 1 16, p. 28.
28 OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti ES etaloninių laboratorijų finansavimą, būtina išlaikyti Tarybos sprendimą. 
Panaikinus Reglamentą (EB) Nr. 854/2004, atsirastų neaiškumų dėl konkrečių kontrolės 
nuostatų dėl gyvūninių produktų, kurių neapima šis pasiūlymas dėl reglamento, sveikumo.

Pakeitimas 110
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
79 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(79) nuoseklumui užtikrinti toliau išvardyti 
teisės aktai turėtų būti iš dalies pakeisti: 
2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, 
nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų 
spongiforminių encefalopatijų prevencijos, 
kontrolės ir likvidavimo taisykles29; 2004 
m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos 
vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš 
dalies keičiantis Direktyvas 64/432/EEB ir 
93/119/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1255/9730; 2005 m. vasario 23 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl 
didžiausių pesticidų likučių kiekių 
augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir 
pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis 
Tarybos direktyvą 91/414/EEB31; 2007 
m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir 
ekologiškų produktų ženklinimo ir 

(79) nuoseklumui užtikrinti toliau išvardyti 
teisės aktai turėtų būti iš dalies pakeisti: 
2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, 
nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų 
spongiforminių encefalopatijų prevencijos, 
kontrolės ir likvidavimo taisykles29; 
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų 
apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias 
operacijas ir iš dalies keičiantis Direktyvas 
64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą 
(EB) Nr. 1255/9730; 2005 m. vasario 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl 
didžiausių pesticidų likučių kiekių 
augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir 
pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis 
Tarybos direktyvą 91/414/EEB31; 2007 m. 
birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir 
ekologiškų produktų ženklinimo ir 
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panaikinantis Reglamentą (EEB) 
Nr. 2092/9132; Reglamentas (EB) 
Nr. 1069/2009; 2009 m. rugsėjo 24 
d. Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų 
apsaugos33; 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis 
Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 
91/414/EEB34; 2012 m. lapkričio 21 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės 
ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų35; 
1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 
98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų 
apsaugos36; 1999 m. liepos 19 d. Tarybos 
direktyva 1999/74/EB, nustatanti 
būtiniausius dedeklių vištų apsaugos 
standartus37; 2003 m. rugsėjo 22 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl 
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų38; 
2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti 
gyvūnų mityboje39; 2007 m. birželio 28 
d. Tarybos direktyva 2007/43/EB, 
nustatanti būtiniausias broilerių apsaugos 
taisykles40; 2008 m. gruodžio 18 
d. Tarybos direktyva 2008/119/EB, 
nustatanti būtiniausius veršelių apsaugos 
standartus41; 2008 m. gruodžio 18 
d. Tarybos direktyva 2008/120/EB, 
nustatanti būtiniausius kiaulių apsaugos 
standartus42; 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/128/EB, nustatanti Bendrijos 
veiksmų pagrindus siekiant tausiojo 
pesticidų naudojimo43;

panaikinantis Reglamentą (EEB) 
Nr. 2092/9132; 2009 m. rugsėjo 24 d. 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 
dėl žudomų gyvūnų apsaugos33; 2009 m.
spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl 
augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB34; 2012 m. 
lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 
dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės 
sistemų35; 1998 m. liepos 20 d. Tarybos 
direktyva 98/58/EB dėl ūkinės paskirties 
gyvūnų apsaugos36; 1999 m. liepos 19 d. 
Tarybos direktyva 1999/74/EB, nustatanti 
būtiniausius dedeklių vištų apsaugos 
standartus37; 2003 m. rugsėjo 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų38; 2003 m. 
rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 
dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų 
mityboje39; 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
direktyva 2007/43/EB, nustatanti 
būtiniausias broilerių apsaugos taisykles40; 
2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 
2008/119/EB, nustatanti būtiniausius 
veršelių apsaugos standartus41; 2008 m. 
gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 
2008/120/EB, nustatanti būtiniausius 
kiaulių apsaugos standartus42; 2009 m. 
spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2009/128/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant 
tausiojo pesticidų naudojimo43;

__________________ __________________
29 OL L 147, 2001 5 31, p. 1. 29 OL L 147, 2001 5 31, p. 1.
30 OL L 3, 2005 1 5, p. 1. 30 OL L 3, 2005 1 5, p. 1.
31 OL L 70, 2005 3 16, p. 1. 31 OL L 70, 2005 3 16, p. 1.
32 OL L 189, 2007 7 20, p. 1. 32 OL L 189, 2007 7 20, p. 1.
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33 OL L 303, 2009 11 18, p. 1. 33 OL L 303, 2009 11 18, p. 1.
34 OL L 309, 2009 11 24, p. 1. 34 OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
35 OL L 343, 2012 12 14, p. 1. 35 OL L 343, 2012 12 14, p. 1.
36 OL L 221, 1998 8 8, p. 23. 36 OL L 221, 1998 8 8, p. 23.
37 OL L 203, 1999 8 3, p. 53. 37 OL L 203, 1999 8 3, p. 53.
38 OL L 268, 2003 10 18, p. 1. 38 OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
39 OL L 268, 2003 10 18, p. 29. 39 OL L 268, 2003 10 18, p. 29.
40 OL L 812, 2007 7 12, p. 19. 40 OL L 812, 2007 7 12, p. 19.
41 OL L 10, 2009 1 15, p. 7. 41 OL L 10, 2009 1 15, p. 7.
42 OL L 47, 2009 2 18, p. 5. 42 OL L 47, 2009 2 18, p. 5.
43 OL L 309, 2009 11 24, p. 71. 43 OL L 309, 2009 11 24, p. 71.

Or. de

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymais dėl 17 straipsnio pakeitimo, reikėtų išbraukti nuostatą dėl reglamento 
dėl šalutinių gyvūninių produktų panaikinimo.

Pakeitimas 111
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
81 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81) kad būtų iš dalies pakeistos nuorodos į 
Europos standartus ir šio reglamento II ir 
III priedus atsižvelgiant į teisinius, 
techninius ir mokslinius pasikeitimus, ir 
kad šis reglamentas būtų papildytas 
specialiomis taisyklėmis, kuriomis 
reglamentuojama oficiali kontrolė ir kita 
oficiali veikla reglamento taikymo srityje, 
įskaitant, inter alia, taisykles dėl darbuotojų 
kvalifikacijos ir mokymo, dėl papildomos 
kompetentingų institucijų atsakomybės ir 
užduočių, taisykles tais atvejais, kai 
nereikia akredituoti laboratorijų, taisykles 
dėl tam tikrų atleidimų nuo oficialios 

(81) kad būtų iš dalies pakeistos nuorodos į 
Europos standartus ir šio reglamento II ir 
III priedus atsižvelgiant į teisinius, 
techninius ir mokslinius pasikeitimus, ir 
kad šis reglamentas būtų papildytas 
specialiomis taisyklėmis, kuriomis 
reglamentuojama oficiali kontrolė ir kita 
oficiali veikla reglamento taikymo srityje, 
įskaitant, inter alia, taisykles dėl darbuotojų 
kvalifikacijos, dėl papildomos 
kompetentingų institucijų atsakomybės ir 
užduočių, taisykles tais atvejais, kai 
nereikia akredituoti laboratorijų, taisykles 
dėl tam tikrų atleidimų nuo oficialios 
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kontrolės pasienyje reikalavimo, dėl 
kriterijų, naudotinų tapatumo ir fizinio 
tikrinimo dažnumui nustatyti, dėl sąlygų, 
kurias turi atitikti į Sąjungą iš trečiųjų šalių 
įvežami tam tikri gyvūnai ar prekės, 
nustatymo, dėl papildomų Europos 
Sąjungos etaloninių laboratorijų ir centrų 
reikalavimų ir užduočių, dėl papildomų 
reikalavimų nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms, dėl rizikos skirstymo pagal 
kategorijas ir daugiamečių nacionalinių 
kontrolės planų veiklos rodiklių kriterijų ir 
dėl nenumatytų atvejų planų maisto ir 
pašarų srityje, numatytų Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 55 straipsnio 1 dalyje, 
Komisija turėtų būti įgaliota priimti aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
Komisija parengiamųjų darbų metu 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

kontrolės pasienyje reikalavimo, dėl 
kriterijų, naudotinų tapatumo ir fizinio 
tikrinimo dažnumui nustatyti, dėl sąlygų, 
kurias turi atitikti į Sąjungą iš trečiųjų šalių 
įvežami tam tikri gyvūnai ar prekės, 
nustatymo, dėl papildomų Europos 
Sąjungos etaloninių laboratorijų ir centrų 
reikalavimų ir užduočių, dėl papildomų 
reikalavimų nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms, dėl rizikos skirstymo pagal 
kategorijas ir daugiamečių nacionalinių 
kontrolės planų veiklos rodiklių kriterijų ir 
dėl nenumatytų atvejų planų maisto ir 
pašarų srityje, numatytų Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 55 straipsnio 1 dalyje, 
Komisija turėtų būti įgaliota priimti aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
Komisija parengiamųjų darbų metu 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 112
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
81 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81) kad būtų iš dalies pakeistos nuorodos į 
Europos standartus ir šio reglamento II ir 
III priedus atsižvelgiant į teisinius, 
techninius ir mokslinius pasikeitimus, ir 
kad šis reglamentas būtų papildytas 
specialiomis taisyklėmis, kuriomis 
reglamentuojama oficiali kontrolė ir kita 
oficiali veikla reglamento taikymo srityje, 
įskaitant, inter alia, taisykles dėl 
darbuotojų kvalifikacijos ir mokymo, dėl 

(81) kad būtų iš dalies pakeistos nuorodos į 
Europos standartus ir šio reglamento II ir 
III priedus atsižvelgiant į teisinius, 
techninius ir mokslinius pasikeitimus, ir 
kad šis reglamentas būtų papildytas 
specialiomis taisyklėmis, kuriomis 
reglamentuojama oficiali kontrolė ir kita 
oficiali veikla reglamento taikymo srityje, 
įskaitant, inter alia, taisykles dėl 
darbuotojų kvalifikacijos ir mokymo, dėl 
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papildomos kompetentingų institucijų 
atsakomybės ir užduočių, taisykles tais 
atvejais, kai nereikia akredituoti 
laboratorijų, taisykles dėl tam tikrų 
atleidimų nuo oficialios kontrolės 
pasienyje reikalavimo, dėl kriterijų, 
naudotinų tapatumo ir fizinio tikrinimo 
dažnumui nustatyti, dėl sąlygų, kurias turi 
atitikti į Sąjungą iš trečiųjų šalių įvežami 
tam tikri gyvūnai ar prekės, nustatymo, dėl 
papildomų Europos Sąjungos etaloninių 
laboratorijų ir centrų reikalavimų ir 
užduočių, dėl papildomų reikalavimų 
nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms, 
dėl rizikos skirstymo pagal kategorijas ir 
daugiamečių nacionalinių kontrolės planų 
veiklos rodiklių kriterijų ir dėl nenumatytų 
atvejų planų maisto ir pašarų srityje, 
numatytų Reglamento (EB) Nr. 178/2002 
55 straipsnio 1 dalyje, Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. 
Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi, 
įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. 
Rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai persiųsti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

papildomos kompetentingų institucijų 
atsakomybės ir užduočių, taisykles tais 
atvejais, kai nereikia akredituoti 
laboratorijų, taisykles dėl tam tikrų 
atleidimų nuo oficialios kontrolės 
pasienyje reikalavimo, dėl kriterijų, 
naudotinų tapatumo ir fizinio tikrinimo 
dažnumui nustatyti, dėl sąlygų, kurias turi 
atitikti į Sąjungą iš trečiųjų šalių įvežami 
tam tikri gyvūnai ar prekės, nustatymo, dėl 
papildomų Europos Sąjungos etaloninių 
laboratorijų ir centrų reikalavimų ir 
užduočių, dėl papildomų reikalavimų 
nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms, 
dėl rizikos skirstymo pagal kategorijas ir 
daugiamečių nacionalinių kontrolės planų 
veiklos rodiklių kriterijų ir dėl nenumatytų 
atvejų planų maisto ir pašarų srityje, 
numatytų Reglamento (EB) Nr. 178/2002 
55 straipsnio 1 dalyje, išimtiniais atvejais
Komisija gali būti įgaliota priimti aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
Komisija parengiamųjų darbų metu 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. de

