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Pakeitimas 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specialios taisyklės dėl oficialios kontrolės 
ir veiksmų, kurių kompetentingos 
institucijos turi imtis dėl gyvūnų gerovės 
reikalavimų

Specialios taisyklės dėl oficialios kontrolės 
ir veiksmų, kurių kompetentingos 
institucijos turi imtis dėl stuburinių 
gyvūnų, žmonėms vartoti neskirtų 
gyvūninių produktų, genetinės medžiagos 
produktų, šalutinių gyvūninių produktų ir 
jų gaminių

Or. es

Pagrindimas

Atrodo, kad šio straipsnio pavadinimas dubliuojasi su 15 straipsnio nuostatomis, nes ir 
pavadinime, ir 15 straipsnyje minimi gyvūnai ir gyvūniniai produktai. Terminą „stuburiniai“ 
siūlome įterpti dėl to, kad užtikrinant gyvūnų gerovę vien tik saugomi stuburiniai gyvūnai.

Pakeitimas 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ilgų kelionių tarp valstybių narių ir 
trečiųjų šalių atveju atliekama oficiali 
atsitiktinė arba planinė kontrolė bet 
kuriame ilgos kelionės etape, siekiant 
patikrinti, ar deklaruotas kelionės laikas 
atitinka tikrovę ir kelionė atitinka 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005, bet 
pirmiausia, ar kelionės laikas ir poilsio 
laikotarpiai atitinka Reglamento (EB) 
Nr. 1/2005 I priedo V skyriuje nustatytas 
ribas;
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Or. en

Pagrindimas

Keista, kad remiantis 18 straipsniu gyvūnų pervežimo kontrolė būtina prieš kelionę ir 
išvykimo iš ES vietose, bet ne kelionės metu.

Pakeitimas 458
Glenis Willmott

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ilgų kelionių tarp valstybių narių ir 
trečiųjų šalių atveju atliekama oficiali 
atsitiktinė arba planinė kontrolė bet 
kuriame ilgos kelionės etape, siekiant 
patikrinti, ar deklaruotas kelionės laikas 
atitinka tikrovę ir kelionė atitinka šį 
reglamentą, bet pirmiausia, ar kelionės 
laikas ir poilsio laikotarpiai atitinka 
Reglamento (EB) Nr. 1/2005 I priedo V 
skyriuje nustatytas ribas;

Or. en

Pakeitimas 459
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) oficiali vežamų gyvūnų būklės ir 
transporto priemonės kontrolė;

i) oficiali vežamų gyvūnų būklės ir 
transporto priemonės kontrolė siekiant 
patikrinti atitiktį Reglamento (EB) 
Nr. 1/1005 I priedo II skyriui ir, jei 
taikoma, VI skyriui;

Or. en
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Pakeitimas 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) oficiali vežamų gyvūnų būklės ir 
transporto priemonės kontrolė;

i) oficiali vežamų gyvūnų būklės ir 
transporto priemonės kontrolė siekiant 
patikrinti atitiktį Reglamento (EB) 
Nr. 1/2005 I priedo II skyriui ir, jei 
taikoma, VI skyriui;

Or. en

Pagrindimas

Atitinkamose Reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl vežamų gyvūnų apsaugos nuostatose 
nurodoma, kad transporto priemonės kontrolė atliekama siekiant patikrinti atitiktį reglamento 
I priedo II skyriui ir, jei taikoma, VI skyriui. Siūlomu reglamentu dėl oficialios kontrolės 
panaikinamas šis Reglamento (EB) Nr. 1/2005 aspektas. Todėl jis turėtų būti įtrauktas į 
siūlomą reglamentą dėl oficialios kontrolės.

Pakeitimas 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) oficiali kontrolė, kuria siekiama 
patikrinti, ar vežėjai laikosi taikytinų 
tarptautinių susitarimų ir turi galiojančius 
vežėjų patvirtinimus ir vairuotojo bei 
palydovo kompetencijos pažymėjimus;

ii) oficiali kontrolė, kuria siekiama 
patikrinti, ar vežėjai laikosi taikytinų 
tarptautinių susitarimų, įskaitant Europos 
konvenciją dėl gyvūnų apsaugos 
tarptautinio vežimo metu, ir turi 
galiojančius vežėjų patvirtinimus ir 
vairuotojo bei palydovo kompetencijos 
pažymėjimus;

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų aiškiai pabrėžti, kad pagrindinis svarbus susitarimas yra Europos konvencija dėl 
gyvūnų apsaugos tarptautinio vežimo metu.

Pakeitimas 462
Glenis Willmott

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) atlikus oficialią kontrolę pagal c 
punkto i papunktį ir kompetentingai 
institucijai nustačius, kad gyvūnai 
netinkami pervežimui, jie iškraunami, 
pagirdomi, pašeriami ir pailsinami, kol 
galės tęsti kelionę.

Or. en

Pakeitimas 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jeigu atlikus oficialią kontrolę pagal 
šios dalies c punkto i papunktį, 
atsižvelgiant į kompetentingos institucijos 
nuomonę, nustatoma, kad gyvūnai 
netinkami tęsti kelionę, jie iškraunami, 
pagirdomi, pašeriami ir pailsinami, taip 
pat, jeigu būtina, jiems suteikiama 
veterinarinė pagalba;

Or. en

Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 1/2005 dėl vežamų gyvūnų apsaugos nustatyta, kad jeigu išvykimo iš ES 
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vietose gyvūnai yra netinkami tęsti kelionę, jie turi būti iškrauti, pašerti, pagirdyti ir pailsinti.
Siūlomame reglamente dėl oficialios kontrolės pakartojamas Reglamento (EB) Nr. 1/2005 
reikalavimas patikrinti gyvūnus išvykimo iš ES vietose siekiant užtikrinti, kad jie tinkami tęsti 
kelionę, tačiau nenurodo, kokių veiksmų reikėtų imtis, jeigu nustatoma, kad gyvūnų būklė 
netinkama.

Pakeitimas 464
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies b punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Komisija įgyvendinimo aktais, 
vadovaudamasi Tarybos direktyva 
2009/1567/EB ir EFSA 
rekomendacijomis, nustato maksimalią 12 
valandų kelionės trukmę visiems skerstinų 
arklių pervežimams;

Or. en

Pakeitimas 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei pagal 1 straipsnio 2 dalies f punkte 
nurodytas taisykles reikalaujama, kad 
būtų laikomasi tam tikrų kiekybiškai 
neįvertinamų gyvūnų gerovės standartų, 
arba jei pagal tas taisykles reikalaujama, 
kad būtų nustatyta tam tikra tvarka, 
kurios laikymosi negalima veiksmingai 
patikrinti vien taikant 13 straipsnyje 
nurodytus oficialios kontrolės metodus ir 
priemones, tuomet oficialiai kontrolei, 
kuri atliekama siekiant patikrinti atitiktį 
toms taisyklėms, gali būti priskirtas 
specialių gyvūnų gerovės rodiklių 

Išbraukta.
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naudojimas tais atvejais ir tokiomis 
sąlygomis, kurie priimami pagal 3 dalies f 
punktą.

Or. es

Pagrindimas

Siūlome išbraukti šią dalį, nes joje minimi rodikliai, kurie nereglamentuojami Bendrijos teisės 
aktais. Šiuos rodiklius minėti per anksti ir dėl tokio paminėjimo atsiranda teisinis netikrumas, 
nes nurodomi nežinomi rodikliai, kurie nenustatyti jokiais teisės aktais. Europos Komisija ne 
kartą yra pakartojusi, kad parengs su gyvūnų gerove susijusį teisės aktą, į kurį bus įtraukti 
rodikliai. Kai šis aktas bus pateiktas ir priimtas, tokia nuoroda galės būti įtraukta. Kol kas tai 
daryti per anksti.

Pakeitimas 466
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl oficialios
kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytoms 
Sąjungos taisyklėms, vykdymo. Rengiant 
šiuos deleguotuosius aktus atsižvelgiama į 
riziką gyvūnų gerovei, susijusią su 
ūkininkavimo veikla ir gyvūnų vežimu, 
skerdimu ir nužudymu, ir nustatomos 
taisyklės dėl:

3. Komisija įgaliojama priimti pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios 
kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytoms 
Sąjungos taisyklėms, vykdymo. Rengiant 
šiuos pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų atsižvelgiama į riziką 
gyvūnų gerovei, susijusią su ūkininkavimo 
veikla ir gyvūnų vežimu, skerdimu ir 
nužudymu, ir nustatomos taisyklės dėl:

Or. en

Pakeitimas 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gyvūnų gerovės reikalavimų tikrinimo 
pasienio kontrolės postuose ir išvežimo 
punktuose ir minimalių reikalavimų, 
taikytinų tokiuose išvežimo punktuose;

d) gyvūnų gerovės reikalavimų tikrinimo 
pasienio kontrolės postuose ir išvežimo 
punktuose;

Or. es

Pagrindimas

Tai naujas reikalavimas, kurio nėra galiojančiuose teisės aktuose; tokiu įpareigojimu 
ribojama valstybių narių galimybė priimti sprendimus, susijusius su gyvūnų eksportu.

Pakeitimas 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) atvejų, kai oficialiai kontrolei, kuria 
siekiama patikrinti atitiktį gyvūnų gerovės 
reikalavimams, galima priskirti specialių 
gyvūnų gerovės rodiklių, pagrįstų 
pamatuojamais veiksmingumo kriterijais, 
naudojimą ir tokių rodiklių formą, 
pagrįstą moksliniais ir techniniais 
įrodymais, ir sąlygų, kuriomis tai galima 
padaryti.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Europos Komisija ne kartą yra pakartojusi, kad parengs su gyvūnų gerove susijusį teisės 
aktą, į kurį bus įtraukti rodikliai. Kai šis aktas bus pateiktas ir priimtas, tokia nuoroda galės 
būti įtraukta. Kol kas tai daryti per anksti.

Pakeitimas 469
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) atvejų, kai oficialiai kontrolei, kuria 
siekiama patikrinti atitiktį gyvūnų gerovės 
reikalavimams, galima priskirti specialių 
gyvūnų gerovės rodiklių, pagrįstų 
pamatuojamais veiksmingumo kriterijais, 
naudojimą ir tokių rodiklių formą, pagrįstą 
moksliniais ir techniniais įrodymais, ir 
sąlygų, kuriomis tai galima padaryti.

f) atvejų, kai oficialiai kontrolei, kuria 
siekiama patikrinti atitiktį gyvūnų gerovės 
reikalavimams, priskiriamas gyvūnų 
gerovės rodiklių, pagrįstų pamatuojamais 
veiksmingumo kriterijais, naudojimas ir 
tokių rodiklių forma, pagrįsta moksliniais 
ir techniniais įrodymais, ir sąlygų, 
kuriomis tai galima padaryti.

Or. en

Pakeitimas 470
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.

Specialios taisyklės dėl oficialios 
kontrolės ir veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis dėl 
augalų sveikatos

Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl oficialios augalų, 
augalinių produktų ir kitų objektų 
kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytoms 
Sąjungos taisyklėms, taikytinoms tokioms 
prekėms, vykdymo ir dėl veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis po 
oficialios kontrolės. Rengiant šiuos 
deleguotuosius aktus atsižvelgiama į 
riziką augalų sveikatai, susijusią su 
augalais, augaliniais produktais ir kitais 
objektais dėl konkrečių kenksmingųjų 
organizmų ar veiklos vykdytojų, ir 
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nustatomos taisyklės dėl:

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 
dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;

b) vienodų oficialios tam tikrų augalų, 
augalinių produktų ir kitų objektų, 
kuriems taikomos 1 straipsnio 2 dalies g 
punkte nustatytos taisyklės, kontrolės 
vykdymo specialių reikalavimų, taip pat 
vienodo minimalaus tokios oficialios 
kontrolės veiksmų skaičiaus specialių
reikalavimų, be 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų kriterijų atsižvelgiant į konkretų 
pavojų ir riziką, susijusius su augalų 
sveikata dėl konkrečių tam tikros kilmės 
ar provenencijos augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų;

c) vienodo kompetentingų institucijų 
vykdomos veiklos vykdytojų, kurie pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 79 straipsnio 1 
dalį yra įgalioti išduoti augalų pasus, 
oficialios kontrolės veiksmų skaičiaus, be 
8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų 
atsižvelgiant į tai, ar šie veiklos vykdytojai 
įgyvendino augalams, augaliniams 
produktams ir kitiems jų gaminamiems 
objektams skirtą fitosanitarijos rizikos 
valdymo planą, kaip nurodyta Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] 86 straipsnyje;

d) atvejų, kai kompetentingos institucijos 
dėl konkrečios neatitikties turi imtis 
vienos ar daugiau 135 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų priemonių ar papildomų be 
minėtoje dalyje numatytų priemonių.

Or. de
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Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus šiame reglamente nereikalingas.

Pakeitimas 471
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.

Specialios taisyklės dėl oficialios 
kontrolės ir veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis dėl 
augalų sveikatos

Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl oficialios augalų, 
augalinių produktų ir kitų objektų 
kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytoms 
Sąjungos taisyklėms, taikytinoms tokioms 
prekėms, vykdymo ir dėl veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis po 
oficialios kontrolės. Rengiant šiuos 
deleguotuosius aktus atsižvelgiama į 
riziką augalų sveikatai, susijusią su 
augalais, augaliniais produktais ir kitais 
objektais dėl konkrečių kenksmingųjų 
organizmų ar veiklos vykdytojų, ir 
nustatomos taisyklės dėl:

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 
dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;

b) vienodų oficialios tam tikrų augalų, 
augalinių produktų ir kitų objektų, 
kuriems taikomos 1 straipsnio 2 dalies g 
punkte nustatytos taisyklės, kontrolės 
vykdymo specialių reikalavimų, taip pat 
vienodo minimalaus tokios oficialios 



AM\1013305LT.doc 13/108 PE526.077v01-00

LT

kontrolės veiksmų skaičiaus specialių 
reikalavimų, be 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų kriterijų atsižvelgiant į konkretų 
pavojų ir riziką, susijusius su augalų 
sveikata dėl konkrečių tam tikros kilmės 
ar provenencijos augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų;

c) vienodo kompetentingų institucijų 
vykdomos veiklos vykdytojų, kurie pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 79 straipsnio 1 
dalį yra įgalioti išduoti augalų pasus, 
oficialios kontrolės veiksmų skaičiaus, be 
8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų 
atsižvelgiant į tai, ar šie veiklos vykdytojai 
įgyvendino augalams, augaliniams 
produktams ir kitiems jų gaminamiems 
objektams skirtą fitosanitarijos rizikos 
valdymo planą, kaip nurodyta Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] 86 straipsnyje;

d) atvejų, kai kompetentingos institucijos 
dėl konkrečios neatitikties turi imtis 
vienos ar daugiau 135 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų priemonių ar papildomų be 
minėtoje dalyje numatytų priemonių.

Or. de

Pakeitimas 472
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.

Specialios taisyklės dėl oficialios 
kontrolės ir veiksmų, kurių 
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kompetentingos institucijos turi imtis dėl 
augalų sveikatos

Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl oficialios augalų, 
augalinių produktų ir kitų objektų 
kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytoms 
Sąjungos taisyklėms, taikytinoms tokioms 
prekėms, vykdymo ir dėl veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis po 
oficialios kontrolės. Rengiant šiuos 
deleguotuosius aktus atsižvelgiama į 
riziką augalų sveikatai, susijusią su 
augalais, augaliniais produktais ir kitais 
objektais dėl konkrečių kenksmingųjų 
organizmų ar veiklos vykdytojų, ir 
nustatomos taisyklės dėl:

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 
dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;

b) vienodų oficialios tam tikrų augalų, 
augalinių produktų ir kitų objektų, 
kuriems taikomos 1 straipsnio 2 dalies g 
punkte nustatytos taisyklės, kontrolės 
vykdymo specialių reikalavimų, taip pat 
vienodo minimalaus tokios oficialios 
kontrolės veiksmų skaičiaus specialių 
reikalavimų, be 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų kriterijų atsižvelgiant į konkretų 
pavojų ir riziką, susijusius su augalų 
sveikata dėl konkrečių tam tikros kilmės 
ar provenencijos augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų;

c) vienodo kompetentingų institucijų 
vykdomos veiklos vykdytojų, kurie pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 79 straipsnio 1 
dalį yra įgalioti išduoti augalų pasus, 
oficialios kontrolės veiksmų skaičiaus, be 
8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų 
atsižvelgiant į tai, ar šie veiklos vykdytojai 
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įgyvendino augalams, augaliniams 
produktams ir kitiems jų gaminamiems 
objektams skirtą fitosanitarijos rizikos 
valdymo planą, kaip nurodyta Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] 86 straipsnyje;

d) atvejų, kai kompetentingos institucijos 
dėl konkrečios neatitikties turi imtis 
vienos ar daugiau 135 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų priemonių ar papildomų be 
minėtoje dalyje numatytų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 473
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 
dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 474
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienodų oficialios tam tikrų augalų, 
augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems 
taikomos 1 straipsnio 2 dalies g punkte 
nustatytos taisyklės, kontrolės vykdymo 

b) vienodų oficialios tam tikrų augalų, 
augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems 
taikomos 1 straipsnio 2 dalies g punkte 
nustatytos taisyklės, kontrolės vykdymo 
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specialių reikalavimų, taip pat vienodo 
minimalaus tokios oficialios kontrolės 
veiksmų skaičiaus specialių reikalavimų, 
be 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų 
atsižvelgiant į konkretų pavojų ir riziką, 
susijusius su augalų sveikata dėl konkrečių 
tam tikros kilmės ar provenencijos augalų, 
augalinių produktų ir kitų objektų;

specialių reikalavimų, taip pat vienodo 
minimalaus tokios oficialios kontrolės 
veiksmų skaičiaus specialių reikalavimų, 
be 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų 
atsižvelgiant į konkrečią riziką, susijusią 
su augalų sveikata dėl konkrečių tam tikros 
kilmės ar provenencijos augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų;

Or. en

Pakeitimas 475
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.

Specialios taisyklės dėl oficialios 
kontrolės ir veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis dėl 
augalų dauginamosios medžiagos

Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl oficialios augalų 
dauginamosios medžiagos kontrolės, 
kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 
straipsnio 2 dalies h punkte nurodytoms 
taisyklėms, taikytinoms tokioms prekėms, 
vykdymo ir dėl veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis po 
oficialios kontrolės. Šiais deleguotaisiais 
aktais nustatomos taisyklės dėl:

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 
dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;

b) vienodų specialių oficialios kontrolės 
vykdymo reikalavimų, be 8 straipsnio 1 
dalyje nurodytų kriterijų atsižvelgiant į 
riziką tam tikrų kategorijų ar konkrečių 
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genčių arba rūšių augalų dauginamosios 
medžiagos sveikatai, tapatumui, kokybei ir 
atsekamumui;

c) specialių IV antraštinėje dalyje 
numatytos administracinės pagalbos 
mechanizmų panaudojimo kriterijų ir 
sąlygų;

d) atvejų, kai kompetentingos institucijos 
dėl konkrečios neatitikties turi imtis 
vienos ar daugiau 135 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų priemonių ar papildomų be 
minėtoje dalyje numatytų priemonių.

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus šiame reglamente nereikalingas.

Pakeitimas 476
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.

Specialios taisyklės dėl oficialios 
kontrolės ir veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis dėl 
augalų dauginamosios medžiagos

Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl oficialios augalų 
dauginamosios medžiagos kontrolės, 
kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 
straipsnio 2 dalies h punkte nurodytoms 
taisyklėms, taikytinoms tokioms prekėms, 
vykdymo ir dėl veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis po 
oficialios kontrolės. Šiais deleguotaisiais 
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aktais nustatomos taisyklės dėl:

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 
dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;

b) vienodų specialių oficialios kontrolės 
vykdymo reikalavimų, be 8 straipsnio 1 
dalyje nurodytų kriterijų atsižvelgiant į 
riziką tam tikrų kategorijų ar konkrečių 
genčių arba rūšių augalų dauginamosios 
medžiagos sveikatai, tapatumui, kokybei ir 
atsekamumui;

c) specialių IV antraštinėje dalyje 
numatytos administracinės pagalbos 
mechanizmų panaudojimo kriterijų ir 
sąlygų;

d) atvejų, kai kompetentingos institucijos 
dėl konkrečios neatitikties turi imtis 
vienos ar daugiau 135 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų priemonių ar papildomų be 
minėtoje dalyje numatytų priemonių.

Or. de

Pakeitimas 477
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.

Specialios taisyklės dėl oficialios 
kontrolės ir veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis dėl 
augalų dauginamosios medžiagos

Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl oficialios augalų 
dauginamosios medžiagos kontrolės, 
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kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 
straipsnio 2 dalies h punkte nurodytoms 
taisyklėms, taikytinoms tokioms prekėms, 
vykdymo ir dėl veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis po 
oficialios kontrolės. Šiais deleguotaisiais 
aktais nustatomos taisyklės dėl:

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 
dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;

b) vienodų specialių oficialios kontrolės 
vykdymo reikalavimų, be 8 straipsnio 1 
dalyje nurodytų kriterijų atsižvelgiant į 
riziką tam tikrų kategorijų ar konkrečių 
genčių arba rūšių augalų dauginamosios 
medžiagos sveikatai, tapatumui, kokybei ir 
atsekamumui;

c) specialių IV antraštinėje dalyje 
numatytos administracinės pagalbos 
mechanizmų panaudojimo kriterijų ir 
sąlygų;

d) atvejų, kai kompetentingos institucijos 
dėl konkrečios neatitikties turi imtis 
vienos ar daugiau 135 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų priemonių ar papildomų be 
minėtoje dalyje numatytų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 478
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 
dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 479
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) atsižvelgiant į rizikos laipsnį, 
minimalus kontrolės veiksmų skaičius, 
skirtingai kiekvienam produktui ar 
veiklai, kuriems taikoma oficiali kontrolė.

Or. fr

Pagrindimas

Norint užtikrinti gamybos kokybės lygį ir tam tikros rūšies sėklos ar augalo kontrolę svarbu, 
kad augalų dauginamajai medžiagai taikomas minimalus kontrolės veiksmų skaičius 
skirtingose valstybėse narėse būtų suderintas.

Pakeitimas 480
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 straipsnis Išbraukta.

Specialios taisyklės dėl oficialios 
kontrolės ir veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis dėl 
GMO ir genetiškai modifikuoto maisto ir 
pašarų

Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl oficialios GMO ir 
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 
kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose 
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nurodytoms taisyklėms, vykdymo ir dėl
veiksmų, kurių kompetentingos 
institucijos turi imtis po tokios oficialios 
kontrolės. Rengiant šiuos deleguotuosius 
aktus atsižvelgiama į poreikį užtikrinti 
minimalų oficialios kontrolės lygį, kad 
būtų išvengta šių taisyklių pažeidimo 
praktikos, ir nustatomos taisyklės dėl:

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 
dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;

b) vienodų oficialios kontrolės vykdymo 
toliau nurodytose srityse specialių 
reikalavimų ir vienodo minimalaus šios 
oficialios kontrolės veiksmų skaičiaus:

i) GMO ir genetiškai modifikuoto maisto 
ir pašarų, kuriems neišduotas leidimas 
pagal 2001 m. kovo 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų 
organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir 
panaikinančią Tarybos direktyvą 
90/220/EEB49, arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, buvimas rinkoje;

ii) GMO auginimas ir teisingas Direktyvos 
2001/18/EB 13 straipsnio 2 dalies e 
punkte, 5 straipsnio 5 dalyje ir 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 17 
straipsnio 5 dalyje nurodyto stebėsenos 
plano taikymas;

iii) ribotas genetiškai modifikuotų 
organizmų naudojimas;

c) atvejų, kai kompetentingos institucijos 
dėl konkrečios neatitikties turi imtis 
vienos ar daugiau 135 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų priemonių ar papildomų be 
minėtoje dalyje numatytų priemonių.