Pakeitimas 113
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai siekiant užtikrinti 
vienodas šio reglamento įgyvendinimo 

(83) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai siekiant užtikrinti 
vienodas šio reglamento įgyvendinimo 
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sąlygas, įskaitant, inter alia, taisykles ir 
sąlygas, susijusias su auditu, sertifikatų ir 
kitų dokumentų forma, kompiuterinės 
informacinės valdymo sistemos sukūrimu, 
veiklos vykdytojų ir kompetentingų 
institucijų bei kompetentingų institucijų, 
muitinių ir kitų institucijų 
bendradarbiavimu, mėginių ėmimo ir 
laboratorinių analitinių ir kitų tyrimų bei 
diagnostinių tyrimų metodais ir jų 
įteisinimu, aiškinimu, atsekamumu, 
produktų ar prekių, kuriems taikomas 
kontrolės reikalavimas, sąrašo sudarymu, 
taip pat šalių ar regionų, kurie gali 
eksportuoti tam tikrus gyvūnus ir prekes į 
Sąjungą, sąrašo sudarymu, išankstiniu 
pranešimu apie siuntas, informacijos 
mainais, pasienio kontrolės postais, 
izoliavimu ir karantinu, trečiųjų šalių prieš 
eksportą atliktos kontrolės patvirtinimu, 
priemonėmis rizikai ar plataus masto 
didelei neatitikčiai, susijusiai su tam tikrais 
trečiosios šalies ar jos regiono kilmės 
gyvūnais ar prekėmis, sustabdyti, trečiųjų 
šalių ar regionų, kurie teikia Sąjungoje 
taikomoms lygiavertes garantijas, 
pripažinimu ir jo panaikinimu, valstybių 
narių darbuotojų mokymo veiksmais ir 
mainų programomis. Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi pagal 2011 
m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai44;

sąlygas, įskaitant, inter alia, taisykles ir 
sąlygas, susijusias su auditu, sertifikatų ir 
kitų dokumentų forma, kompiuterinės 
informacinės valdymo sistemos sukūrimu, 
veiklos vykdytojų ir kompetentingų 
institucijų bei kompetentingų institucijų, 
muitinių ir kitų institucijų 
bendradarbiavimu, tyrimais bei 
diagnostiniais tyrimais ir jų įteisinimu, 
atsekamumu, produktų ar prekių, kuriems 
taikomas kontrolės reikalavimas, sąrašo 
sudarymu, taip pat šalių ar regionų, kurie 
gali eksportuoti tam tikrus gyvūnus ir 
prekes į Sąjungą, sąrašo sudarymu, 
išankstiniu pranešimu apie siuntas, 
informacijos mainais, pasienio kontrolės 
postais, izoliavimu ir karantinu, trečiųjų 
šalių prieš eksportą atliktos kontrolės 
patvirtinimu, priemonėmis rizikai ar 
plataus masto didelei neatitikčiai, susijusiai 
su tam tikrais trečiosios šalies ar jos 
regiono kilmės gyvūnais ar prekėmis, 
sustabdyti, trečiųjų šalių ar regionų, kurie 
teikia Sąjungoje taikomoms lygiavertes 
garantijas, pripažinimu ir jo panaikinimu. 
Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai44;

__________________ __________________
44 OL L 55, 2011 2 28, p. 13. 44 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Or. en

Pakeitimas 114
Ewald Stadler
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Pasiūlymas dėl reglamento
84 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. 
užtikrinti darnų požiūrį į oficialią 
kontrolę ir kitą oficialią veiklą, kuri 
vykdoma Sąjungos žemės ūkio maisto 
grandinės taisyklių taikymui užtikrinti, 
valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
kadangi dėl siūlomo veiksmo poveikio, 
sudėtingumo, taip pat tarpvalstybinio ir 
tarptautinio pobūdžio to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi nacionalinių institucijų struktūra skirtinga, suderinta proceso teisė neatrodo 
tikslinga. Be to, įstatymų leidėjas neturi teisės tikrinti savo paties teisės aktų, ar jie atitinka 
proporcingumo kriterijų. Tai yra teisminių institucijų reikalas.

Pakeitimas 115
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl maisto ir maisto saugos bet kuriuo 
maisto gamybos, perdirbimo, ir platinimo 
etapu, įskaitant taisykles, kuriomis 
siekiama užtikrinti sąžiningą prekybą ir 
apsaugoti vartotojų interesus ir informaciją, 
medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su 

a) dėl maisto, maisto saugos ir maisto 
kokybės bet kuriuo maisto gamybos, 
perdirbimo, ir platinimo etapu, įskaitant 
taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti 
sąžiningą prekybą ir apsaugoti vartotojų 
interesus ir informaciją, medžiagų ir 
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maistu, gamybą ir naudojimą; gaminių, skirtų liestis su maistu, gamybą ir 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 116
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl maisto ir maisto saugos bet kuriuo 
maisto gamybos, perdirbimo, ir platinimo 
etapu, įskaitant taisykles, kuriomis 
siekiama užtikrinti sąžiningą prekybą ir 
apsaugoti vartotojų interesus ir informaciją, 
medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu, gamybą ir naudojimą;

a) dėl maisto, maisto saugos ir maisto 
sveikumo bet kuriuo maisto gamybos, 
perdirbimo, ir platinimo etapu, įskaitant 
taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti 
sąžiningą prekybą ir apsaugoti vartotojų 
interesus ir informaciją, medžiagų ir 
gaminių, skirtų liestis su maistu, gamybą ir 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 117
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl maisto ir maisto saugos bet kuriuo 
maisto gamybos, perdirbimo, ir platinimo 
etapu, įskaitant taisykles, kuriomis 
siekiama užtikrinti sąžiningą prekybą ir 
apsaugoti vartotojų interesus ir informaciją, 
medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu, gamybą ir naudojimą;

a) dėl maisto ir maisto saugos bet kuriuo 
maisto gamybos, perdirbimo, ir platinimo 
etapu, įskaitant taisykles, kuriomis 
siekiama užtikrinti prekinę kokybę, 
sąžiningą prekybą ir apsaugoti vartotojų 
interesus ir informaciją, medžiagų ir 
gaminių, skirtų liestis su maistu, gamybą ir 
naudojimą;

Or. es
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Pagrindimas

Manome, kad siekiant sudaryti sąlygas patraukti atsakomybėn už sukčiavimą maisto produktų 
srityje turi būti aiškiai nurodyta, jog maisto produktų prekinės kokybės kontrolė patenka į 
reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 118
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl tyčinio GMO išleidimo į aplinką ir 
riboto GMO naudojimo;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šios taisyklės turėtų būti įtrauktos į atitinkamos srities teisės aktus, nes tikslai, kurių jomis 
siekiama, nesutampa su tikslais, kurių siekiama maisto saugos kontrolės taisyklėmis.

Pakeitimas 119
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl tyčinio GMO išleidimo į aplinką ir 
riboto GMO naudojimo;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Kalbama apie veiklą, kuri įprastai nėra susijusi su reguliavimu maisto tiekimo grandinės 
saugumo srityje. Tokios veiklos vertinimas, veiksmai ir galimo pavojaus žmonių, gyvūnų, 
augalų sveikatai ir aplinkai stebėjimas jau apibrėžti konkrečiai tam skirtuose teisės aktuose.
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Pakeitimas 120
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl tyčinio GMO išleidimo į aplinką ir 
riboto GMO naudojimo;

b) dėl tyčinio GMO išleidimo į aplinką;

Or. fr

Pagrindimas

Ribotas GMO naudojimas apima GMO naudojimą medicininiais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
o tai labai nesusiję su pasiūlymo sritimi.

Pakeitimas 121
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl tyčinio GMO išleidimo į aplinką ir 
riboto GMO naudojimo;

b) dėl tyčinio genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų išleidimo į aplinką ir 
riboto genetiškai modifikuoto maisto ir 
pašarų naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 122
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl pašarų ir pašarų saugos visais pašarų c) dėl pašarų ir pašarų saugos visais pašarų 
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gamybos, perdirbimo ir platinimo etapais ir 
pašarų naudojimo, įskaitant taisykles, 
kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą 
prekybą ir apsaugoti vartotojų interesus ir 
informaciją;

gamybos, perdirbimo ir platinimo etapais ir 
pašarų naudojimo, įskaitant taisykles, 
kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą 
prekybą ir apsaugoti vartotojų sveikatą,
interesus ir informaciją;

Or. en

Pakeitimas 123
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų; d) dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų; ypač 
reikalavimų, tiesiogiai susijusių su veiklos 
vykdytojų užtikrinamu gyvūnų sveikatos 
reikalavimų įgyvendinimu;

Or. es

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad pasiūlymas būtų taikomas tik veiklos vykdytojams gyvūnų sveikatos 
srityje ir nebūtų taikomas kompetentingoms institucijoms, plėtojančioms epidemiologinės 
priežiūros programas ir likvidavimo programas.

Pakeitimas 124
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dėl rizikos žmonių ir gyvūnų sveikatai, 
kylančios dėl šalutinių gyvūninių 
produktų ir jų gaminių, išvengimo ir jos 
mažinimo;

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 1069/2009 nustatytos išsamios žmonėms vartoti neskirtų šalutinių 
gyvūninių produktų sveikumo ir priežiūros taisyklės. Šį reglamentą reikėtų išlaikyti.

Pakeitimas 125
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) dėl gyvūnų ir žmonių, taip pat 
aplinkos antimikrobinio atsparumo 
prevencijos ir sumažinimo;

Or. en

Pagrindimas

Dėl pernelyg paplitusio veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra antibiotikų, naudojimo 
Europoje išaugo gyvūnų ir žmonių antimikrobinis atsparumas. Ši tendencija kelia grėsmę 
gyvūnų ir žmonių sveikatai, taip pat ir aplinkai, todėl Sąjunga turėtų stengtis rasti būdų, kaip 
sumažinti tokių veterinarinių vaistų naudojimą. Taigi oficialia kontrole turėtų būti siekiama 
mažinti ir antimikrobinį atsparumą.

Pakeitimas 126
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) dėl apsaugos nuo augalų 
kenksmingųjų organizmų priemonių;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šios taisyklės turėtų būti įtrauktos į atitinkamos srities teisės aktus, nes tikslai, kurių jomis 
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siekiama, nesutampa su tikslais, kurių siekiama maisto saugos kontrolės taisyklėmis.

Pakeitimas 127
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) dėl apsaugos nuo augalų 
kenksmingųjų organizmų priemonių;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 128
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) dėl apsaugos nuo augalų 
kenksmingųjų organizmų priemonių;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 129
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) dėl apsaugos nuo augalų 
kenksmingųjų organizmų priemonių;

Išbraukta.

Or. es
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Pagrindimas

Šiuo punktu reglamento taikymo sritis išplečiama iki augalų sveikatos, kuri nebuvo įtraukta į 
Reglamentą Nr. 882/2004. Išplėtus taikymo sritį, būtų reikalingos didelės pastangos pritaikyti 
kontrolės veiklą kai kuriais augalų sveikatos aspektais. Poveikį reikėtų įvertinti, atsižvelgiant į 
kontrolės ir analizės sistemų ypatumus.

Pakeitimas 130
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) dėl gamybos, siekiant augalų 
dauginamąją medžiagą pateikti rinkai ir 
ją pateikiant rinkai;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šios taisyklės turėtų būti įtrauktos į atitinkamos srities teisės aktus, nes tikslai, kurių jomis 
siekiama, nesutampa su tikslais, kurių siekiama maisto saugos kontrolės taisyklėmis.

Pakeitimas 131
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) dėl gamybos, siekiant augalų 
dauginamąją medžiagą pateikti rinkai ir 
ją pateikiant rinkai;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 132
Bart Staes
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) dėl gamybos, siekiant augalų 
dauginamąją medžiagą pateikti rinkai ir 
ją pateikiant rinkai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 133
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) dėl gamybos, siekiant augalų 
dauginamąją medžiagą pateikti rinkai ir 
ją pateikiant rinkai;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo punktu reglamento taikymo sritis išplečiama iki augalų sveikatos, kuri nebuvo įtraukta į 
Reglamentą Nr. 882/2004. Išplėtus taikymo sritį, būtų reikalingos didelės pastangos pritaikyti 
kontrolės veiklą kai kuriais augalų sveikatos aspektais. Poveikį reikėtų įvertinti, atsižvelgiant į 
kontrolės ir analizės sistemų ypatumus.

Pakeitimas 134
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) dėl gamybos, siekiant augalų 
dauginamąją medžiagą pateikti rinkai ir ją 

h) dėl gamybos, siekiant augalų 
dauginamąją medžiagą pateikti rinkai ir ją 
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pateikiant rinkai; pateikiant rinkai, išskyrus miško 
dauginamąją medžiagą, kuriai taikoma 
Direktyva 1999/105/EB dėl prekybos 
miško dauginamąja medžiaga;

Or. en

Pagrindimas

Esama miško dauginamajai medžiagai skirta teisinė sistema dėl yra šiuolaikinė ir tinkamai 
veikianti. Įtraukus miško dauginamąją medžiagą į šio reglamento taikymo sritį teisės aktas 
taptų mažiau lankstus ir efektyvus, sudėtingas ir brangiai įgyvendinamas, t. y. naudos nebūtų 
jokios, o administracinė našta miško savininkams ir institucijoms padidėtų.

Pakeitimas 135
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) dėl gamybos, siekiant augalų 
dauginamąją medžiagą pateikti rinkai ir ją 
pateikiant rinkai;

h) dėl gamybos, siekiant augalų 
dauginamąją medžiagą pateikti rinkai ir ją 
pateikiant rinkai, išskyrus miško 
dauginamąją medžiagą, kuriai taikoma 
Direktyva 1999/105/EB;

Or. en

Pagrindimas

Esama Tarybos direktyva 1999/105/EB dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga, kurioje 
numatyta miško dauginamosios medžiagos kontrolė, veikia tinkamai. Įtraukus miško 
dauginamąją medžiagą į Reglamento dėl oficialios kontrolės taikymo sritį labai padidėtų 
administracinė našta veiklos vykdytojams ir institucijoms. Be to, 2012 m. balandžio 7 d. 
priimtoje Miškų nuolatinio komiteto nuomonėje sakoma, kad miško dauginamajai medžiagai 
Reglamento dėl oficialios kontrolės ir augalų dauginamosios medžiagos nuostatos neturėtų 
būti taikomos.

Pakeitimas 136
Horst Schnellhardt
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo rinkai ir naudojimo ir tausiojo 
pesticidų naudojimo reikalavimų;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šios taisyklės turėtų būti įtrauktos į atitinkamos srities teisės aktus, nes tikslai, kurių jomis 
siekiama, nesutampa su tikslais, kurių siekiama maisto saugos kontrolės taisyklėmis.

Pakeitimas 137
Astrid Lulling, Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kontrolės priemonės ekologinio ūkininkavimo srityje labai skiriasi nuo kontrolės priemonių, 
susijusių su maisto sauga plačiąja prasme. Šiame sektoriuje kontroliuojama, kaip laikomasi 
specifikacijų, iš esmės susijusių su gamybos taisyklėmis, niekaip to nesiejant su maisto sauga. 
Taigi nėra tvirtos logikos, kuri pagrįstų ekologinio ūkininkavimo įtraukimą į horizontalias 
kontrolės priemones reguliuojantį reglamentą.

Pakeitimas 138
Astrid Lulling, Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies k punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) dėl saugomų kilmės vietos nuorodų, 
saugomų geografinių nuorodų ir 
garantuotų tradicinių gaminių naudojimo 
ir ženklinimo.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kontrolės priemonės saugomų kilmės vietos nuorodų srityje labai skiriasi nuo kontrolės 
priemonių, susijusių su maisto sauga plačiąja prasme. Šiame sektoriuje kontroliuojama, kaip 
laikomasi specifikacijų, iš esmės susijusių su gamybos taisyklėmis, niekaip to nesiejant su 
maisto sauga. Taigi nėra tvirtos logikos, kuri pagrįstų saugomų kilmės vietos nuorodų 
įtraukimą į horizontalias kontrolės priemones reguliuojantį reglamentą.

Pakeitimas 139
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) dėl taisyklių, susijusių su 
veterinarinių vaistų tiekimu rinkai ir jų 
naudojimu.

Or. fr

Pagrindimas

Veterinariniai vaistai ir jiems taikomos kontrolės priemonės yra tiesiogiai susiję su gyvūnų 
sveikata ir maisto sauga ir jų atžvilgiu turi būti taikomos tokios pačios taisyklės, įskaitant ir 
Komisijos tarnybų atliekamą kompetentingų institucijų priežiūrą.

Pakeitimas 140
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) dėl tam tikrų medžiagų ir jų likučių 
gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės 
produktuose stebėsenos.

Or. es

Pagrindimas

Iš pasiūlymo aiškinamojo memorandumo ir konstatuojamųjų dalių aišku, kad į Komisijos 
pasiūlymą įtraukiama tam tikrų medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės 
produktuose stebėsena, kuri anksčiau buvo reglamentuojama kitais teisės aktais. Tačiau 1 
straipsnyje ši stebėsena aiškiai nenurodoma, todėl reikėtų ją į šį straipsnį įtraukti, kad nebūtų 
abejonių dėl teisės akto taikymo srities.

Pakeitimas 141
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie turi būti eksportuoti į trečiąsias 
šalis.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad šis reglamentas netaikomas eksportui, nes eksportas neturi neigiamo 
poveikio bendrajai rinkai. Be to, iš kai kurių straipsnių turinio galima suprasti, kad viršijami 
įgaliojimai atsižvelgiant į subsidiarumo principą, todėl sprendimus dėl eksporto ir toliau turi 
priimti kiekviena valstybė narė.

Pakeitimas 142
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 
nustatytoms taisyklėms;

a) Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 
nustatytoms taisyklėms, susijusioms su 
bendro rinkų organizavimo valdymu (be 
kitų aspektų, gamybos kvotomis, kvotomis 
ir intervencija). Tačiau šis reglamentas 
taikomas saugomų kilmės vietos nuorodų 
ir vynų saugomų geografinių nuorodų 
oficialiai kontrolei;

Or. es

Pagrindimas

Vynų saugomoms kilmės vietos nuorodoms (SKVN) ir saugomoms geografinėms nuorodoms 
(SGN) taikoma oficiali kontrolė reglamentuojama Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007. Nėra 
aišku, kodėl vynų, žemės ūkio ir maisto produktų (Reglamentas Nr. 1151/2012) ir spiritinių 
gėrimų (Reglamentas Nr. 110/08) SKVN ir SGN tvarka nėra nei panaši, nei vienoda ar 
techniškai pagrįsta. Tai nepriimtina.

Pakeitimas 143
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) oficiali kontrolė – kompetentingų 
institucijų vykdomas bet kokio pobūdžio 
tikrinimas siekiant nustatyti, ar laikomasi:

1) oficiali kontrolė – kompetentingų 
institucijų vykdomas bet kokio pobūdžio 
tikrinimas, apimantis ir reikalavimų, 
taikomų gyvūnams ir prekėms, įvežamoms 
iš trečiųjų šalių ir skirtoms eksportuoti į 
trečiąsias šalis, kontrolę, siekiant nustatyti, 
ar laikomasi:

Or. pl

Pakeitimas 144
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šį reglamentą; Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

5, 11 ir 137 straipsniuose jau nustatyti reglamento laikymosi kontrolės mechanizmai, todėl 
nėra tikslingą jį nurodyti apibrėžtyse ir suteikti tokį pat lygį ir sąlygas veiklos vykdytojų ir 
kompetentingų institucijų kontrolei. Siūlomas pakeitimas yra paprastas, tereikia išbraukti 2 
pastraipos 1 dalies a papunktį, nepakenkiant reglamento esmei.

Pakeitimas 145
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, 
siekdamos užtikrinti, kad būtų taikomos 
šios taisyklės;

b) 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių,
išskyrus d ir g punktų nuostatas,
siekdamos užtikrinti, kad būtų taikomos 
šios taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 146
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal šį reglamentą ir 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytas taisykles už oficialią 
kontrolę ir kitos oficialios veiklos 
organizavimą atsakingos valstybės narės 

a) pagal šį reglamentą ir 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytas taisykles už oficialios 
kontrolės ir kitos oficialios veiklos 
organizavimą ir vykdymą, pavyzdžiui, 
sertifikatų ar patvirtinimų išdavimą, 
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centrinės valdžios institucijos; laboratorijų paskyrimą, keitimąsi 
informacija bendradarbiaujant 
institucijoms ir sprendimų dėl priemonių, 
skirtų pažeidimams ištaisyti, priėmimą, 
atsakingos valstybės narės centrinės 
valdžios institucijos;

Or. de

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad kompetentingos institucijos atsakingos ne tik už oficialios kontrolės 
organizavimą, bet ir už jos vykdymą. Be to, būtina sukonkretinti ir paaiškinti sąvoką „kita 
oficiali veikla“ bent jau pateikiant pavyzdžių.

Pakeitimas 147
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal šį reglamentą ir 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytas taisykles už oficialią 
kontrolę ir kitos oficialios veiklos 
organizavimą atsakingos valstybės narės 
centrinės valdžios institucijos;

a) pagal šį reglamentą ir 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytas taisykles už oficialią 
kontrolę ir kitos oficialios veiklos 
organizavimą arba vykdymą atsakingos 
valstybės narės centrinės valdžios 
institucijos;

Or. es

Pagrindimas

Pagal pateiktą apibrėžtį neįtraukiamos už oficialios kontrolės vykdymą atsakingos 
institucijos.

Pakeitimas 148
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bet kuri kita institucija, kuriai suteikta 
tokia atsakomybė;

b) bet kuri kita vietos ar regiono 
institucija, kuriai suteikta tokia 
kompetencija;

Or. es

Pagrindimas

Būtų geriau išlaikyti terminą, pateiktą Reglamente (EB) Nr. 882/2004, kad šis terminas 
skirtųsi nuo 3 straipsnyje pateiktos valdžios institucijos sąvokos.