__________________
49 OL L 106, 2001 4 17, p. 1.

Or. de
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Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus šiame reglamente nereikalingas.

Pakeitimas 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specialios taisyklės dėl oficialios kontrolės 
ir veiksmų, kurių kompetentingos 
institucijos turi imtis dėl GMO ir
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų

Specialios taisyklės dėl oficialios kontrolės 
ir veiksmų, kurių kompetentingos 
institucijos turi imtis dėl genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų

Or. es

Pagrindimas

Reglamentą reikėtų ir toliau ribotai taikyti maistui ir pašarams, taip pat reikėtų sutrumpinti 
straipsnio pavadinimą.

Pakeitimas 482
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl oficialios GMO ir 
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 
kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytoms taisyklėms, vykdymo ir dėl 
veiksmų, kurių kompetentingos institucijos 
turi imtis po tokios oficialios kontrolės.
Rengiant šiuos deleguotuosius aktus

Komisija įgaliojama priimti pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios 
GMO ir genetiškai modifikuoto maisto ir 
pašarų kontrolės, kuria siekiama patikrinti 
atitiktį 1 straipsnio 2 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytoms taisyklėms, 
vykdymo ir dėl veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis po 
tokios oficialios kontrolės. Rengiant šiuos 
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atsižvelgiama į poreikį užtikrinti minimalų 
oficialios kontrolės lygį, kad būtų išvengta 
šių taisyklių pažeidimo praktikos, ir 
nustatomos taisyklės dėl:

pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų atsižvelgiama į poreikį 
užtikrinti minimalų oficialios kontrolės 
lygį, kad būtų išvengta šių taisyklių 
pažeidimo praktikos, ir nustatomos 
taisyklės dėl:

Or. en

Pakeitimas 483
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 
dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 484
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pirmos pastraipos b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienodų oficialios kontrolės vykdymo 
toliau nurodytose srityse specialių
reikalavimų ir vienodo minimalaus šios 
oficialios kontrolės veiksmų skaičiaus:

b) vienodų oficialios kontrolės vykdymo ir 
jos taikymo aprėpties toliau nurodytose 
srityse specialių reikalavimų ir vienodo 
minimalaus šios oficialios kontrolės 
veiksmų skaičiaus:

Or. pl
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Pakeitimas 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pirmos pastraipos b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienodų oficialios kontrolės vykdymo 
toliau nurodytose srityse specialių 
reikalavimų ir vienodo minimalaus šios 
oficialios kontrolės veiksmų skaičiaus:

b) vienodų specialių oficialios kontrolės 
vykdymo ir minimalaus šios oficialios 
kontrolės veiksmų skaičiaus reikalavimų, 
susijusių su genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų, kuriems neišduotas 
leidimas pagal 2001 m. kovo 12 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų 
organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir 
panaikinančią Tarybos direktyvą 
90/220/EEB, arba pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, buvimu rinkoje;

Or. es

Pagrindimas

Jau yra priimti teisės aktai dėl genetiškai modifikuotų organizmų, apimantys ir kontrolę.

Pakeitimas 486
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) GMO auginimas ir teisingas Direktyvos 
2001/18/EB 13 straipsnio 2 dalies e punkte, 
5 straipsnio 5 dalyje ir Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 17 straipsnio 5 dalyje 
nurodyto stebėsenos plano taikymas;

(ii) GMO auginimas ir teisingas Direktyvos 
2001/18/EB 13 straipsnio 2 dalies e punkte, 
5 straipsnio 5 dalyje ir Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 17 straipsnio 5 dalyje 
nurodyto stebėsenos plano taikymas, 
įskaitant būtinas galimo poveikio žmonių 
sveikatai, gyvūnų sveikatai ir aplinkai 
stebėjimo ir priežiūros priemones;
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Or. en

Pakeitimas 487
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iiia) būtinos kontrolės ir ataskaitų 
teikimo priemonės, kuriomis siekiama 
išvengti netyčinio GMO atsiradimo pagal 
Direktyvos 2001/18/EC 26 a straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 488
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės visada gali nustatyti 
griežtesnes priemones negu nurodyta 
1 dalyje

Or. en

Pakeitimas 489
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 straipsnis Išbraukta.
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Specialios taisyklės dėl oficialios 
kontrolės ir veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis dėl 
augalų apsaugos produktų

Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl oficialios 
kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytoms 
taisyklėms, vykdymo.

Rengiant šiuos deleguotuosius aktus 
atsižvelgiama į riziką, kurią augalų 
apsaugos produktai gali kelti žmonių 
sveikatai, gyvūnų sveikatai ar aplinkai, ir 
nustatomos taisyklės dėl:

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 
dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;

b) vienodų specialių reikalavimų, taikomų 
vykdant oficialią kontrolę, ir dėl 
minimalaus šios oficialios kontrolės 
veiksmų, susijusių su augalų apsaugos
produktų gamyba, pateikimu rinkai, 
įvežimu į Sąjungą, ženklinimu, pakavimu, 
vežimu, sandėliavimu ir naudojimu, 
skaičiaus, be 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų kriterijų atsižvelgiant į poreikį 
užtikrinti saugų ir tausų augalų apsaugos 
produktų naudojimą ir užkirsti kelią 
neteisėtai prekybai tokiais produktais;

c) vienodų specialių pesticidų purkštuvų 
inspektavimo ir minimalaus šios kontrolės 
veiksmų skaičiaus reikalavimų;

d) atvejų, kai kompetentingos institucijos 
dėl konkrečios neatitikties turi imtis 
vienos ar daugiau 135 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų priemonių ar papildomų be 
minėtoje dalyje numatytų priemonių;

e) sertifikavimo sistemos, skirtos padėti 
kompetentingoms institucijoms atlikti 
pesticidų purkštuvų inspektavimą, 
formos;
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f) informacijos apie įtariamą 
apsinuodijimą augalų apsaugos 
produktais rinkimo, stebėsenos ir 
pranešimo;

g) informacijos apie suklastotus augalų 
apsaugos produktus ir neteisėtą prekybą 
augalų apsaugos produktais rinkimo, 
tokių suklastotų produktų ir neteisėtos 
prekybos stebėsenos ir pranešimo apie 
juos.

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus šiame reglamente nereikalingas.

Pakeitimas 490
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl oficialios 
kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytoms 
taisyklėms, vykdymo.

Komisija įgaliojama priimti pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios 
kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytoms 
taisyklėms, vykdymo.

Or. en

Pakeitimas 491
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antros pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengiant šiuos deleguotuosius aktus
atsižvelgiama į riziką, kurią augalų 
apsaugos produktai gali kelti žmonių 
sveikatai, gyvūnų sveikatai ar aplinkai, ir 
nustatomos taisyklės dėl:

Rengiant šiuos pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų atsižvelgiama į 
riziką, kurią augalų apsaugos produktai 
gali kelti žmonių sveikatai, gyvūnų 
sveikatai ar aplinkai, ir nustatomos 
taisyklės dėl:

Or. en

Pakeitimas 492
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 
dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 493
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienodų specialių reikalavimų, taikomų 
vykdant oficialią kontrolę, ir dėl 
minimalaus šios oficialios kontrolės 
veiksmų, susijusių su augalų apsaugos 
produktų gamyba, pateikimu rinkai, 
įvežimu į Sąjungą, ženklinimu, pakavimu, 
vežimu, sandėliavimu ir naudojimu, 
skaičiaus, be 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų 

b) vienodų specialių reikalavimų, taikomų 
vykdant oficialią kontrolę, ir dėl 
minimalaus šios oficialios kontrolės 
veiksmų, susijusių su augalų apsaugos 
produktų gamyba, pateikimu rinkai, 
įvežimu į Sąjungą, ženklinimu, pakavimu, 
vežimu, sandėliavimu, lygiagrečia prekyba
ir naudojimu, skaičiaus, be 8 straipsnio 1 
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kriterijų atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
saugų ir tausų augalų apsaugos produktų 
naudojimą ir užkirsti kelią neteisėtai 
prekybai tokiais produktais;

dalyje nurodytų kriterijų atsižvelgiant į 
poreikį užtikrinti saugų ir tausų augalų 
apsaugos produktų naudojimą ir užkirsti 
kelią neteisėtai prekybai tokiais produktais;

Or. en

Pakeitimas 494
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienodų specialių reikalavimų, taikomų 
vykdant oficialią kontrolę, ir dėl 
minimalaus šios oficialios kontrolės 
veiksmų, susijusių su augalų apsaugos 
produktų gamyba, pateikimu rinkai, 
įvežimu į Sąjungą, ženklinimu, pakavimu, 
vežimu, sandėliavimu ir naudojimu, 
skaičiaus, be 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
kriterijų atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
saugų ir tausų augalų apsaugos produktų 
naudojimą ir užkirsti kelią neteisėtai 
prekybai tokiais produktais;

b) vienodų specialių reikalavimų, taikomų 
vykdant oficialią kontrolę, ir dėl 
minimalaus šios oficialios kontrolės 
veiksmų, susijusių su augalų apsaugos 
produktų gamyba, pateikimu rinkai, 
įvežimu į Sąjungą, ženklinimu, pakavimu, 
vežimu, sandėliavimu, lygiagrečia prekyba
ir naudojimu, skaičiaus, be 8 straipsnio 1 
dalyje nurodytų kriterijų atsižvelgiant į 
poreikį užtikrinti saugų ir tausų augalų 
apsaugos produktų naudojimą ir užkirsti 
kelią neteisėtai prekybai tokiais produktais;

Or. it

Pagrindimas

Lygiagreti prekyba numatyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 68 straipsnyje „Stebėsena ir 
kontrolė“.

Pakeitimas 495
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antros pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vienodų specialių pesticidų purkštuvų 
inspektavimo ir minimalaus šios kontrolės 
veiksmų skaičiaus reikalavimų;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vienodų specialių pesticidų purkštuvų 
inspektavimo ir minimalaus šios kontrolės 
veiksmų skaičiaus reikalavimų;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 497
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) vienodų specialių reikalavimų, 
taikomų steigiant gamybos, pakavimo ir 
sandėliavimo pajėgumų registrą arba 
duomenų banką;

Or. it

Pakeitimas 498
Jolanta Emilia Hibner
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atvejų, kai kompetentingos institucijos 
dėl konkrečios neatitikties turi imtis 
vienos ar daugiau 135 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų priemonių ar papildomų be 
minėtoje dalyje numatytų priemonių;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnis Išbraukta.

Specialios taisyklės dėl oficialios 
kontrolės ir veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis dėl 
ekologiškų produktų ir saugomų kilmės 
vietos nuorodų, saugomų geografinių 
nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių

1. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl oficialios 
kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies j ir k punktuose 
nurodytoms taisyklėms, vykdymo ir dėl 
veiksmų, kurių kompetentingos 
institucijos turi imtis po šios oficialios 
kontrolės.