Pakeitimas 149
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bet kuri kita institucija, kuriai suteikta 
tokia atsakomybė;

b) bet kuri kita valdžios institucija, kuriai 
suteikta tokia atsakomybė;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad oficialią kontrolę vykdantys asmenys būtų nepriklausomi nuo veiklos 
vykdytojų, kuriuos jie oficialiai kontroliuoja, vykdyti oficialią kontrolę arba kitą oficialią 
veiklą turėtų būti pavedama tik valdžios institucijoms.

Pakeitimas 150
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. gyvūnai – gyvūnai, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 

6. gyvūnai – gyvūnai, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
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of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 4 straipsnio 1
dalies 1 punkte;

of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, išskyrus gyvūnus 
augintinius;

Or. de

Pagrindimas

Kadangi gyvūnams augintiniams taikomos kitos kontrolės taisyklės, juos iš šios apibrėžties 
reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 151
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) gyvūnai – gyvūnai, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte;

6) gyvūnai – gyvūnai, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, patenkantys į vienos ar 
daugiau 1 straipsnio 2 dalyje pateiktų 
taisyklių taikymo sritį;

Or. es

Pagrindimas

Gyvūnų gerovės srityje šis kontrolės reglamentas turi būti taikomas tik stuburiniams 
gyvūnams.

Pakeitimas 152
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) genetiškai modifikuoti pašarai – tai 
genetiškai modifikuoti pašarai, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 
2 straipsnio 7 punkte;

Or. pl

Pakeitimas 153
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b) genetiškai modifikuotas organizmas, 
skirtas pašarams – tai genetiškai 
modifikuotas organizmas, skirtas 
pašarams, kaip apibrėžta Reglamento 
(EB) Nr. 1829/2003 2 straipsnio 9 punkte;

Or. pl

Pakeitimas 154
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9c) pašarų verslo operatorius – tai ūkio 
subjektas, veikiantis pašarų rinkoje, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 183/2005 
3 straipsnio b punkte;

Or. pl
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Pakeitimas 155
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. kenksmingieji organizmai –
kenksmingieji organizmai, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 1 straipsnio 1 
dalyje;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, ši sąvokos apibrėžtis šiame reglamente nereikalinga.

Pakeitimas 156
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. kenksmingieji organizmai –
kenksmingieji organizmai, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 1 straipsnio 1 
dalyje;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 157
Bart Staes
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. kenksmingieji organizmai –
kenksmingieji organizmai, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 1 straipsnio 1 
dalyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 158
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) kenksmingieji organizmai –
kenksmingieji organizmai, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 1 straipsnio 1 
dalyje;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma išbraukti, siekiant suderinti su 1 straipsnio 2 dalies g punkto pakeitimu.

Pakeitimas 159
Horst Schnellhardt
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. augalai – augalai, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 2 straipsnio 1 
punkte;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, ši sąvokos apibrėžtis šiame reglamente nereikalinga.

Pakeitimas 160
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. augalai – augalai, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 2 straipsnio 1 
punkte;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 161
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. augalai – augalai, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 2 straipsnio 1 
punkte;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 162
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. augalų dauginamoji medžiaga –
augalų dauginamoji medžiaga, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on the production and making 
available on the market of plant 
reproductive material] 3 straipsnio 2 
punkte;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, ši sąvokos apibrėžtis šiame reglamente nereikalinga.

Pakeitimas 163
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. augalų dauginamoji medžiaga –
augalų dauginamoji medžiaga, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on the production and making 
available on the market of plant 
reproductive material] 3 straipsnio 2 
punkte;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 164
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. augalų dauginamoji medžiaga –
augalų dauginamoji medžiaga, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on the production and making 
available on the market of plant 
reproductive material] 3 straipsnio 2 
punkte;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 165
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) augalų dauginamoji medžiaga –
augalų dauginamoji medžiaga, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the
Regulation on the production and making 
available on the market of plant 
reproductive material] 3 straipsnio 2 
punkte;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma išbraukti, siekiant suderinti su 1 straipsnio 2 dalies h punkto pakeitimu.

Pakeitimas 166
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. augalų apsaugos produktai – augalų 
apsaugos produktai, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 
2 straipsnio 1 dalyje;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, ši sąvokos apibrėžtis šiame reglamente nereikalinga.

Pakeitimas 167
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. augalų apsaugos produktai – augalų 
apsaugos produktai, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 
2 straipsnio 1 dalyje;

15. augalų apsaugos produktai – augalų 
apsaugos produktai, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 
2 straipsnio 1 dalyje, nesvarbu, koks jų 
pakuotės dydis;

Or. en

Pakeitimas 168
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. svetima rūšis – rūšis, porūšis arba 
žemesnysis taksonas, kurių organizmai 
užveisiami už įprastinio praeities arba 
dabartinio paplitimo arealo ribų ir 
kuriems priskiriamos visos dalys, 
gametos, sėklos, kiaušinėliai ar 
vegetatyviniai tokių rūšių dariniai, taip 
pat hibridai, augalų ar gyvūnų veislės, ir 
kurie gali išgyventi bei vėliau daugintis;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, ši sąvokos apibrėžtis šiame reglamente nereikalinga.

Pakeitimas 169
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 16 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. svetima rūšis – rūšis, porūšis arba 
žemesnysis taksonas, kurių organizmai 
užveisiami už įprastinio praeities arba 
dabartinio paplitimo arealo ribų ir 
kuriems priskiriamos visos dalys, 
gametos, sėklos, kiaušinėliai ar 
vegetatyviniai tokių rūšių dariniai, taip 
pat hibridai, augalų ar gyvūnų veislės, ir 
kurie gali išgyventi bei vėliau daugintis;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 170
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. svetima rūšis – rūšis, porūšis arba 
žemesnysis taksonas, kurių organizmai 
užveisiami už įprastinio praeities arba 
dabartinio paplitimo arealo ribų ir 
kuriems priskiriamos visos dalys, 
gametos, sėklos, kiaušinėliai ar 
vegetatyviniai tokių rūšių dariniai, taip 
pat hibridai, augalų ar gyvūnų veislės, ir 
kurie gali išgyventi bei vėliau daugintis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 171
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 16 punktas



AM\1013302LT.doc 81/121 PE526.075v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) svetima rūšis – rūšis, porūšis arba 
žemesnysis taksonas, kurių organizmai 
užveisiami už įprastinio praeities arba 
dabartinio paplitimo arealo ribų ir 
kuriems priskiriamos visos dalys, 
gametos, sėklos, kiaušinėliai ar 
vegetatyviniai tokių rūšių dariniai, taip 
pat hibridai, augalų ar gyvūnų veislės, ir 
kurie gali išgyventi bei vėliau daugintis;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma išbraukti, siekiant suderinti su 1 straipsnyje apibrėžta taikymo sritimi.

Pakeitimas 172
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. augaliniai produktai – augaliniai 
produktai, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] 2 straipsnio 2 
punkte;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, ši sąvokos apibrėžtis šiame reglamente nereikalinga.

Pakeitimas 173
Ewald Stadler
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. augaliniai produktai – augaliniai 
produktai, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] 2 straipsnio 2 
punkte;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 174
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. augaliniai produktai – augaliniai 
produktai, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] 2 straipsnio 2 
punkte;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 175
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. kiti objektai – kiti objektai, kaip Išbraukta.
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apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] 2 straipsnio 4 punkte;

Or. de

Pakeitimas 176
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. kiti objektai – kiti objektai, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] 2 straipsnio 4 punkte;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 177
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 22 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingų institucijų pareigūnas, jų 
įgaliotas pasirašyti oficialius sertifikatus;

a) fizinis arba juridinis asmuo, kurį 
kompetentingos institucijos oficialiai 
pripažino ir įgaliojo išduoti ir pasirašyti 
oficialius sertifikatus;

Or. es
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Pakeitimas 178
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 22 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei numatyta pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas taisykles, bet kuris kitas asmuo, 
kurį kompetentingos institucijos įgalioja 
pasirašyti oficialius sertifikatus;

b) jei numatyta pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas taisykles, bet kuris kitas asmuo, 
kurį kompetentingos institucijos įgalioja 
išduoti ir pasirašyti oficialius sertifikatus;

Or. es

Pakeitimas 179
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 24 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šį reglamentą; Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

5, 11 ir 137 straipsniuose jau nustatyti reglamento laikymosi kontrolės mechanizmai, todėl 
nėra tikslingą jį nurodyti apibrėžtyse ir suteikti tokį pat lygį ir sąlygas veiklos vykdytojų ir 
kompetentingų institucijų kontrolei.

Pakeitimas 180
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25. oficialus patvirtinimas – etiketė, 
ženklas ar kitos formos patvirtinimas, kurį 
išduoda kompetentingų institucijų, 

25. oficialus patvirtinimas – ne sanitarijos 
srities antspaudas, ženklas ar kitos formos 
patvirtinimas, kurį išduoda 
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atliekančių tikslinę oficialią kontrolę, 
prižiūrimi veiklos vykdytojai arba pačios 
kompetentingos institucijos ir kuriuo 
patvirtinama, kad laikomasi vieno ar 
daugiau 1 straipsnio 2 dalyje nurodytose 
taisyklėse nustatytų reikalavimų;

kompetentingos institucijos arba kuris 
išduodamas vykdant priežiūrą ir kuriuo 
patvirtinama, kad laikomasi vieno ar 
daugiau 1 straipsnio 2 dalyje nurodytose 
taisyklėse nustatytų reikalavimų;

Or. es

Pagrindimas

Manoma, kad būtina diferencijuoti oficialius patvirtinimus, kurie išduodami sanitarijos 
srityje, nes pastaruoju atveju kompetentinga institucija yra vienintelė, turinti teisę užtikrinti jų 
išdavimo sąlygas.

Pakeitimas 181
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 25 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a. spaudas arba oficialus patvirtinimas 
– ženklas ar spaudas, kurį nustato 
kompetentinga institucija gyvūnams arba 
produktams ir kuriuo nurodoma, kad juos 
teikiant rinkai buvo įvykdyta oficiali 
kontrolė, laikantis 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytose taisyklėse nustatytų 
reikalavimų;

Or. es

Pagrindimas

Būtina įtraukti šią apibrėžtį, nes žodžiu „sertifikatas“ nėra patikslinama, apie ką kalbama: 
spaudą, sveikumo ženklą, etiketę, dokumentą ar kt.

Pakeitimas 182
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 25 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25b. sveikatos patvirtinimas –
kompetentingos institucijos išduodamas 
tinkamumo žmonių maistui patvirtinimas 
dėl oficialios kontrolės srities 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytų 
reikalavimų laikymosi;

Or. es

Pagrindimas

Atrodo, kad tekste terminas „oficialus patvirtinimas“ (angl. official attestation) vartojamas 
dviem skirtingomis reikšmėmis. Šia apibrėžtimi patikslinti ir atskirti skirtingi terminai.