2. Dėl 1 straipsnio 2 dalies j punkte 
nurodytų taisyklių, 1 dalyje nurodytais 
deleguotaisiais aktais nustatomos 
taisyklės dėl:

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 
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dalyje, 11–13 straipsniuose, 34 straipsnio 
1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje, taip pat 25, 
29, 30 ir 32 straipsniuose dėl įgaliotųjų 
įstaigų patvirtinimo ir priežiūros;

b) papildomų reikalavimų, be nurodytųjų 
8 straipsnio 1 dalyje, dėl rizikos vertinimo 
ir oficialios kontrolės veiksmų bei 
prireikus mėginių ėmimo dažnumo 
nustatymo, atsižvelgiant į neatitikties 
atsiradimo riziką;

c) minimalaus oficialios veiklos vykdytojų 
kontrolės, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 2 
straipsnio d punkte, veiksmų skaičiaus ir 
atvejų, kai tam tikri veiklos vykdytojai turi 
būti atleisti nuo tam tikrų oficialios 
kontrolės veiksmų, ir tokio atleidimo 
sąlygų;

d) papildomų oficialios kontrolės metodų 
ir priemonių, be nurodytųjų 13 straipsnyje 
ir 33 straipsnio 1–5 dalyse, ir specialių 
reikalavimų, taikomų oficialiai kontrolei, 
kuria siekiama užtikrinti ekologiškų 
produktų atsekamumą visais gamybos, 
paruošimo ir platinimo etapais ir atitiktį 1 
straipsnio 2 dalies j punkte nurodytoms 
taisyklėms;

e) papildomų kriterijų be nurodytųjų 
Reglamento (EB) Nr. 834/2007 135 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir 
30 straipsnio 1 dalyje, susijusių su 
priemonėmis, kurių reikia imtis 
neatitikties atveju, ir papildomų 
priemonių, be numatytųjų 135 straipsnio 
2 dalyje;

f) papildomų reikalavimų, be numatytųjų 
4 straipsnio 1 dalies f punkte, susijusių su 
infrastruktūra ir įranga, kurių reikia 
oficialiajai kontrolei atlikti, ir papildomų 
sąlygų ir pareigų, be numatytųjų 25–30 ir 
32 straipsniuose dėl oficialios kontrolės 
užduočių perdavimo;

g) papildomų kompetentingų institucijų, 
ekologiškų produktų kontrolės institucijų 
ir už oficialią kontrolę atsakingų 
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įgaliotųjų įstaigų ataskaitų teikimo 
prievolių, be nurodytųjų 12 ir 31 
straipsniuose;

h) konkrečių IV antraštinėje dalyje 
numatytos administracinės pagalbos 
mechanizmų panaudojimo kriterijų ir 
sąlygų.

3. Dėl 1 straipsnio 2 dalies k punkte 
nurodytų taisyklių, 1 dalyje nurodytais 
deleguotaisiais aktais nustatomos 
taisyklės dėl:

a) papildomų oficialios kontrolės, kuria 
siekiama patikrinti atitiktį reikalavimams 
dėl produktų specifikacijų ir ženklinimo, 
reikalavimų, metodų ir priemonių, be 
nurodytųjų 11 ir 13 straipsniuose;

b) papildomų oficialios kontrolės, kuria 
siekiama užtikrinti produktų, priskiriamų 
1 straipsnio 2 dalies k punkto taisyklių 
taikymo sričiai, atsekamumą visais 
gamybos, paruošimo ir platinimo etapais, 
taip pat užtikrinti atitiktį toms taisyklėms, 
metodų ir priemonių, be nurodytųjų 13 
straipsnyje;

c) 107 straipsnio 1 dalyje numatyto 
daugiamečio nacionalinio kontrolės plano 
atitinkamų dalių rengimo specialių 
papildomų kriterijų ir specialių 
papildomų turinio dalių be numatytųjų 
108 straipsnyje, taip pat specialių 
papildomų 112 straipsnyje numatytos 
ataskaitos dalių;

d) specialių IV antraštinėje dalyje 
numatytos administracinės pagalbos 
mechanizmų panaudojimo kriterijų ir 
sąlygų;

e) specialių priemonių, kurių reikia imtis 
neatitikties atveju ir kai neatitiktis yra 
didelė ar pasikartojanti, be nurodytųjų 
135 straipsnio 2 dalyje.

4. Prireikus 2 ir 3 dalyje nurodytais 
deleguotaisiais aktais nustatomos nuo šio 
reglamento šiose dalyse nurodytų 
nuostatų leidžiančios nukrypti nuostatos.
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Or. es

Pagrindimas

Suderinama su 23a straipsnio (naujo) pakeitimu.

Pakeitimas 500
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl oficialios 
kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies j ir k punktuose
nurodytoms taisyklėms, vykdymo ir dėl 
veiksmų, kurių kompetentingos institucijos 
turi imtis po šios oficialios kontrolės.

1. Komisija įgaliojama priimti pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios 
kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies k punkte nurodytoms 
taisyklėms, vykdymo ir dėl veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis po 
šios oficialios kontrolės.

Or. en

Pakeitimas 501
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dėl 1 straipsnio 2 dalies j punkte 
nurodytų taisyklių, 1 dalyje nurodytais 
deleguotaisiais aktais nustatomos 
taisyklės dėl:

2. Komisija pagal Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 27 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
siekiama patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 
dalies j punkte nurodytoms taisyklėms, ir 
dėl veiksmų, kurių kompetentingos 
institucijos turi imtis po šios oficialios 
kontrolės. Šiais deleguotaisiais aktais 
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nustatomos taisyklės dėl:

Or. en

Pakeitimas 502
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dėl 1 straipsnio 2 dalies j punkte 
nurodytų taisyklių, 1 dalyje nurodytais 
deleguotaisiais aktais nustatomos taisyklės 
dėl:

2. Dėl 1 straipsnio 2 dalies j punkte 
nurodytų taisyklių, 1 dalyje nurodytais 
deleguotaisiais aktais Reglamentui (EB) 
Nr. 835/2007 (CE) įgyvendinti nustatomos 
taisyklės dėl:

Or. it

Pagrindimas

Su ekologinės gamybos kontrole susijusių taikomųjų priemonių priėmimas iš tiesų glaudžiai 
susijęs su priimamomis taikomosiomis priemonėmis, susijusiomis su ekologinių produktų 
gamyba, ženklinimu ir importu, už kurias atsakingas Europos Komisijos Žemės ūkio 
direktoratas.

Pakeitimas 503
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 dalyje, 
11–13 straipsniuose, 34 straipsnio 1 ir 2 
dalyse ir 36 straipsnyje, taip pat 25, 29, 30 
ir 32 straipsniuose dėl įgaliotųjų įstaigų 
patvirtinimo ir priežiūros;

a) veiklos vykdytojų, kompetentingų 
institucijų, įgaliotųjų įstaigų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 dalyje, 
11–13 straipsniuose, 34 straipsnio 1 ir 2 
dalyse ir 36 straipsnyje, taip pat 25, 29, 30 
ir 32 straipsniuose dėl įgaliotųjų įstaigų 
patvirtinimo ir priežiūros, siekiant 
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užtikrinti atitiktį Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 nuostatoms;

Or. en

Pagrindimas

Ekologinio ūkininkavimo sertifikavimas paremtas proceso metodu. Svarbu tai pabrėžti 
siekiant išlaikyti dabartinę ekologinės gamybos kontrolės sistemą.

Pakeitimas 504
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) papildomų oficialios kontrolės metodų 
ir priemonių, be nurodytųjų 13 straipsnyje 
ir 33 straipsnio 1–5 dalyse, ir specialių 
reikalavimų, taikomų oficialiai kontrolei, 
kuria siekiama užtikrinti ekologiškų 
produktų atsekamumą visais gamybos, 
paruošimo ir platinimo etapais ir atitiktį 1 
straipsnio 2 dalies j punkte nurodytoms 
taisyklėms;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 505
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) papildomų kompetentingų institucijų, 
ekologiškų produktų kontrolės institucijų 
ir už oficialią kontrolę atsakingų 
įgaliotųjų įstaigų ataskaitų teikimo 
prievolių, be nurodytųjų 12 ir 31 

Išbraukta.
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straipsniuose;

Or. pl

Pakeitimas 506
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dėl 1 straipsnio 2 dalies k punkte 
nurodytų taisyklių, 1 dalyje nurodytais 
deleguotaisiais aktais nustatomos taisyklės 
dėl:

3. Dėl 1 straipsnio 2 dalies k punkte 
nurodytų taisyklių, 1 dalyje nurodytais 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų nustatomos taisyklės dėl:

Or. en

Pakeitimas 507
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prireikus 2 ir 3 dalyje nurodytais 
deleguotaisiais aktais nustatomos nuo šio
reglamento šiose dalyse nurodytų nuostatų 
leidžiančios nukrypti nuostatos.

4. Prireikus 2 dalyje nurodytais 
deleguotaisiais aktais nustatomos nuo šio 
reglamento šiose dalyse nurodytų nuostatų 
leidžiančios nukrypti nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a straipsnis (naujas)



PE526.077v01-00 38/108 AM\1013305LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis

Specialios taisyklės dėl oficialios 
kontrolės ir veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis dėl 
ekologiškų produktų ir saugomų kilmės 
vietos nuorodų, saugomų geografinių 
nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių

1. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl oficialios 
kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies j ir k punktuose 
nurodytoms taisyklėms, vykdymo ir dėl 
veiksmų, kurių kompetentingos 
institucijos turi imtis po šios oficialios 
kontrolės.

2. 1 dalyje nurodytais deleguotaisiais 
aktais, susijusiais su 1 straipsnio 2 dalies 
j punkte nurodytomis taisyklėmis, 
nustatomos taisyklės dėl:

a) kriterijų, kuriais papildomi Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 135 straipsnio 1 dalies 
antroje pastraipoje ir 30 straipsnio 1 
dalyje nurodyti reikalavimai, susijusių su 
priemonėmis, kurių reikia imtis 
neatitikties atveju, ir priemonių, kuriomis 
papildomos 135 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos priemonės;

b) reikalavimų, kuriais papildomi 4 
straipsnio 1 dalies f punkte nurodyti 
reikalavimai, susijusių su infrastruktūra 
ir įranga, kurių reikia oficialiai kontrolei 
atlikti, ir sąlygų ir pareigų, susijusių su 
oficialios kontrolės užduočių perdavimu, 
kuriomis papildomos 25–30 ir 32 
straipsniuose nurodytos sąlygos ir 
pareigos;

c) konkrečių IV antraštinėje dalyje 
numatytos administracinės pagalbos 
mechanizmų panaudojimo kriterijų ir 
sąlygų.
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3. Įgyvendinimo aktais, susijusiais su 1 
straipsnio 2 dalies j punkte nurodytomis 
taisyklėmis, Komisija gali nustatyti 
taisykles dėl:

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 
dalyje, 11–13 straipsniuose, 34 straipsnio 
1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje, taip pat 25, 
29, 30 ir 32 straipsniuose dėl įgaliotųjų 
įstaigų patvirtinimo ir priežiūros;

b) papildomų reikalavimų, be nurodytųjų 
8 straipsnio 1 dalyje, dėl rizikos vertinimo 
ir oficialios kontrolės veiksmų bei 
prireikus mėginių ėmimo dažnumo
nustatymo, atsižvelgiant į neatitikties 
atsiradimo riziką;

c) mažiausio oficialios veiklos vykdytojų 
kontrolės, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 2 
straipsnio d punkte, veiksmų skaičiaus ir 
atvejų, kai tam tikri veiklos vykdytojai turi
būti atleisti nuo tam tikrų oficialios 
kontrolės veiksmų, ir tokio atleidimo 
sąlygų;

d) papildomų oficialios kontrolės metodų 
ir priemonių, be nurodytųjų 13 straipsnyje 
ir 33 straipsnio 1–5 dalyse, ir specialių 
reikalavimų, taikomų oficialiai kontrolei,
kuria siekiama užtikrinti ekologiškų 
produktų atsekamumą visais gamybos, 
paruošimo ir platinimo etapais ir atitiktį 1 
straipsnio 2 dalies j punkte nurodytoms 
taisyklėms;

e) papildomų kompetentingų institucijų, 
ekologiškų produktų kontrolės institucijų 
ir už oficialią kontrolę atsakingų 
įgaliotųjų įstaigų ataskaitų teikimo 
prievolių, be nurodytųjų 12 ir 31 
straipsniuose.

Šie įgyvendinimo aktai priimami 
specialiame komitete, įsteigtame pagal 
2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės 
gamybos ir ekologiškų produktų 
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ženklinimo ir panaikinančio Reglamentą 
(EEB) Nr. 2092/91 37 straipsnį.