Pakeitimas 183
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26. veiklos vykdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, kuriam taikomas vienas ar 
daugiau 1 straipsnio 2 dalyje nurodytose 
taisyklėse numatytų reikalavimų, išskyrus 
kompetentingas institucijas ir kitas už 
oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą 
atsakingas įstaigas;

26. veiklos vykdytojas – fizinis, juridinis
asmuo ar juridinio asmens statuso 
neturintis organizacinis vienetas, kuriam 
taikomas vienas ar daugiau 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytose taisyklėse numatytų 
reikalavimų, išskyrus kompetentingas 
institucijas ir kitas už oficialią kontrolę ir 
kitą oficialią veiklą atsakingas įstaigas;

Or. pl

Pakeitimas 184
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 27 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27. siunta – tam tikras kiekis gyvūnų ar tos 
pačios rūšies, kategorijos ar to paties 
aprašymo prekių, kurioms taikomas tas 
pats oficialus sertifikatas, oficialus 
patvirtinimas ar kitas dokumentas, kurios
vežamos tos pačios rūšies transporto 
priemone ir kurių kilmė yra ta pati; siuntą
gali sudaryti viena ar daugiau partijų;

27. siunta – tam tikras kiekis tos pačios 
rūšies gyvūnų ar tos pačios rūšies 
produktų, kuriam skirtas vienas teisės 
aktuose nurodytas veterinarijos 
sertifikatas (-ai), veterinarijos dokumentas 
(-ai) arba kitas (-i) dokumentas (-ai) ir 
kuris vežamas ta pačia transporto 
priemone ir iš tos pačios trečiosios šalies 
ar tokios šalies dalies;

Or. es

Pagrindimas

Tokia sąvokos apibrėžtis galioja šiuo metu pagal sektoriaus teisės aktus (direktyvas 97/78 ir 
91/496).

Pakeitimas 185
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 28 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gyvūnai ar prekės; a) gyvūnai, augalai, augaliniai produktai, 
kiti objektai ar prekės;

Or. en

Pakeitimas 186
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 28 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių
taikymo sričiai priskiriamų veiklos 
vykdytojų veikla ir jai vykdyti naudojama 

b) 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių 
taikymo sričiai priskiriamų veiklos 
vykdytojų veikla ir jai vykdyti naudojama 
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įranga, transporto priemonės, medžiagos ir
reikmenys;

įranga, transporto priemonės, medžiagos,
reikmenys ir augalų apsaugos produktai;

Or. en

Pakeitimas 187
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 28 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių 
taikymo sričiai priskiriamų veiklos 
vykdytojų veikla ir jai vykdyti naudojama 
įranga, transporto priemonės, medžiagos ir 
reikmenys;

b) 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių 
taikymo sričiai priskiriamų veiklos 
vykdytojų veikla ir jai vykdyti naudojama 
įranga, transporto priemonės, medžiagos, 
reikmenys ir atsargumo priemones;

Or. en

Pagrindimas

Ekologinio ūkininkavimo sertifikavimas grindžiamas procesiniu požiūriu. Siekiant išlaikyti 
esamą ekologinės kontrolės sistemą, būtina pabrėžti šį ypatumą.

Pakeitimas 188
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 28 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vietos, kuriose veiklos vykdytojai vykdo 
veiklą;

c) vietos, kuriose veiklos vykdytojai vykdo 
veiklą ir, jei reikia, gretimos zonos;

Or. en

Pakeitimas 189
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 28 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) dokumentai, kuriais grindžiami pagal 
a, b ir c punktus atliekami tyrimai;

Or. es

Pagrindimas

Labai svarbi inspektavimo dalis – patikrinti, ar dokumentai atitinka galiojančias taisykles.

Pakeitimas 190
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30. auditas – sistemingas ir 
nepriklausomas tyrimas siekiant nustatyti, 
ar veikla ir jos rezultatai atitinka 
suplanuotas priemones, ar tos priemonės 
efektyviai taikomos ir ar yra tinkamos 
tikslams pasiekti;

30. patikrinimas – sistemingas ir 
nepriklausomas tyrimas siekiant nustatyti, 
ar veikla ir jos rezultatai atitinka 
suplanuotas priemones, ar tos priemonės 
efektyviai taikomos ir ar yra tinkamos 
tikslams pasiekti;

Or. de

Pagrindimas

Vokiečių kalba paliekama įprastai vartojama sąvoka.

Pakeitimas 191
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 30 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a. stebėsena – tai suplanuota stebėjimų 
ar matavimų seka, siekiant apžvelgti 
parašus ar maistą reglamentuojančių 
teisės aktų ir gyvūnų sveikatos bei gyvūnų 
gerovės taisyklių atitikimo būklę, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 852/2004 
2 straipsnio 8 punkte;

Or. pl

Pakeitimas 192
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 30 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30b. atsekamumas – tai galėjimas visuose 
gamybos, perdirbimo ir paskirstymo 
etapuose surasti arba atsekti maisto 
produktą, pašarą, maistui skirtų gyvūnų 
arba į maistą ar pašarą skirtą ar numatytą 
dėti medžiagą, kaip apibrėžta Reglamento 
(EB) Nr. 178/2002 3 straipsnio 15 punkte;

Or. pl

Pakeitimas 193
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 33 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33. pavojus – bet koks veiksnys ar 
aplinkybė, kuri gali turėti nepageidaujamo
poveikio žmonių, gyvūnų ar augalų
sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai;

33. pavojus – bet koks veiksnys ar 
aplinkybė, kuri gali turėti nepageidaujamo 
poveikio žmonių arba gyvūnų sveikatai, 
gyvūnų gerovei arba aplinkai;
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Or. en

Pakeitimas 194
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 33 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33. pavojus – bet koks veiksnys ar 
aplinkybė, kuri gali turėti nepageidaujamo 
poveikio žmonių, gyvūnų ar augalų
sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai;

33. pavojus – bet koks veiksnys ar 
aplinkybė, kuri gali turėti nepageidaujamo 
poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai, 
gyvūnų gerovei arba aplinkai;

Or. es

Pagrindimas

Siekiama suderinti su pasiūlytu reglamento projekto 1 straipsnio 2 dalies g punkto pakeitimu.

Pakeitimas 195
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 36 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36. išvežimo punktas – Reglamento (EB) 
Nr. 1/2005 taikymo sričiai priskiriamas 
pasienio kontrolės postas arba kita 
valstybės narės nustatyta vieta, pro kurią 
gyvūnai išvežami iš Sąjungos muitų 
teritorijos;

36. išvežimo punktas – Reglamento (EB) 
Nr. 1/2005 taikymo sričiai priskiriamas 
pasienio kontrolės postas arba kita 
valstybės narės nustatyta vieta, pro kurią 
gyvūnai išvežami iš Sąjungos muitų 
teritorijos ir tranzitu gabenamos 
gyvūninės kilmės produktų siuntos;

Or. pl

Pakeitimas 196
Glenis Willmott
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38. įgaliotoji įstaiga – trečioji šalis, kurią 
kompetentingos institucijos įgaliojo atlikti 
konkrečias oficialios kontrolės užduotis;

38. įgaliotoji įstaiga – nepriklausoma
trečioji šalis, kurią kompetentingos 
institucijos įgaliojo atlikti konkrečias 
oficialios kontrolės užduotis;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti bet kokio interesų konflikto, kontrolės užduočių vykdymas turėtų būti 
pavestas tik trečiosioms šalims, visiškai nepriklausomoms nuo veiklos vykdytojų, kuriuos jos 
oficialiai kontroliuoja.

Pakeitimas 197
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38. įgaliotoji įstaiga – trečioji šalis, kurią 
kompetentingos institucijos įgaliojo atlikti 
konkrečias oficialios kontrolės užduotis;

38. įgaliotoji įstaiga – nepriklausoma
trečioji šalis, kurią kompetentingos 
institucijos įgaliojo atlikti konkrečias 
oficialios kontrolės užduotis;

Or. en

Pakeitimas 198
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 39 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39. ekologiškų produktų kontrolės 
institucija – valstybės narės viešoji 

39. ekologiškų produktų kontrolės 
institucija – valstybės narės viešoji 
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administracinė organizacija, taip pat 
prireikus trečiosios šalies atitinkama 
institucija arba trečiojoje šalyje veikianti 
institucija, kuriai kompetentingos 
institucijos suteikė visus įgaliojimus, 
susijusius su Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 taikymu, arba dalį tokių 
įgaliojimų;

administracinė organizacija, taip pat 
prireikus trečiosios šalies atitinkama 
institucija arba trečiojoje šalyje veikianti 
institucija, kuriai kompetentingos 
institucijos suteikė visus ekologinės 
gamybos ir ekologiškų produktų 
priežiūros ir kontrolės įgaliojimus, 
susijusius su Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 taikymu, arba dalį tokių 
įgaliojimų;

Or. bg

Pakeitimas 199
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 41 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41. atrankinė patikra – oficialios kontrolės 
forma, kai vykdomi planuoti stebėjimai ar 
matavimai, siekiant apžvelgti šio 
reglamento ir 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų taisyklių atitikties būklę;

41. stebėjimas – oficialios kontrolės forma, 
kai vykdomi planuoti stebėjimai ar 
matavimai, siekiant apžvelgti šio
reglamento ir 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų taisyklių atitikties būklę;

Or. de

Pagrindimas

Vokiečių kalba paliekama įprastai vartojama sąvoka.

Pakeitimas 200
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 41 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41. atrankinė patikra – oficialios kontrolės 
forma, kai vykdomi planuoti stebėjimai ar 

41. tyrimas – oficialios kontrolės forma, 
kai vykdomi planuoti stebėjimai ar 
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matavimai, siekiant apžvelgti šio 
reglamento ir 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų taisyklių atitikties būklę;

matavimai, siekiant apžvelgti šio 
reglamento ir 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų taisyklių atitikties būklę;

Or. es

Pagrindimas

Šios apibrėžtys oficialios kontrolės ir priežiūros srityje šiame pasiūlyme beveik visiškai 
sutampa su Reglamento Nr. 882/2004 apibrėžtimis. Dėl šios priežasties kitokius šios srities 
terminus reikėtų pakeisti į terminus „tyrimas“ ir „priežiūra“, siekiant, kad jie būtų nuosekliai 
vartojami su kitomis Sąjungos institucijomis (EFSA, Eurostatas).

Pakeitimas 201
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 42 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42. tikslinė atrankinė patikra – oficialios 
kontrolės forma, kai stebimas vienas ar 
daugiau veiklos vykdytojų ar jų veikla;

42. tikslinis stebėjimas – oficialios 
kontrolės forma, kai stebimas vienas ar 
daugiau veiklos vykdytojų ar jų veikla;

Or. de

Pagrindimas

Vokiečių kalba formuluotė pritaikoma prie 41 punkte pasirinkto žodžio „stebėjimas“.

Pakeitimas 202
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 42 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42. tikslinė atrankinė patikra – oficialios 
kontrolės forma, kai stebimas vienas ar 
daugiau veiklos vykdytojų ar jų veikla;

42. priežiūra – oficialios kontrolės forma, 
kai stebimas vienas ar daugiau veiklos 
vykdytojų ar jų veikla;
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Or. es

Pagrindimas

Šios apibrėžtys oficialios kontrolės ir priežiūros srityje šiame pasiūlyme beveik visiškai 
sutampa su Reglamento Nr. 882/2004 apibrėžtimis. Dėl šios priežasties kitokius šios srities 
terminus reikėtų pakeisti į terminus „tyrimas“ ir „priežiūra“, siekiant, kad jie būtų nuosekliai 
vartojami su kitomis Sąjungos institucijomis (EFSA, Eurostatas).