4. 1 dalyje nurodytais deleguotaisiais 
aktais, susijusiais 1 straipsnio 2 dalies 
k punkte nurodytomis taisyklėmis, 
nustatomos taisyklės dėl:

a) specialių IV antraštinėje dalyje 
numatytos administracinės pagalbos 
mechanizmų panaudojimo kriterijų ir 
sąlygų;

b) specialių priemonių, kurių reikia imtis 
neatitikties atveju ir kai neatitiktis yra 
didelė ar pasikartojanti, be nurodytųjų 
135 straipsnio 2 dalyje.

5. Įgyvendinimo aktais, susijusiais su 1 
straipsnio 2 dalies k punkte nurodytomis 
taisyklėmis, Komisija gali nustatyti 
taisykles dėl:

a) papildomų oficialios kontrolės, kuria 
siekiama patikrinti atitiktį reikalavimams, 
susijusiems su produktų specifikacijomis 
ir ženklinimu, reikalavimų, metodų ir 
priemonių, be nurodytųjų 11 ir 13 
straipsniuose;

b) papildomų oficialios kontrolės, kuria 
siekiama užtikrinti produktų, priskiriamų 
1 straipsnio 2 dalies k punkto taisyklių 
taikymo sričiai, atsekamumą visais 
gamybos, paruošimo ir platinimo etapais, 
taip pat užtikrinti atitiktį toms taisyklėms, 
metodų ir priemonių, be nurodytųjų 13 
straipsnyje;

c) 107 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
daugiamečio nacionalinio kontrolės plano 
atitinkamų dalių rengimo specialių 
papildomų kriterijų ir specialių 
papildomų turinio dalių, be nurodytųjų 
108 straipsnyje, taip pat specialių 
papildomų 112 straipsnyje nurodytos 
ataskaitos dalių.

Šie įgyvendinimo aktai priimami 
specialiuose komitetuose, įsteigtuose 
pagal 2012 m. lapkričio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
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Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto 
produktų kokybės sistemų 57 straipsnį, 
2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą 
žemės ūkio rinkų organizavimą ir 
konkrečias tam tikriems žemės ūkio 
produktams taikomas nuostatas, 195 
straipsnį, ir 2008 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančio Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinantį 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91, 25 
straipsnį.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 23 straipsnis. Siūlome naują aiškesnę struktūrą. Visų pirma 
specialias taisykles, susijusias su SKVP, SGN, GTG ir ekologiškais produktais, visoje 
Bendrijos teritorijoje būtina taikyti vienodai (iš tikrųjų šios taisyklės visada priimamos 
reguliavimo komitete, atsižvelgiant į jų specifiškumą).

Pakeitimas 509
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl oficialios tam 
tikrų kategorijų maisto ar pašarų kontrolės, 
kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 
straipsnio 2 dalies a–e punktuose 
nurodytoms taisyklėms, ir dėl veiksmų, 
kurių kompetentingos institucijos turi imtis 

1. Komisija įgaliojama priimti pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios 
tam tikrų kategorijų maisto ar pašarų 
kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies a–e punktuose 
nurodytoms taisyklėms, ir dėl veiksmų, 
kurių kompetentingos institucijos turi imtis 
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po šios oficialios kontrolės. Rengiant šiuos 
deleguotuosius aktus atsižvelgiama į 
naujai nustatytą riziką, kuri žmonių ar 
gyvūnų sveikatai gali būti keliama per 
maistą ar pašarus, arba riziką aplinkai dėl 
GMO ar augalų apsaugos produktų, arba 
bet kokią riziką, kuri kyla dėl naujų maisto 
ar pašarų gamybos ar vartojimo metodų, 
arba kurios negalima veiksmingai pašalinti, 
jei nėra bendrų oficialios kontrolės ir 
veiksmų, kurių kompetentingos institucijos 
turi imtis po tokios oficialios kontrolės, 
specifikacijų, ir nustatomos taisyklės dėl:

po šios oficialios kontrolės. Rengiant šiuos 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų atsižvelgiama į naujai 
nustatytą riziką, kuri žmonių ar gyvūnų 
sveikatai gali būti keliama per maistą ar 
pašarus, arba riziką aplinkai dėl GMO ar 
augalų apsaugos produktų, arba bet kokią 
riziką, kuri kyla dėl naujų maisto ar pašarų 
gamybos ar vartojimo metodų, arba kurios 
negalima veiksmingai pašalinti, jei nėra 
bendrų oficialios kontrolės ir veiksmų, 
kurių kompetentingos institucijos turi imtis 
po tokios oficialios kontrolės, 
specifikacijų, ir nustatomos taisyklės dėl:

Or. en

Pakeitimas 510
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingų institucijų konkrečių 
įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 
4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 
dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 511
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienodų oficialios kontrolės vykdymo ir 
vienodo minimalaus tokios oficialios 
kontrolės veiksmų skaičiaus specialių 

b) vienodų oficialios kontrolės vykdymo ir 
vienodo minimalaus tokios oficialios 
kontrolės veiksmų skaičiaus specialių 
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reikalavimų, be 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų kriterijų atsižvelgiant į konkretų 
pavojų ir riziką, susijusius su kiekvienos 
kategorijos maistu ir pašarais ir įvairiais 
jiems taikomais procesais;

reikalavimų, be 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų kriterijų atsižvelgiant į konkrečią 
riziką, susijusius su kiekvienos kategorijos 
maistu ir pašarais ir įvairiais jiems 
taikomais procesais;

Or. en

Pakeitimas 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24a straipsnis

Specialios taisyklės dėl oficialios 
kontrolės ir veiksmų, kurių 
kompetentingos institucijos turi imtis dėl 
medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
susijusius su vienodu oficialios kontrolės
ir veiksmų, kurių kompetentingos 
institucijos turi imtis dėl medžiagų ir 
gaminių, skirtų liestis su maistu, 
vykdymu. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 141 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. es

Pagrindimas

Medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu, patenka į šio reglamento taikymo sritį, todėl 
jiems turėtų būti skirtas straipsnis, kuriame aptariamos specialios taisyklės.

Pakeitimas 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese



PE526.077v01-00 44/108 AM\1013305LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos, 
laikydamosi atitinkamai 26 ir 27 
straipsniuose numatytų sąlygų, gali vienai 
ar kelioms įgaliotosioms įstaigoms arba 
fiziniams asmenims perduoti specialias 
oficialios kontrolės užduotis.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 514
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos, 
laikydamosi atitinkamai 26 ir 27 
straipsniuose numatytų sąlygų, gali vienai 
ar kelioms įgaliotosioms įstaigoms arba 
fiziniams asmenims perduoti specialias 
oficialios kontrolės užduotis.

1. Kompetentingos institucijos, 
laikydamosi atitinkamai 26 ir 27 
straipsniuose numatytų sąlygų, gali vienai 
ar kelioms įgaliotosioms įstaigoms arba 
fiziniams asmenims perduoti specialias 
oficialios kontrolės užduotis. Jos gali 
laikinai perduoti specialias oficialios 
kontrolės užduotis vienai ar kelioms 
įgaliotosioms įstaigoms, neatitinkančioms
26 straipsnio, 1 dalies, b punkto iv 
papunkčio, vienų metų laikotarpiui su 
vieninteliu pratęsimu, reikalingam šių 
įgaliotojų įstaigų akreditavimui įvertinti 
arba neatidėliotinai situacijai spręsti arba 
kilus rizikai žmonių, gyvūnų ar augalų 
sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO 
ir augalų apsaugos produktų, rizikai 
aplinkai.

Or. fr
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Pagrindimas

Turi būti galima laikinai skirti įstaigas tam, kad nacionalinė akreditavimo įstaiga galėtų 
atlikti įstaigų veiklos vertinimą ir užtikrinti teisinį jų veiklos teisėtumą arba tam, kad būtų 
galima spręsti neatidėliotinas, pavyzdžiui, su gyvūnų ar augalų sveikata susijusias situacijas.

Pakeitimas 515
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos, 
laikydamosi atitinkamai 26 ir 27 
straipsniuose numatytų sąlygų, gali vienai 
ar kelioms įgaliotosioms įstaigoms arba 
fiziniams asmenims perduoti specialias 
oficialios kontrolės užduotis.

1. Kompetentingos institucijos, 
laikydamosi atitinkamai 26 ir 27 
straipsniuose numatytų sąlygų, gali vienai 
ar kelioms įgaliotosioms įstaigoms arba 
fiziniams asmenims perduoti specialias 
oficialios kontrolės užduotis.
Kompetentingos institucijos neperduoda 
fiziniams asmenims specialių oficialios 
kontrolės užduočių, susijusių su oficialia 
kontrole, kuria siekiama patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies j punkte nurodytoms 
taisyklėms.

Or. en

Pagrindimas

Ekologinio ūkininkavimo sertifikavimas paremtas proceso metodu. Svarbu tai pabrėžti 
siekiant išlaikyti dabartinę ekologinės gamybos kontrolės sistemą.

Pakeitimas 516
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos 
neperduoda sprendimo dėl priemonių, 

Išbraukta.
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kurios numatytos 135 straipsnio 1 dalies b 
punkte ir to straipsnio 2 bei 3 dalyse, 
priėmimo.

Pirma pastraipa netaikoma priemonėms, 
kurių reikia imtis pagal 135 straipsnį arba 
23 straipsnio 2 dalies e punkte numatytas 
taisykles po oficialios kontrolės, atliktos 
siekiant nustatyti atitiktį 1 straipsnio 2 
dalies j punkte nurodytoms taisyklėms.

Or. fr

Pagrindimas

Pastebėjusios neatitikimų, įstaigos turi turėti galią priimti sprendimus tam, kad veiklos 
vykdytojo galėtų prašyti ištaisyti padėtį arba imtis neatidėliotinų reikiamų priemonių siekiant 
apsaugoti visuomenės sveikatą, pavyzdžiui, perduodant saugoti sveikatai pavojingas maisto 
prekes, augalus ar sergančius gyvūnus. Kompetentinga institucija nustato sprendimų pobūdį 
ir sritį.

Pakeitimas 517
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos neperduoda 
sprendimo dėl priemonių, kurios numatytos 
135 straipsnio 1 dalies b punkte ir to 
straipsnio 2 bei 3 dalyse, priėmimo.

Kompetentingos institucijos neperduoda 
sprendimo dėl priemonių, kurios numatytos 
135 straipsnio 1 dalies b punkte ir to 
straipsnio 2 bei 3 dalyse, priėmimo. Taip 
pat neperduodama veikla, susijusi su 
gyvūnais ir gyvūniniais produktais, kurią 
visada vykdo oficialiai paskirtas 
veterinarijos gydytojas.

Or. en

Pakeitimas 518
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma priemonėms, 
kurių reikia imtis pagal 135 straipsnį arba 
23 straipsnio 2 dalies e punkte numatytas 
taisykles po oficialios kontrolės, atliktos 
siekiant nustatyti atitiktį 1 straipsnio 2 
dalies j punkte nurodytoms taisyklėms.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ekologinio ūkininkavimo sertifikavimas paremtas proceso metodu. Svarbu tai pabrėžti 
siekiant išlaikyti dabartinę ekologinės gamybos kontrolės sistemą.

Pakeitimas 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma priemonėms, 
kurių reikia imtis pagal 135 straipsnį arba 
23 straipsnio 2 dalies e punkte numatytas 
taisykles po oficialios kontrolės, atliktos 
siekiant nustatyti atitiktį 1 straipsnio 2 
dalies j punkte nurodytoms taisyklėms.

Pirma pastraipa netaikoma priemonėms, 
kurių reikia imtis pagal 135 straipsnį arba 
23 straipsnio 2 dalies a punkte ir 4 dalies 
b punkte numatytas taisykles po oficialios 
kontrolės, atliktos siekiant nustatyti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies j ir k punktuose
nurodytoms taisyklėms.