Pakeitimas 203
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 44 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44. lygiavertiškumas arba lygiavertis: Išbraukta.

a) skirtingų sistemų ar priemonių 
tinkamumas tiems patiems tikslams siekti;

b) skirtingos sistemos ar priemonės, 
tinkamos tiems patiems tikslams siekti;

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. 
Priėmus jį, atitinkamus pakeitimus reikės 
padaryti ir konstatuojamosiose dalyse.)

Or. en

Pagrindimas

Daugelio žmonių nuomone, esama pavojaus, kad produktai iš trečiųjų šalių būtų 
deklaruojami kaip lygiaverčiai, nors išties neatitinka ES teisės aktų reikalavimų. Įtraukus į 
reglamentą šią sąvoką būtų atsirastų galimybė nevaldomam piktnaudžiavimui (pvz., tvarkant 
skerdenas, naudojant mėsos gamyboje hormonus ir kt.).

Pakeitimas 204
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 44 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44. lygiavertiškumas arba lygiavertis: 44. lygiavertiškumas arba lygiavertis – iš 
esmės tokios pačios sistemos, tinkamos 
siekti tų pačių tikslų;

Or. en

Pakeitimas 205
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 44 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skirtingų sistemų ar priemonių 
tinkamumas tiems patiems tikslams siekti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 206
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 44 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skirtingos sistemos ar priemonės, 
tinkamos tiems patiems tikslams siekti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 207
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 46 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46. dokumentų tikrinimas – oficialių 
sertifikatų, oficialių patvirtinimų ir kitų 
dokumentų, taip pat komercinio pobūdžio 
dokumentų, kurie turi būti pridedami prie 
siuntos, kaip numatyta 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytose taisyklėse, 54 straipsnio 1 
dalyje arba pagal 75 straipsnio 3 dalį, 125 
straipsnio 4 dalį, 127 straipsnio 1 dalį ir 
128 straipsnio 1 dalį priimtuose 
įgyvendinimo aktuose, tikrinimas;

46. dokumentų tikrinimas – oficialių 
sertifikatų ir kitų dokumentų, taip pat 
komercinio pobūdžio dokumentų, kurie turi 
būti pridedami prie siuntos, kaip numatyta 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytose taisyklėse, 
54 straipsnio 1 dalyje arba pagal 75 
straipsnio 3 dalį, 125 straipsnio 4 dalį, 127 
straipsnio 1 dalį ir 128 straipsnio 1 dalį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose, 
tikrinimas;

Or. es

Pagrindimas

Patvirtinimas tikrinamas tikrinant ne dokumentus, bet tapatumą.

Pakeitimas 208
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 47 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47. tapatumo tikrinimas – apžiūra, kuria 
patikrinama, ar siuntos turinys ir 
ženklinimas, taip pat gyvūnų, antspaudų ir 
transporto priemonių žymos atitinka 
oficialiuose sertifikatuose, oficialiuose 
patvirtinimuose ir kituose prie siuntos 
pridedamuose dokumentuose nurodytą 
informaciją;

47. tapatumo tikrinimas – apžiūra, kuria 
patikrinama, ar siuntos turinys ir 
ženklinimas, taip pat gyvūnų, patvirtinimų,
antspaudų ir transporto priemonių žymos 
atitinka oficialiuose sertifikatuose, 
oficialiuose patvirtinimuose ir kituose prie 
siuntos pridedamuose dokumentuose 
nurodytą informaciją;

Or. es

Pagrindimas

Patvirtinimas tikrinamas tikrinant ne dokumentus, bet tapatumą.



PE526.075v01-00 98/121 AM\1013302LT.doc

LT

Pakeitimas 209
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 48 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48. fizinis tikrinimas – gyvūnų ar prekių 
tikrinimas, taip pat prireikus pakuočių,
transporto priemonių, ženklinimo ir 
temperatūros, arba analitiniam ar kitam 
tyrimui arba diagnostiniam tyrimui paimtų 
mėginių tikrinimas ir bet kuris kitas 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytas taisyklių 
atitikčiai nustatyti būtinas tikrinimas;

48. fizinis tikrinimas – gyvūnų ar prekių 
tikrinimas, kuris gali apimti pakuočių
tikrinimą, transporto priemonių, 
ženklinimo ir temperatūros, taip pat 
analitiniam ar kitam tyrimui arba 
diagnostiniam tyrimui paimtų mėginių 
tikrinimas ir bet kuris kitas 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytas taisyklių atitikčiai 
nustatyti būtinas tikrinimas;

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlyta apibrėžtis išsamesnė ir nuoseklesnė.

Pakeitimas 210
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 49 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49. perkrovimas – jūrų ar oro transportu iš 
trečiosios šalies gabenamų prekių, kurioms 
taikoma 45 straipsnio 1 dalyje numatyta 
oficiali kontrolė, judėjimas, kai su 
muitinės priežiūra jos tame pačiame uoste 
ar oro uoste iš laivo ar orlaivio vežamos į 
kitą laivą ar orlaivį, ruošiantis jų tolesniam 
gabenimui;

49. perkrovimas – jūrų ar oro transportu iš 
trečiosios šalies gabenamų prekių 
judėjimas, kai su muitinės priežiūra jos 
tame pačiame uoste ar oro uoste iš laivo ar 
orlaivio vežamos į kitą laivą ar orlaivį, 
ruošiantis jų tolesniam gabenimui;

Or. es
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Pagrindimas

Nereikėtų tikrinti siuntų, kurios tranzitu vežamos į trečiąją šalį.

Pakeitimas 211
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 49 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49. perkrovimas – jūrų ar oro transportu iš 
trečiosios šalies gabenamų prekių, kurioms
taikoma 45 straipsnio 1 dalyje numatyta 
oficiali kontrolė, judėjimas, kai su muitinės 
priežiūra jos tame pačiame uoste ar oro 
uoste iš laivo ar orlaivio vežamos į kitą 
laivą ar orlaivį, ruošiantis jų tolesniam 
gabenimui;

49. perkrovimas – jūrų ar oro transportu iš 
trečiosios šalies gabenamų prekių arba 
gyvūnų, kuriems taikoma 45 straipsnio 1 
dalyje numatyta oficiali kontrolė, 
judėjimas, kai su muitinės priežiūra jos 
tame pačiame uoste ar oro uoste iš laivo ar 
orlaivio vežamos į kitą laivą ar orlaivį, 
ruošiantis jų tolesniam gabenimui;

Or. pl

Pakeitimas 212
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 49 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49a. įvežimas – prekių pateikimas į 
Sąjungos muitų teritoriją, išskyrus prekes, 
gabenamas transporto priemonėmis, 
kurios tik vyksta per muitų teritorijai 
priklausančius teritorinius vandenis arba 
oro erdvę be sustojimo šioje teritorijoje, ir 
prekes, kurios skirtos importui į Sąjungą 
arba trečiąsias šalis tranzitu arba po 
sandėliavimo Sąjungoje;

Or. es
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Pagrindimas

Siūloma įtraukti šį apibrėžimą, kuris jau yra Reglamente Nr. 882/2004, siekiant įtraukti 
siuntas, kurios į ES įvežamos tranzitu arba kurios sandėliuojamos laukiant muitinio 
įforminimo ir kurios galiausiai gali būti neimportuotos į ES.

Pakeitimas 213
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 53 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53. oficialus sulaikymas – procedūra, kuria 
kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
gyvūnai ir prekės, kuriems turi būti 
taikoma oficiali kontrolė, nebūtų gabenami 
ar su jais nebūtų nieko daroma, kol nėra 
sprendimo dėl jų paskirties vietos; jam 
priskiriamas kompetentingų institucijų 
kontroliuojamas veiklos vykdytojų 
atliekamas sandėliavimas;

53. oficialus sulaikymas – procedūra, kuria 
kompetentingos institucijos draudžia arba 
riboja gyvūnų, produktų arba prekių, 
kuriems pagal šį reglamentą turi būti 
taikoma oficiali kontrolė, judėjimą ar 
vežimą ir prireikus pateikimą į rinką, kad 
jie nebūtų gabenami, pateikiami į rinką ar 
su jais nebūtų nieko daroma, kol nėra 
sprendimo dėl jų paskirties vietos; jam 
priskiriamas kompetentingų institucijų 
kontroliuojamas veiklos vykdytojų ar 
pačių institucijų atliekamas sandėliavimas;

Or. es

Pagrindimas

Manoma, kad ši redakcija tinkamesnė, nes yra aiškesnė.

Pakeitimas 214
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 53 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53. oficialus sulaikymas – procedūra, kuria 
kompetentingos institucijos užtikrina, kad 

53. oficialus sulaikymas – procedūra, kuria 
kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
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gyvūnai ir prekės, kuriems turi būti 
taikoma oficiali kontrolė, nebūtų gabenami 
ar su jais nebūtų nieko daroma, kol nėra 
sprendimo dėl jų paskirties vietos; jam 
priskiriamas kompetentingų institucijų 
kontroliuojamas veiklos vykdytojų
atliekamas sandėliavimas;

gyvūnai ir prekės, kuriems turi būti 
taikoma oficiali kontrolė, nebūtų gabenami 
ar su jais nebūtų nieko daroma, kol nėra 
sprendimo dėl jų paskirties vietos; jam 
priskiriamas kompetentingų institucijų 
kontroliuojamas veiklos vykdytojų 
atliekamas sandėliavimas pagal 
kompetentingų institucijų nurodymus;

Or. de

Pakeitimas 215
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 56 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

56. kontrolės planas – kompetentingų 
institucijų parengtas aprašas, kuriame 
pateikiama informacija apie oficialios 
kontrolės sistemos struktūrą ir organizaciją, 
taip pat jos veikimą ir išsamų oficialios 
kontrolės, vykdytinos kiekvienoje 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytoje srityje per 
tam tikrą laikotarpį, planavimą;

56. kontrolės planas – kompetentingų 
institucijų parengtas aprašas, kuriame 
pateikiama informacija apie oficialios 
kontrolės sistemos struktūrą ir 
organizaciją;

Or. es

Pagrindimas

Siekiant aiškumo, paliekama apibrėžtis iš Reglamento Nr. 882/2004.

Pakeitimas 216
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 57 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57a. prekinė kokybė – visos maisto 
produktų savybės ir ypatumai, kurių 
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reikalaujama privalomose nuostatose, 
susijusiose su žaliavomis arba 
sudedamosiomis dalimis, naudojamomis 
gaminant šiuos produktus, gamybos 
procesais, taip pat galutinio produkto 
sudėtimi ir pateikimu;

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiama į 1 straipsnio 2 dalies a punkte pateikiamą pastabą.

Pakeitimas 217
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kiekvienai 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytomis taisyklėmis 
reglamentuojamai sričiai skiria 
kompetentingą instituciją ar institucijas, 
kurias įpareigoja vykdyti oficialią 
kontrolę ir kitą oficialią veiklą.

1. Valstybės narės kiekvieną 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytomis taisyklėmis 
reglamentuojamą sritį patiki
kompetentingai institucijai ar 
institucijoms, atsakingoms už planavimą, 
organizavimą ir oficialios kontrolės 
vykdymą.

Or. es

Pagrindimas

Žodis „įpareigoja“ sukelia neaiškumų, nes valstybė narė neturi įstaigos, o būtent 
kompetentinga institucija nustato tokias ribas.