Or. es

Pagrindimas

Šio straipsnio 2 dalyje kompetentingoms institucijoms leidžiama pavesti konkrečias oficialios 
kontrolės užduotis ekologinio ūkininkavimo srityje, kad būtų įgyvendinamos priemonės, kurių 
reikia imtis nustačius neatitiktį. Šiomis aplinkybėmis neaišku, kodėl toks leidimas taip pat 
nesuteikiamas SKVN, SGN ir GTG atveju, kai pavedant užduotis taikomas toks pat etaloninis 
standartas (EN ISO 17065), todėl prašome šį standartą įtraukti.
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Pakeitimas 520
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma priemonėms, 
kurių reikia imtis pagal 135 straipsnį arba 
23 straipsnio 2 dalies e punkte numatytas 
taisykles po oficialios kontrolės, atliktos 
siekiant nustatyti atitiktį 1 straipsnio 2 
dalies j punkte nurodytoms taisyklėms.

Pirma pastraipa netaikoma priemonėms, 
kurių reikia imtis pagal 135 straipsnį arba 
23 straipsnio 2 dalies e punkte numatytas 
taisykles po oficialios kontrolės, atliktos 
siekiant nustatyti atitiktį 1 straipsnio 2 
dalies j ir k punkte nurodytoms taisyklėms.

Or. pl

Pakeitimas 521
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad būtų išlaikytas kompetentingų 
institucijų nepriklausomumas arba 
pagrindinės funkcijos, Komisija pagal 139 
straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
nustatytos specialios oficialios kontrolės 
užduotys, kurių negalima perduoti.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Galimybė perduoti užduotis įstaigoms ir fiziniams asmenims yra svarbi reglamento sudėtinė 
dalis ir gali būti keičiama ne deleguotaisiais aktais, o tik pagrindiniame teisės aktų leidėjo 
teisės akte.
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Pakeitimas 522
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad būtų išlaikytas kompetentingų 
institucijų nepriklausomumas arba 
pagrindinės funkcijos, Komisija pagal 139 
straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus, kuriais būtų nustatytos specialios 
oficialios kontrolės užduotys, kurių 
negalima perduoti.

3. Kad būtų išlaikytas kompetentingų 
institucijų nepriklausomumas arba 
pagrindinės funkcijos, Komisija pagal 139 
straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus, kuriais būtų nustatytos specialios 
oficialios kontrolės užduotys, kurių 
negalima perduoti ir kurias perduoti 
galima.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata iš Reglamento (EB) Nr. 882/2004. Taip pat galima pateikti tikslius sąrašus.

Pakeitimas 523
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei kompetentingos institucijos 
specialias kontrolės užduotis, skirtas 
atitikčiai 1 straipsnio 2 dalies j punkte 
nurodytoms taisyklėms patikrinti, perduoda 
vienai ar kelioms įgaliotosioms įstaigoms, 
kiekvienai įgaliotajai įstaigai jos priskiria 
kodą ir paskiria instituciją, kuri būtų 
atsakinga už jų patvirtinimą ir priežiūrą.

4. Jei kompetentingos institucijos 
specialias kontrolės užduotis, skirtas 
atitikčiai 1 straipsnio 2 dalies j ir k punkte 
nurodytoms taisyklėms patikrinti, perduoda 
vienai ar kelioms įgaliotosioms įstaigoms, 
kiekvienai įgaliotajai įstaigai jos priskiria 
kodą ir paskiria instituciją, kuri būtų 
atsakinga už jų patvirtinimą ir priežiūrą.

Or. pl
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Pakeitimas 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei kompetentingos institucijos 
specialias kontrolės užduotis, skirtas 
atitikčiai 1 straipsnio 2 dalies j punkte
nurodytoms taisyklėms patikrinti, perduoda 
vienai ar kelioms įgaliotosioms įstaigoms, 
kiekvienai įgaliotajai įstaigai jos priskiria 
kodą ir paskiria instituciją, kuri būtų 
atsakinga už jų patvirtinimą ir priežiūrą.

4. Jei kompetentingos institucijos 
specialias kontrolės užduotis, skirtas 
atitikčiai 1 straipsnio 2 dalies j ir 
k punktuose nurodytoms taisyklėms 
patikrinti, perduoda vienai ar kelioms 
įgaliotosioms įstaigoms, kiekvienai 
įgaliotajai įstaigai jos priskiria kodą ir 
paskiria instituciją, kuri būtų atsakinga už 
jų patvirtinimą ir priežiūrą.

Or. es

Pagrindimas

Neaišku, kodėl nuostata taikoma tik ekologiniam ūkininkavimui ir netaikoma kitiems 
išskirtinės kokybės produktams. Prašome įtraukti šiuos produktus.

Pakeitimas 525
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) laikotarpis, kuriam perduodamos šios 
užduotys;

Or. pl

Pakeitimas 526
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

yra nešališka bei neturi jokio interesų 
konflikto, susijusio su jai perduotų 
specialių oficialios kontrolės užduočių 
vykdymu;

yra nešališka, nepriklausoma, jos nėra 
tiesiogiai ar netiesiogiai pasamdęs veiklos 
vykdytojas, kurio atžvilgiu vykdoma 
kontrolė, bei neturi jokio kito interesų 
konflikto, susijusio su jai perduotų 
specialių oficialios kontrolės užduočių 
vykdymu;

Or. en

Pagrindimas

Įgaliotųjų įstaigų nepriklausomumas nuo veiklos vykdytojų yra labai svarbus ir turėtų būti 
pabrėžtas tekste.

Pakeitimas 527
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iii) yra nešališka bei neturi jokio interesų 
konflikto, susijusio su jai perduotų 
specialių oficialios kontrolės užduočių 
vykdymu;

yra nepriklausoma bei neturi jokio interesų 
konflikto, susijusio su jai perduotų 
specialių oficialios kontrolės užduočių 
vykdymu;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti interesų konflikto, įgaliotosios įstaigos turi būti visiškai nepriklausomos nuo 
veiklos vykdytojų, kurių atžvilgiu vykdo oficialią kontrolę ar kitą oficialią veiklą; šiuo atveju 
žodis „nepriklausomas“ yra daug aiškesnis negu „nešališkas“.

Pakeitimas 528
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iii) yra nešališka bei neturi jokio interesų 
konflikto, susijusio su jai perduotų 
specialių oficialios kontrolės užduočių 
vykdymu;

yra nepriklausoma, nešališka bei neturi 
jokio interesų konflikto, susijusio su jai 
perduotų specialių oficialios kontrolės 
užduočių vykdymu;

(Pakeitimas taikomas visame tekste.
Konstatuojamosios dalys taip pat turėtų 
būti atnaujintos.)

Or. en

Pakeitimas 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) reikalauja, kad jos darbuotojai 
neatskleistų informacijos, kurią gauna
vykdydami oficialią kontrolę ir kitą 
oficialią veiklą ir kuriai dėl jos pobūdžio 
taikomas profesinės paslapties 
reikalavimas;

Or. es

Pagrindimas

Reikia įtraukti įgaliotosioms įstaigoms taikomą konfidencialumo reikalavimą, kuris jau 
nustatytas kompetentingų institucijų darbuotojams, dalyvaujantiems vykdant oficialią 
kontrolę.

Pakeitimas 530
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prireikus rengia tokių įstaigų ar asmenų 
auditą ar inspektavimus;

a) periodiškai rengia tokių įstaigų ar 
asmenų auditą ar inspektavimus iš anksto 
apie juos nepranešus;

Or. en

Pakeitimas 531
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prireikus rengia tokių įstaigų ar asmenų 
auditą ar inspektavimus;

a) rengia tokių įstaigų ar asmenų auditą ar 
inspektavimus;

Or. de

Pakeitimas 532
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punkto iia papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paaiškėjo, kad įgaliotosios įstaigos ar 
fizinio asmens nepriklausomumas arba 
nešališkumas buvo pažeistas

Or. en

Pakeitimas 533
Martin Kastler
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prireikus rengia tokių įstaigų ar asmenų 
auditą ar inspektavimus;

a) rengia tokių įstaigų ar asmenų auditą ar 
inspektavimus;

Or. de

Pakeitimas 534
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdant oficialią kontrolę ir kitą 
oficialią veiklą mėginių ėmimui,
laboratoriniams analitiniams ir kitiems
tyrimams bei diagnostiniams tyrimams 
naudojami metodai atitinka Sąjungos 
taisykles, kuriomis nustatomi šie metodai 
ar šių metodų veiksmingumo kriterijai.

1. Vykdant oficialią kontrolę ir kitą 
oficialią veiklą mėginių ėmimui ir 
tyrimams naudojami metodai atitinka 
Sąjungos taisykles, kuriomis nustatomi šie 
metodai ar šių metodų veiksmingumo 
kriterijai.

Or. pl

Pakeitimas 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdant oficialią kontrolę ir kitą 
oficialią veiklą mėginių ėmimui, 
laboratoriniams analitiniams ir kitiems 
tyrimams bei diagnostiniams tyrimams 
naudojami metodai atitinka Sąjungos 
taisykles, kuriomis nustatomi šie metodai 
ar šių metodų veiksmingumo kriterijai.

1. Vykdant oficialią kontrolę mėginių 
ėmimui, laboratoriniams analitiniams ir 
kitiems tyrimams bei diagnostiniams 
tyrimams naudojami metodai atitinka 
Sąjungos taisykles, kuriomis nustatomi šie 
metodai ar šių metodų veiksmingumo 
kriterijai.
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Or. es

Pagrindimas

Išbraukta atsižvelgiant į tai, kad nuostatą siūloma išbraukti 1 straipsnyje.

Pakeitimas 536
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei nėra nustatytų 1 dalyje nurodytų 
Sąjungos taisyklių, oficialiosios 
laboratorijos konkretiems analitinių ir kitų 
tyrimų bei diagnostinių tyrimų poreikiams 
naudoja naujausius metodus, 
atsižvelgdamos į:

2. Jei nėra nustatytų 1 dalyje nurodytų 
Sąjungos taisyklių, oficialiosios 
laboratorijos konkretiems analitinių ir kitų 
tyrimų bei diagnostinių tyrimų poreikiams 
naudoja tinkamiausius nustatytam tikslui
metodus, atsižvelgdamos į:

Or. en

Pakeitimas 537
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei nėra nustatytų 1 dalyje nurodytų 
Sąjungos taisyklių, oficialiosios 
laboratorijos konkretiems analitinių ir kitų 
tyrimų bei diagnostinių tyrimų poreikiams 
naudoja naujausius metodus, 
atsižvelgdamos į:

2. Jei nėra nustatytų 1 dalyje nurodytų 
Sąjungos taisyklių, oficialiosios 
laboratorijos konkretiems analitinių ir kitų 
tyrimų bei diagnostinių tyrimų poreikiams 
pirmiausia naudoja naujausius metodus, 
atsižvelgdamos į:

Or. es

Pagrindimas

Siūlome naujausiems metodams teikti pirmenybę, o ne juos taikyti privalomai.
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Pakeitimas 538
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) naujausius turimus metodus, kurie 
atitinka susijusias tarptautiniu mastu 
pripažintas taisykles ar protokolus, 
įskaitant Europos standartizacijos 
komiteto patvirtintus metodus arba

(a) tinkamiausius pripažintus metodus, 
kurie atitinka susijusias tarptautiniu mastu 
pripažintas mokslines taisykles ar 
protokolus, išskyrus tuos, kurie yra 
neveiksmingi arba netinkami teisėtiems 
tikslams pasiekti. Tinkamiausi pripažinti 
metodai yra, pavyzdžiui:

i. Europos standartizacijos komiteto arba 
Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos patvirtinti metodai arba

ii. nacionalinės teisės aktuose nustatyti 
metodai, arba

iii. Europos Sąjungos etaloninėse 
laboratorijose (ESEL) parengti ir jų 
rekomenduojami metodai, arba

iv. nacionalinėse etaloninėse 
laboratorijose parengti ir jų 
rekomenduojami metodai.