Pakeitimas 218
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis



AM\1013302LT.doc 103/121 PE526.075v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė oficialią kontrolę ar 
kitą oficialią veiklą vienoje srityje 
įpareigoja vykdyti daugiau nei vieną 
kompetentingą instituciją, nacionaliniu, 
regiono ar vietos lygmeniu arba jei pagal 1 
dalį paskirtoms kompetentingoms 
institucijoms pagal skyrimą leidžiama 
konkrečius oficialios kontrolės ar kitos 
oficialios veiklos įgaliojimus perleisti kitai 
valdžios institucijai, valstybė narė:

2. Jei valstybė narė turi daugiau nei vieną 
kompetentingą instituciją, nacionaliniu, 
regiono ar vietos lygmeniu arba jei pagal 1 
dalį paskirtoms kompetentingoms 
institucijoms leidžiama konkrečius 
oficialios kontrolės įgaliojimus perleisti 
kitai valdžios institucijai, ji užtikrina, kad:

Or. es

Pagrindimas

Valstybė narė negali nieko įpareigoti, nes nėra nieko paskyrusi. Dėl šios priežasties 
atsakomybė turi tekti kompetentingoms valstybės narės, o ne valstybių narių, institucijoms.

Pakeitimas 219
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustato procedūras, skirtas veiksmingam 
ir efektyviam visų susijusių institucijų 
koordinavimui ir oficialios kontrolės ar 
kitos oficialios veiklos jos teritorijoje 
nuoseklumui ir efektyvumui užtikrinti;

a) nustato procedūras, skirtas veiksmingam 
ir efektyviam visų susijusių institucijų 
koordinavimui ir oficialios kontrolės ar 
kitos oficialios veiklos visoje jos 
teritorijoje nuoseklumui ir efektyvumui 
užtikrinti;

Or. es

Pakeitimas 220
Giancarlo Scottà
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustato procedūras, skirtas veiksmingam 
ir efektyviam visų susijusių institucijų 
koordinavimui ir oficialios kontrolės ar 
kitos oficialios veiklos jos teritorijoje 
nuoseklumui ir efektyvumui užtikrinti;

a) nustato procedūras, skirtas veiksmingam 
ir efektyviam visų susijusių institucijų 
koordinavimui ir oficialios kontrolės ar 
kitos oficialios veiklos jos teritorijoje 
nuoseklumui ir efektyvumui užtikrinti, 
siekdama, tarp kitko, kad per vienerius 
kalendorinius metus skirtingos 
kompetentingos institucijos neatliktų 
vienodų tos pačios įmonės patikrinimų;

Or. it

Pakeitimas 221
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skiria vieną instituciją, atsakingą už 
bendradarbiavimo ir kontaktų su 
Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis 
koordinavimą dėl oficialios kontrolės ir 
kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma toje 
srityje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais reikalavimas skirti vieną instituciją nebūtų praktiškiausias sprendimas ir 
turėtų neigiamą poveikį darbo procesams ir sistemoms. Kai kuriose šalyse už ekologinę sritį 
galėtų būti atsakingos dvi institucijos. Vis dėlto valstybėms narėms turėtų būti leista spręsti, 
kuri jų bus atsakinga už kontaktų su institucijomis koordinavimą, žinoma, su sąlyga, kad tai 
bus daroma aiškiai apibrėžtu būdu.
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Pakeitimas 222
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skiria vieną instituciją, atsakingą už 
bendradarbiavimo ir kontaktų su Komisija 
ir kitomis valstybėmis narėmis 
koordinavimą dėl oficialios kontrolės ir 
kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma toje 
srityje.

b) skiria vieną ar kelias institucijas, 
atsakingas už bendradarbiavimo ir 
kontaktų su Komisija ir kitomis 
valstybėmis narėmis koordinavimą dėl 
oficialios kontrolės ir kitos oficialios 
veiklos, kuri vykdoma toje srityje.

Or. es

Pagrindimas

Veiksmingas koordinavimas nebūtinai susijęs su reikalavimu turėti tik vieną atsakingą 
instituciją.

Pakeitimas 223
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skiria vieną instituciją, atsakingą už 
bendradarbiavimo ir kontaktų su Komisija 
ir kitomis valstybėmis narėmis 
koordinavimą dėl oficialios kontrolės ir 
kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma toje 
srityje.

b) skiria vieną instituciją, atsakingą už 
bendradarbiavimo ir kontaktų su Komisija 
ir kitomis valstybėmis narėmis 
koordinavimą dėl oficialios kontrolės ir 
kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma 
kiekviename iš valstybės narės nustatytų 
sektorių, kad būtų aprėpti visi 1 straipsnio 
2 dalyje aptarti sektoriai.

Or. fr

Pagrindimas

1 straipsnio 2 dalyje nustatyti sektoriai yra labai plačiai aprėpiantys (pvz., 2 dalies a punkte 
nurodytas sektorius apima kartu maisto produktų saugą ir tinkamumą). Prancūzijos valdžios 
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institucijos norėtų galėti pačios nustatyti sektorius, kuriuose reikėtų paskirti vieną instituciją.

Pakeitimas 224
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) siekdama koordinuoti institucijų 
vykdomą kontrolę valdomus patikrinimus, 
įsteigia bendrą informacinę valdymo 
sistemą su bendruoju patikrinimų 
registru, kuriame nurodomi Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on the financing, management 
and monitoring of the common 
agricultural policy] VI antraštinėje dalyje 
nustatyti patikrinimai ir sąlygos.

Or. it

Pakeitimas 225
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Už 1 straipsnio 2 dalies j punkte 
nurodytų taisyklių laikymosi tikrinimą 
atsakingos kompetentingos institucijos 
specialias oficialios kontrolės užduotis gali 
pavesti vienai ar daugiau ekologiškų 
produktų kontrolės institucijai. Tokiais 
atvejais kiekvienai tokiai institucijai jos 
priskiria kodą.

3. Už 1 straipsnio 2 dalies j punkte 
nurodytų taisyklių laikymosi tikrinimą 
atsakingos kompetentingos institucijos 
specialias oficialios kontrolės užduotis gali 
pavesti vienai ar daugiau ekologiškų 
produktų ir ekologinės gamybos kontrolės 
institucijai. Tokiais atvejais kiekvienai 
tokiai institucijai jos priskiria kodą.

Or. bg
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Pakeitimas 226
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal 2 dalies b punktą paskirta viena 
institucija;

b) pagal 2 dalies b punktą paskirtos
institucijos;

Or. es

Pagrindimas

Suderinta su 1 dalimi.

Pakeitimas 227
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės 1 dalyje nurodytas 
kompetentingas institucijas gali įgalioti 
vykdyti kontrolę ir tikrinti atitiktį 
taisyklėms, įskaitant konkrečią riziką, 
kuri gali kilti dėl svetimų rūšių atsiradimo 
Sąjungoje, reglamentuojančioms 
taisyklėms, išskyrus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas taisykles, taip pat tikrinti, kaip 
šios taisyklės taikomos.

5. Valstybės narės 1 dalyje nurodytas 
kompetentingas institucijas gali įgalioti 
vykdyti kontrolę ir tikrinti atitiktį 
taisyklėms, išskyrus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas taisykles, taip pat tikrinti, kaip 
šios taisyklės taikomos.

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, ši nuostata šiame reglamente nereikalinga.



PE526.075v01-00 108/121 AM\1013302LT.doc

LT

Pakeitimas 228
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės 1 dalyje nurodytas 
kompetentingas institucijas gali įgalioti 
vykdyti kontrolę ir tikrinti atitiktį 
taisyklėms, įskaitant konkrečią riziką, 
kuri gali kilti dėl svetimų rūšių atsiradimo 
Sąjungoje, reglamentuojančioms 
taisyklėms, išskyrus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas taisykles, taip pat tikrinti, kaip 
šios taisyklės taikomos.

5. Valstybės narės 1 dalyje nurodytas 
kompetentingas institucijas gali įgalioti 
vykdyti kontrolę ir tikrinti atitiktį 
taisyklėms, išskyrus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas taisykles, taip pat tikrinti, kaip 
šios taisyklės taikomos.

Or. de

Pakeitimas 229
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės 1 dalyje nurodytas 
kompetentingas institucijas gali įgalioti 
vykdyti kontrolę ir tikrinti atitiktį 
taisyklėms, įskaitant konkrečią riziką, 
kuri gali kilti dėl svetimų rūšių atsiradimo 
Sąjungoje, reglamentuojančioms 
taisyklėms, išskyrus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas taisykles, taip pat tikrinti, kaip 
šios taisyklės taikomos.

5. Valstybės narės 1 dalyje nurodytas 
kompetentingas institucijas gali įgalioti 
vykdyti kontrolę ir tikrinti atitiktį 
taisyklėms, taip pat tikrinti, kaip šios 
taisyklės taikomos.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant suderinti su pasiūlyta taikymo sritimi.
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Pakeitimas 230
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės 1 dalyje nurodytas 
kompetentingas institucijas gali įgalioti 
vykdyti kontrolę ir tikrinti atitiktį 
taisyklėms, įskaitant konkrečią riziką, 
kuri gali kilti dėl svetimų rūšių atsiradimo 
Sąjungoje, reglamentuojančioms 
taisyklėms, išskyrus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas taisykles, taip pat tikrinti, kaip 
šios taisyklės taikomos.

5. Valstybės narės 1 dalyje nurodytas 
kompetentingas institucijas gali įgalioti 
vykdyti kontrolę ir tikrinti atitiktį 
taisyklėms, išskyrus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas taisykles, taip pat tikrinti, kaip 
šios taisyklės taikomos.

Or. en

Pakeitimas 231
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti 4 dalyje nurodytos informacijos 
pateikimo visuomenei priemones. 
Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 232
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti 4 dalyje nurodytos informacijos 
pateikimo visuomenei priemones. 
Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 233
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti 4 dalyje nurodytos informacijos 
pateikimo visuomenei priemones. 
Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tokie teisės aktai nereikalingi, jei norima užtikrinti paprastą valstybių narių arba valstybių 
narių ir Komisijos ar visuomenės bendravimą.

Pakeitimas 234
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali įgyvendinimo aktais 6. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
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nustatyti 4 dalyje nurodytos informacijos 
pateikimo visuomenei priemones. 
Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

nustatyti 4 dalyje nurodytos informacijos 
pateikimo visuomenei priemones. 
Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. 4 dalyje nurodytos 
informacijos pateikimo visuomenei 
priemonės bet kokiu atveju apima 
informacijos paskelbimą internete.

Or. en

Pakeitimas 235
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustato tvarką oficialios kontrolės ir 
kitos oficialios veiklos nešališkumui, 
kokybei ir nuoseklumui visais lygmenimis 
užtikrinti;

b) nustato tvarką oficialios kontrolės ir 
kitos oficialios veiklos nešališkumui, 
kokybei ir vienodų tikslų įgyvendinimui
visais lygmenimis užtikrinti;

Or. de

Pagrindimas

Kontrolės nuoseklumas gali būti neįmanomas tiek dėl susijusių sektorių, tiek dėl nacionalinių 
kontrolės sistemų skirtumų. Labiau reikėtų užtikrinti, kad ta kontrole būtų pasiekiami vienodi 
tikslai.

Pakeitimas 236
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustato tvarką oficialios kontrolės ir 
kitos oficialios veiklos nešališkumui, 
kokybei ir nuoseklumui visais lygmenimis 

b) nustato tvarką oficialios kontrolės ir 
kitos oficialios veiklos nepriklausomumui, 
kokybei ir nuoseklumui visais lygmenimis 
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užtikrinti; užtikrinti;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų interesų konflikto, oficialią kontrolę vykdančios 
kompetentingos institucijos arba įgaliotos įstaigos turi būti visiškai nepriklausomos nuo 
veiklos vykdytojų, kuriuos jos oficialiai kontroliuoja.

Pakeitimas 237
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustato tvarką oficialios kontrolės ir 
kitos oficialios veiklos nešališkumui, 
kokybei ir nuoseklumui visais lygmenimis 
užtikrinti;

b) nustato tvarką oficialios kontrolės ir 
kitos oficialios veiklos nepriklausomumui,
nešališkumui, kokybei ir nuoseklumui 
visais lygmenimis užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 238
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustato tvarką, skirtą užtikrinti, kad 
oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą 
vykdantys darbuotojai neturėtų jokių 
interesų konflikto;

c) nustato tvarką, skirtą užtikrinti, kad 
oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą 
vykdantys darbuotojai būtų nepriklausomi
neturėtų jokių interesų konflikto;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų interesų konflikto, oficialią kontrolę arba kitą veiklą vykdantys 
darbuotojai turi būti visiškai nepriklausomi nuo veiklos vykdytojų, kuriuos jie oficialiai 
kontroliuoja.

Pakeitimas 239
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustato tvarką, skirtą užtikrinti, kad 
oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą 
vykdantys darbuotojai neturėtų jokių 
interesų konflikto;

c) nustato tvarką, skirtą užtikrinti, kad 
oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą 
vykdantys darbuotojai neturėtų jokių 
interesų konflikto ir niekaip nebūtų susiję 
su veiklos vykdytoju, kurį jie kontroliuoja, 
ar nuo jo priklausomi;

Or. en

Pakeitimas 240
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) turi pakankamą skaičių tinkamai
kvalifikuotų ir patyrusių darbuotojų 
oficialios kontrolės ir kitos oficialios 
veiklos veiksmingumui ir efektyvumui 
užtikrinti, arba gali jų pasisamdyti;

e) turi pakankamą skaičių atsižvelgiant į 
įpareigojimus vykdyti kontrolę pagal 1 
straipsnio 1 ir 2 dalis kvalifikuotų ir 
patyrusių darbuotojų visapusiškam 
oficialios kontrolės ir kitos oficialios 
veiklos veiksmingumui ir efektyvumui 
užtikrinti;

Or. de
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Pagrindimas

Sąvoka „tinkamai“ šiuo atveju nepakankamai konkreti. Svarbu, kad visose srityse, kuriose 
turi būti vykdoma kontrolė, dirbtų tiek ir tokių darbuotojų, kad būtų galima be apribojimų 
įvykdyti bet kokią nustatytą ir būtiną kontrolę. Nuostata, kad darbuotojų galima 
„pasisamdyti“, kelia nerimą, kad pasinaudojant šia formuluote gali būti įtraukiami privatūs 
inspektoriai. Tai keltų pavojų oficialios kontrolės nepriklausomumui.

Pakeitimas 241
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) turi pakankamą skaičių tinkamai 
kvalifikuotų ir patyrusių darbuotojų 
oficialios kontrolės ir kitos oficialios 
veiklos veiksmingumui ir efektyvumui 
užtikrinti, arba gali jų pasisamdyti;

e) turi pakankamą skaičių nepriklausomų,
tinkamai kvalifikuotų ir patyrusių 
darbuotojų oficialios kontrolės ir kitos 
oficialios veiklos veiksmingumui ir 
efektyvumui užtikrinti, arba gali jų 
pasisamdyti;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų interesų konflikto, oficialią kontrolę arba kitą veiklą vykdantys 
darbuotojai turi būti visiškai nepriklausomi nuo veiklos vykdytojų, kuriuos jie oficialiai 
kontroliuoja.

Pakeitimas 242
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) yra kompetentingoje institucijoje arba 
nepriklausomoje valdžios įstaigoje, kuriai 
kompetentinga institucija pavedė vykdyti 
oficialią kontrolę arba kitą oficialią 
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veiklą, dirbantys pareigūnai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų interesų konflikto, oficialią kontrolę arba kitą veiklą vykdantys 
darbuotojai turi būti visiškai nepriklausomi nuo veiklos vykdytojų, kuriuos jie oficialiai 
kontroliuoja.

Pakeitimas 243
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) oficialiai kontroliuodami tranzitu 
vežamų maisto produktų siuntas veikia 
pakankamai atsargiai ir rūpestingai, kad 
nebūtų padaryta žala ar nepablogėtų į 
maisto produktų kokybė;

Or. en

Pakeitimas 244
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos rengia ir 
įgyvendina mokymo programas, skirtas 
užtikrinti, kad oficialią kontrolę ir kitą 
oficialią veiklą vykdantys darbuotojai 
dalyvautų a, b ir c punktuose nurodytuose 
mokymuose.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. pl
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Pakeitimas 245
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti, kad 1 dalies e 
punkte ir 2 dalyje nurodyti kompetentingų 
institucijų darbuotojai turėtų reikiamų 
kvalifikacijų, įgūdžių ir žinių, Komisija 
pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus dėl taisyklių, 
kuriomis nustatoma tokių darbuotojų 
konkreti kvalifikacija ir mokymo 
reikalavimai, atsižvelgiant į mokslines ir 
technines žinias, būtinas oficialiai 
kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
kiekvienoje iš 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų sričių vykdyti.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nuostatomis dėl kvalifikacijos ar mokymo reikalavimų galimai kišamasi į mokymo srities ar 
panašius teisės aktus, taigi būtų pažeidžiamas subsidiarumo principas. Šio reglamento II 
priede jau išvardytos darbuotojų mokymo teminės sritys, į kurias reikia atsižvelgti.

Pakeitimas 246
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti, kad 1 dalies e 
punkte ir 2 dalyje nurodyti kompetentingų 
institucijų darbuotojai turėtų reikiamų 
kvalifikacijų, įgūdžių ir žinių, Komisija 
pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus dėl taisyklių, 

Išbraukta.
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kuriomis nustatoma tokių darbuotojų 
konkreti kvalifikacija ir mokymo 
reikalavimai, atsižvelgiant į mokslines ir 
technines žinias, būtinas oficialiai 
kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
kiekvienoje iš 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų sričių vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 247
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti, kad 1 dalies e 
punkte ir 2 dalyje nurodyti kompetentingų 
institucijų darbuotojai turėtų reikiamų 
kvalifikacijų, įgūdžių ir žinių, Komisija 
pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus dėl taisyklių, 
kuriomis nustatoma tokių darbuotojų 
konkreti kvalifikacija ir mokymo 
reikalavimai, atsižvelgiant į mokslines ir 
technines žinias, būtinas oficialiai 
kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
kiekvienoje iš 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų sričių vykdyti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujama pasirūpinti, kad darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją, sugebėjimų ir žinių, 
tačiau, kaip numatyta 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse, tai užtikrinti privalo valstybės narės ir jų 
kompetentingos institucijos, todėl šis punktas nereikalingas.

Pakeitimas 248
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti, kad 1 dalies e 
punkte ir 2 dalyje nurodyti kompetentingų 
institucijų darbuotojai turėtų reikiamų 
kvalifikacijų, įgūdžių ir žinių, Komisija 
pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus dėl taisyklių, 
kuriomis nustatoma tokių darbuotojų 
konkreti kvalifikacija ir mokymo 
reikalavimai, atsižvelgiant į mokslines ir 
technines žinias, būtinas oficialiai 
kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
kiekvienoje iš 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų sričių vykdyti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pačios valstybės narės savo nuožiūra turėtų nustatyti darbuotojų konkrečią kvalifikaciją ir 
mokymo reikalavimus, kad jie turėtų žinių, kurios būtinos oficialiai kontrolei vykdyti.

Pakeitimas 249
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti, kad 1 dalies e punkte 
ir 2 dalyje nurodyti kompetentingų 
institucijų darbuotojai turėtų reikiamų 
kvalifikacijų, įgūdžių ir žinių, Komisija 
pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus dėl taisyklių, 
kuriomis nustatoma tokių darbuotojų 
konkreti kvalifikacija ir mokymo 
reikalavimai, atsižvelgiant į mokslines ir 
technines žinias, būtinas oficialiai kontrolei 
ir kitai oficialiai veiklai kiekvienoje iš 1 

3. Siekiant užtikrinti, kad 1 dalies e punkte 
ir 2 dalyje nurodyti kompetentingų 
institucijų darbuotojai turėtų reikiamų
kvalifikacijų, įgūdžių ir žinių, Komisija 
pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus dėl taisyklių, 
kuriomis nustatoma tokių darbuotojų 
konkreti kvalifikacija ir mokymo 
reikalavimai, atsižvelgiant į mokslines ir 
technines žinias, būtinas oficialiai kontrolei 
ir kitai oficialiai veiklai kiekvienoje iš 1 
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straipsnio 2 dalyje nurodytų sričių vykdyti. straipsnio 2 dalyje nurodytų sričių vykdyti, 
tačiau šiais deleguotaisiais aktais turėtų 
būti atsižvelgiama į kiekvienos valstybės 
narės ypatumus.

Or. en

Pakeitimas 250
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei kompetentingoje institucijoje yra 
daugiau nei vienas skyrius, kuris turi 
kompetencijos oficialiai kontrolei ir kitai 
oficialiai veiklai vykdyti, užtikrinamas 
veiksmingas ir efektyvus skirtingų skyrių 
koordinavimas ir jų bendradarbiavimas.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. pl

Pakeitimas 251
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai paprašius kompetentingos 
institucijos pateikia 1 dalyje nurodyto 
audito rezultatus.

2. Komisijai pagrįstai paprašius 
kompetentingos institucijos pateikia 1 
dalyje nurodyto audito rezultatus.

Or. es

Pagrindimas

Svarbu, kad, siekiant išvengti nepagrįstų prašymų valstybėms narėms pateikti informaciją, 
Komisija pagrįstu, kodėl prašo informacijos.



PE526.075v01-00 120/121 AM\1013302LT.doc

LT

Pakeitimas 252
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti 1 dalyje numatyto audito 
vykdymo taisykles. Įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 141 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 253
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti 1 dalyje numatyto audito 
vykdymo taisykles. Įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 141 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti 1 dalyje numatyto audito 
vykdymo gaires. Įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 141 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių jau įtvirtintos gerai veikiančios audito sistemos. Išsamios taisyklės, 
dėl kurių gali padidėti sąnaudos ir išlaidos darbuotojams, nereikalingos. Prireikus pagalba
valstybėms narėms gali būti teikiama, pavyzdžiui, gairėmis.

Pakeitimas 254
Jolanta Emilia Hibner
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingų institucijų sprendimai dėl 
fizinių ir juridinių asmenų

Kompetentingų institucijų sprendimai dėl 
veiklos vykdytojų

Or. pl

Pakeitimas 255
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingų institucijų sprendimus dėl 
fizinių ar juridinių asmenų, priimtus pagal 
53 straipsnį, 64 straipsnio 3 ir 5 dalis, 65 
straipsnį, 134 straipsnio 2 dalį ir 135 
straipsnio 1 ir 2 dalis, pagal nacionalinę 
teisę šie asmenys gali apskųsti.

Kompetentingų institucijų sprendimus dėl 
veiklos vykdytojų, priimtus pagal 53 
straipsnį, 64 straipsnio 3 ir 5 dalis, 65 
straipsnį, 134 straipsnio 2 dalį ir 135 
straipsnio 1 ir 2 dalis, pagal nacionalinę 
teisę šie asmenys gali apskųsti.

Or. pl