Or. en

Pakeitimas 539
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susijusius Europos Sąjungos etaloninių 
laboratorijų parengtus ar 
rekomenduojamus metodus, įteisintus 
laikantis tarptautiniu mastu priimtų 
mokslinių protokolų, jei nėra nustatytų a 

b) jei nėra a punkto, kuriame nurodyti kiti 
tinkami nustatytam tikslui arba parengti 
ir įteisinti laikantis tarptautiniu mastu 
pripažintų mokslinių protokolų metodai.
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punkte nurodytų taisyklių ar protokolų, 
arba

Or. en

Pakeitimas 540
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) metodus, kurie atitinka susijusias 
nacionaliniu lygmeniu nustatytas 
taisykles, jei nėra nustatytų a punkte 
nurodytų taisyklių ar protokolų ir b 
punkte nurodytų metodų, arba

c) jei nėra a ir b punktų, kuriuose 
nurodyti vienos laboratorijos įteisinti 
metodai, parengti laikantis tarptautiniu 
mastu priimtų protokolų.

Or. en

Pakeitimas 541
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) susijusius nacionalinių etaloninių 
laboratorijų parengtus ar 
rekomenduojamus metodus, įteisintus 
laikantis tarptautiniu mastu priimtų 
mokslinių protokolų, jei nėra nustatytų a 
punkte nurodytų taisyklių ar protokolų, b 
punkte nurodytų metodų ir c punkte 
nurodytų nacionalinių taisyklių, arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 542
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) susijusius metodus, įteisintus laikantis 
tarptautiniu mastu priimtų mokslinių 
protokolų, jei nėra nustatytų a punkte 
nurodytų taisyklių ar protokolų, b punkte 
nurodytų metodų, c punkte nurodytų 
nacionalinių taisyklių ir d punkte 
nurodytų metodų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atliekant atrankinę patikrą, tikslinę 
atrankinę patikrą ir vykdant kitą oficialią 
veiklą galima naudoti visus 2 dalyje 
nurodytus metodus, jei nėra nustatytų 1 
dalyje nurodytų Sąjungos taisyklių.

3. Atliekant mėginių atranką, kai 
vykdoma atrankinė stebėsena ir priežiūra, 
galima naudoti visus 2 dalyje nurodytus 
metodus, jei nėra nustatytų 1 dalyje 
nurodytų Sąjungos taisyklių.

Or. es

Pagrindimas

Išbraukiama atsižvelgiant į 1 straipsnį ir siūloma iš dalies pakeisti glosarijuje pateikiamą 
atrankinės patikros termino apibrėžtį (žr. siūlomą 41 termino apibrėžties pakeitimą).

Pakeitimas 544
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei skubiai prireikia laboratorinių 
analitinių ar kitų tyrimų arba diagnostinių 
tyrimų ir nėra jokių 1 ir 2 dalyje nurodytų 
metodų, susijusios nacionalinės etaloninės 
laboratorijos arba, jei tokios nacionalinės 
etaloninės laboratorijos nėra, bet kuri kita 
pagal 36 straipsnio 1 dalį paskirta 
laboratorija kitus, nei šio straipsnio 1 ir 2 
dalyje nurodytus metodus gali naudoti, kol 
vadovaujantis tarptautiniu mastu priimtais 
moksliniais protokolais įteisinamas 
tinkamas metodas.

4. Jei išimtiniais atvejais dėl prastėjančios 
neatidėliotinos situacijos skubiai prireikia 
laboratorinių analitinių ar kitų tyrimų arba 
diagnostinių tyrimų ir nėra jokių 1 ir 2 
dalyje nurodytų metodų, susijusios 
nacionalinės etaloninės laboratorijos arba, 
jei tokios nacionalinės etaloninės 
laboratorijos nėra, bet kuri kita pagal 36 
straipsnio 1 dalį paskirta laboratorija kitus, 
nei šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytus 
metodus gali naudoti, kol vadovaujantis 
tarptautiniu mastu priimtais moksliniais 
protokolais įteisinamas tinkamas metodas.

Or. en

Pakeitimas 545
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Mėginiai imami, tvarkomi ir ženklinami 
tokiu būdu, kuris užtikrina jų teisinį, 
mokslinį ir techninį teisėtumą.

6. Mėginiai imami, tvarkomi laikantis 
susijusių gaminių tyrimo standartų ir 
ženklinami tokiu būdu, kuris užtikrina jų 
teisinį, mokslinį ir techninį teisėtumą.

Or. bg

Pakeitimas 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Mėginiai imami, tvarkomi ir ženklinami 
tokiu būdu, kuris užtikrina jų teisinį,

6. Mėginiai imami, tvarkomi ir ženklinami 
tokiu būdu, kuris užtikrina jų teisinį, 
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mokslinį ir techninį teisėtumą. mokslinį ir techninį teisėtumą. Turi būti 
paimtas pakankamas mėginio kiekis, kad 
jo užtektų antro eksperto nuomonei.
Kompetentinga institucija turi 
nedelsdama informuoti pašarų ir (arba) 
maisto gamintoją apie tai, kad paimtas 
mėginys ir kad paliktas antro eksperto 
nuomonei pakankamas mėginio kiekis.

Or. de

Pakeitimas 547
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Dėl GMO, turi būti parengti ir 
nustatyti privalomi metodai, skirti:

sukauptiems įvykiams nustatyti ir atsekti 
rinkoje;

duomenims apie likučius, atsiradusius dėl 
apdorojimo, kurio metu naudojami 
herbicidai, teikti;

duomenims apie komponentų, pvz., 
papildomų baltymų augaluose, pavidalą ir 
kiekį teikti.

Or. en

Pakeitimas 548
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Dėl gyvūninių produktų, turi būti 
parengti ir nustatyti privalomi metodai, 
skirti klonuotų gyvūnų veislinei 
medžiagai, taip pat klonuotų gyvūnų 
jaunikliams ir iš jų gautiems produktams 
nustatyti ir atsekti.

Or. en

Pakeitimas 549
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma dalis netaikoma sritims, kurioms 
taikomos 2 straipsnio 1 dalies g ir h 
punktuose nurodytos taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 550
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
vykdant oficialią veiklos vykdytojų gyvūnų 
ar prekių kontrolę ir imant mėginius bei 
atliekant analitinius ar kitus tyrimus arba 
diagnostinius tyrimus, šie veiklos 
vykdytojai turėtų teisę prašyti antro 
eksperto nuomonės.

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
vykdant oficialią veiklos vykdytojų gyvūnų 
ar prekių kontrolę ir imant mėginius bei 
atliekant analitinius ar kitus tyrimus arba 
diagnostinius tyrimus, šie veiklos 
vykdytojai turėtų teisę prašyti antro 
eksperto nuomonės, kai tai dalykiniu ir 
techniniu aspektais yra įmanoma.
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Or. de

Pagrindimas

Ne visais atvejais antro eksperto nuomonė reikalinga ir ne visada techniškai tai įmanoma 
(pvz., mėginyje esama svetimkūnių).

Pakeitimas 551
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
vykdant oficialią veiklos vykdytojų gyvūnų 
ar prekių kontrolę ir imant mėginius bei 
atliekant analitinius ar kitus tyrimus arba
diagnostinius tyrimus, šie veiklos 
vykdytojai turėtų teisę prašyti antro 
eksperto nuomonės.

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
vykdant oficialią veiklos vykdytojų gyvūnų 
ar prekių kontrolę ir imant mėginius bei 
atliekant analitinius ar kitus tyrimus arba 
diagnostinius tyrimus, šie veiklos 
vykdytojai turėtų teisę prašyti antro 
eksperto nuomonės. Šios ekspertizės 
išlaidas padengia jos paprašęs veiklos 
vykdytojas.

Or. pl

Pakeitimas 552
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiklos vykdytojui visada leidžiama 
reikalauti kito eksperto mėginių ėmimo, 
analitinių ar kitų tyrimų arba diagnostinių 
tyrimų dokumentų peržiūros;

a) veiklos vykdytojui visada leidžiama 
reikalauti kito eksperto, paskirto 
etaloninės laboratorijos, o jeigu tai 
neįmanoma – lygiavertės kitos
oficialiosios laboratorijos, mėginių 
ėmimo, analitinių ar kitų tyrimų arba 
diagnostinių tyrimų dokumentų peržiūros;
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Or. pl

Pakeitimas 553
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prireikus ir jei techniškai įmanoma, visų 
pirma atsižvelgiant į pavojaus gyvūnams ir 
prekėms paplitimą, greitai gendančius 
mėginius ar prekes ir turimo substrato 
kiekį, veiklos vykdytojai gali reikalauti, 
kad:

b) prireikus ir jei techniškai įmanoma, visų 
pirma atsižvelgiant į pavojaus gyvūnams ir 
prekėms paplitimą, greitai gendančius 
mėginius ar prekes ir turimo substrato 
kiekį, veiklos vykdytojai gali reikalauti, o 
kompetentingos institucijos privalo 
užtikrinti, kad:

Or. de

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad institucija negali be priežasties atmesti veiklos vykdytojo prašymo.

Pakeitimas 554
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Mėginiai tvarkomi ir ženklinami tokiu 
būdu, kuris užtikrina jų teisinį ir techninį 
teisėtumą.

Or. de

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad mėginiai būtų tvarkomi tinkamai, siekiant užtikrinti jų teisėtumą.
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Pakeitimas 555
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiklos vykdytojo prašymas antro 
eksperto nuomonei gauti pagal 1 dalį neturi 
poveikio kompetentingų institucijų pareigai 
imtis skubių veiksmų pašalinti arba 
sustabdyti riziką žmonių, gyvūnų ir augalų
sveikatai ar gyvūnų gerovei, taip pat, dėl 
GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką 
aplinkai vadovaujantis 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis taisyklėmis ir šiuo 
reglamentu.

2. Veiklos vykdytojo prašymas antro 
eksperto nuomonei gauti pagal 1 dalį neturi 
poveikio kompetentingų institucijų pareigai 
imtis skubių veiksmų pašalinti arba 
sustabdyti riziką žmonių ir gyvūnų 
sveikatai ar gyvūnų gerovei, taip pat riziką 
aplinkai vadovaujantis 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis taisyklėmis ir šiuo 
reglamentu.

(Pakeitimas taikomas visame tekste.
Konstatuojamosios dalys taip pat turėtų 
būti atnaujintos.)

Or. en

Pakeitimas 556
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti vienodo 1 dalyje numatytų 
taisyklių taikymo ir prašymų antro 
eksperto nuomonei gauti teikimo ir 
tvarkymo procedūras. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 141 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 557
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti vienodo 1 dalyje numatytų 
taisyklių taikymo ir prašymų antro 
eksperto nuomonei gauti teikimo ir 
tvarkymo procedūras. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 141 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Papildoma ekspertų nuomone, teisės aktai, kuriuose nustatomos taisyklės, kuriomis būtų 
užtikrinamas vienodas taisyklių taikymas, nėra būtini; teisė apskųsti sprendimus turėtų būti 
palikta valstybių narių nuožiūrai.

Pakeitimas 558
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei gyvūnai ir prekės tiekiami nuotolinei 
prekybai, oficialiai kontrolei gali būti 
naudojami mėginiai, kompetentingų 
institucijų nurodyti paimti iš veiklos 
vykdytojų jų neidentifikavus.

1. Jei gyvūnai ir prekės tiekiami nuotolinei 
prekybai, oficialiai kontrolei gali būti 
naudojami mėginiai, kompetentingų 
institucijų nurodyti paimti iš veiklos 
vykdytojų.

Or. pl

Pakeitimas 559
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) yra nešališka ir neturi jokio interesų 
konflikto, susijusio su jos kaip oficialiosios 
laboratorijos užduočių vykdymu;

c) yra nepriklausoma ir neturi jokio 
interesų konflikto, susijusio su jos kaip 
oficialiosios laboratorijos užduočių 
vykdymu;

Or. en

Pakeitimas 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gali būti naudojami vienas ar keli
laboratorinio analitinio ar kito tyrimo arba 
diagnostinio tyrimo metodai ar metodų 
grupė;

b) gali būti naudojami vienas ar keli 
laboratorinio analitinio ar kito tyrimo arba 
diagnostinio tyrimo metodai ar metodų 
grupė. Taip pat vietoj konkrečių tyrimų 
arba metodų grupės gali būti bendrai 
nustatyti analitiniai metodai;

Or. es

Pakeitimas 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Sąjungoje nėra oficialiosios 
laboratorijos, paskirtos pagal 1 dalį, kuri 
turėtų kompetencijos, įrangą, infrastruktūrą 
ir darbuotojus, reikalingus naujiems ar 
ypač retiems laboratoriniams analitiniams 
ar kitiems tyrimams arba diagnostiniams 

Jeigu Sąjungoje nėra oficialiosios 
laboratorijos, paskirtos pagal 1 dalį, kuri 
turėtų kompetencijos, įrangą, infrastruktūrą 
ir darbuotojus, reikalingus naujiems ar 
ypač retiems laboratoriniams analitiniams 
ar kitiems tyrimams arba diagnostiniams 
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tyrimams atlikti, kompetentingos 
institucijos gali prašyti laboratorijos ar
diagnostinio centro, kuris neatitinka vieno 
ar kelių šio straipsnio 3 ir 4 dalių 
reikalavimų, atlikti tuos analitinius ir kitus 
tyrimus bei diagnostinius tyrimus.

tyrimams atlikti, kompetentingos 
institucijos gali prašyti laboratorijos,
diagnostinio centro, universiteto, tyrimų 
instituto ar panašaus centro, kuris 
neatitinka vieno ar kelių šio straipsnio 3 ir 
4 dalių reikalavimų, atlikti tuos analitinius 
ir kitus tyrimus bei diagnostinius tyrimus.

Or. es

Pakeitimas 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kai kompetentinga institucija paskiria 
privačią laboratoriją, kad ši atliktų 
mėginių, paimtų vykdant oficialią 
kontrolę, laboratorinius analitinius ir 
kitus tyrimus bei diagnostinius tyrimus, 
šis paskyrimas nelaikomas užduočių 
pavedimu, todėl neturi atitikti šios 
antraštinės dalies III skyrius nuostatų.

Or. es

Pagrindimas

Analitinių ir kitų tyrimų bei diagnostinių tyrimų atlikimas privačiose laboratorijose 
nelaikomas pavesta užduotimi, nes tai tik vieno oficialios kontrolės veiksmo dalis, šiuo 
atveju – tik viena ekspertizė iš kelių, todėl toks atlikimas per se negali būti laikomas pavedimu 
atlikti oficialią kontrolę.

Pakeitimas 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Kompetentingos institucijos neprivalo 
skirti nacionalinių etaloninių 
laboratorijų, kad šios galėtų vykdyti 
oficialios laboratorijos veiklą.

Or. es

Pakeitimas 564
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Oficialiosios laboratorijos viešai skelbia 
metodų, naudojamų oficialios kontrolės ir 
kitos oficialios veiklos tikslais 
reikalingiems analitiniams ar kitiems 
tyrimams arba diagnostiniams tyrimams 
atlikti, sąrašą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Oficialios kontrolės rezultatai gali būti teikiami visuomenei, tačiau neturėtų būti privaloma 
skelbti, kaip ji atliekama. Tiek daug įpareigojimų pernelyg apsunkintų oficialių laboratorijų 
darbą.

Pakeitimas 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu vykdydama savo veiksmus 
kompetentinga institucija neatlieka 
analitinių ir kitų tyrimų arba konkrečių 
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diagnostinių tyrimų ir yra paskyrusi tą 
pačią oficialią laboratoriją kaip ir kita 
kompetentinga institucija, kad 
laboratorija atliktų tokio pat tipo 
analitinius ir kitus tyrimus arba 
diagnostinius tyrimus, ši institucija 
neprivalo rengti auditų ar inspektavimo.

Or. es

Pagrindimas

Šis įpareigojimas nustatytas galiojančiame Reglamente (EB) Nr. 882/2004. Ekologinio 
ūkininkavimo atveju konkretūs analitiniai ar kiti tyrimai neatliekami (skiriasi, pavyzdžiui, tam 
tikrų medžiagų ribos arba nuostatos, susijusios su šių medžiagų nebuvimu). Todėl tuo atveju, 
kai skirtingos kompetentingos institucijos toje pačioje laboratorijoje tą patį tyrimą, kuris taip 
pat turi būti patvirtintas, tikrina kelis kartus, dubliuojami veiksmai ir ištekliai.

Pakeitimas 566
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kad laboratorija neįvykdo
tarplaboratorinių lyginamųjų tyrimų,
nurodytų 37 straipsnio 2 dalyje.

c) kad laboratorija nepatenkinamai vykdo
kvalifikacijos tikrinimus arba 
tarplaboratorinius lyginamuosius tyrimus, 
nurodytus 37 straipsnio 2 dalyje.

Or. pl

Pakeitimas 567
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies c punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca). Valstybė narė gali paskirti 
nacionalinę etaloninę laboratoriją atlikti 
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1 dalyje nustatytoms užduotims.

Or. pl

Pakeitimas 568
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 36 straipsnio 4 dalies e 
punkto, kompetentingos institucijos 
oficialiosiomis laboratorijomis gali skirti 
toliau nurodytas laboratorijas 
neatsižvelgdamos į tai, ar jos atitinka 
sąlygą, numatytą tame punkte:

1. Nukrypstant nuo 36 straipsnio 4 dalies e 
punkto, kompetentingos institucijos 
oficialiosiomis laboratorijomis arba 
laboratorijoms, kurių veiklai taikoma 
oficiali priežiūra, gali skirti toliau 
nurodytas laboratorijas neatsižvelgdamos į 
tai, ar jos atitinka sąlygą, numatytą tame 
punkte:

Or. en

Pakeitimas 569
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kurios trichineles aptinka prižiūrint 
kompetentingoms institucijoms arba
oficialiajai laboratorijai, kuri pagal 36 
straipsnio 1 dalį paskirta ir pagal standartą 
EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir 
kalbiravimo laboratorijų kompetencijai 
keliami bendrieji reikalavimai“ įvertinta ir 
akredituota šios dalies a punkto ii 
papunktyje nurodytų metodų taikymui;

iii) kurios trichineles aptinka prižiūrint 
kompetentingoms institucijoms, ir 
nacionalinei etaloninei laboratorijai, kurią 
prižiūri Sąjungos etaloninė laboratorija ir 
kuri pagal 36 straipsnio 1 dalį paskirta ir 
pagal standartą EN ISO/IEC 17025 
„Tyrimų, bandymų ir kalibravimo
laboratorijų kompetencijai keliami 
bendrieji reikalavimai“ įvertinta ir 
akredituota šios dalies a punkto ii 
papunktyje nurodytų metodų taikymui;
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Or. pl

Pakeitimas 570
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) laboratorijos, atliekančios analitinius 
ar kitus tyrimus siekiant patikrinti atitiktį 
1 straipsnio 2 dalies h punkte nurodytoms 
augalų dauginamosios medžiagos 
taisyklėms;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 571
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tais atvejais, kai metodą reikia naudoti 
esant neatidėliotinai situacijai arba kilus 
rizikai žmonių, gyvūnų ar augalų
sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO 
ir augalų apsaugos produktų, rizikai 
aplinkai.

c) tais atvejais, kai metodą reikia naudoti 
esant neatidėliotinai situacijai arba kilus 
rizikai žmonių ar gyvūnų sveikatai, 
gyvūnų gerovei arba rizikai aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 572
Eric Andrieu

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



PE526.077v01-00 72/108 AM\1013305LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) laukiant akreditavimo įstaigos 
vertinimo ir sprendimo.

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti galima laikinai paskirti analitinius tyrimus atliekančias laboratorijas tam, kad 
akreditavimo įstaiga galėtų įvertinti jų veiklą ir užtikrinti teisinį jų tyrimų teisėtumą.

Pakeitimas 573
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41a straipsnis

Oficiali gyvūnų ir prekių įvežamų į 
Sąjungą kontrolė vykdoma atsižvelgiant į 
riziką ir gali būti atliekama pasienio 
kontrolės postuose, pagal šio skyriaus II 
skirsnį, siekiant patikrinti atitiktį 
reglamente nurodytoms konkrečioms su 
tam tikrais gyvūnais ir prekėmis 
susijusioms nuostatoms, arba tinkamoje 
vietoje, kuri numatyta šio skyriaus I 
skirsnyje.

Or. fr

Pagrindimas

Prieš I skirsnį, turi būti pridėta trumpa straipsnio įžanga, kuri aiškiai pristatytų bendrą 
požiūrį dėl importo kontrolės principo atsižvelgiant į rizikos laipsnį.

Pakeitimas 574
Bart Staes
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) į riziką žmonių, gyvūnų ar augalų
sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO 
ir augalų apsaugos produktų, riziką 
aplinkai, susijusią su skirtingų rūšių 
gyvūnais ir prekėmis;

a) į riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai, 
gyvūnų gerovei arba riziką aplinkai, 
susijusią su skirtingų rūšių gyvūnais ir 
prekėmis;

Or. en

Pakeitimas 575
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nesąžiningos veiklos, galinčios 
suklaidinti vartotoją dėl maisto produktų 
ir prekių kilmės, kokybės ir sudėties, 
tikimybė;

Or. en

Pakeitimas 576
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) į garantijas, kurias trečiosios kilmės 
šalies kompetentingos institucijos suteikė 
dėl gyvūnų ir prekių atitikties taisyklėmis, 
nurodytomis 1 straipsnio 2 dalyje, 

d) į garantijas, kurias trečiosios kilmės 
šalies kompetentingos institucijos suteikė 
dėl gyvūnų ir prekių atitikties taisyklėmis, 
nurodytomis 1 straipsnio 2 dalyje, 
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nustatytiems reikalavimams ar 
reikalavimams, pripažintiems bent jau 
lygiaverčiais jiems.

nustatytiems reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 577
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos pasienio 
kontrolės postuose ir kituose įvežimo į 
Sąjungą punktuose atlieka toliau nurodytų 
objektų oficialią kontrolę bet kada, kai tik 
jos turi priežastį manyti, kad jų įvežimas į 
Sąjungą gali kelti riziką žmonių, gyvūnų ar 
augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl 
GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką 
aplinkai:

3. Kompetentingos institucijos pasienio 
kontrolės postuose ir kituose įvežimo į 
Sąjungą punktuose atlieka toliau nurodytų 
objektų oficialią kontrolę bet kada, kai tik 
jos turi priežastį manyti, kad jų įvežimas į 
Sąjungą gali kelti riziką žmonių ar gyvūnų
sveikatai, gyvūnų gerovei arba riziką 
aplinkai:

Or. en

Pakeitimas 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gyvūnų ir prekių, kuriems nėra taikoma 
speciali oficiali kontrolė pasienyje, 
oficialios kontrolės rūšys

Prekių, kurioms nėra taikoma speciali 
oficiali kontrolė, oficialios kontrolės rūšys

Or. es
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Pakeitimas 579
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apima tapatumo ir fizinį tikrinimus 
atsižvelgiant į keliamą riziką žmonių, 
gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos 
produktų, riziką aplinkai.

b) apima tapatumo ir fizinį tikrinimus 
atsižvelgiant į keliamą riziką žmonių ar 
gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba 
riziką aplinkai ir nesąžiningos veiklos, 
galinčios suklaidinti vartotoją dėl maisto 
produktų ir prekių kilmės, kokybės ir 
sudėties, tikimybę;

Or. en

Pakeitimas 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apima tapatumo ir fizinį tikrinimus 
atsižvelgiant į keliamą riziką žmonių,
gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos 
produktų, riziką aplinkai.

b) apima tapatumo ir fizinį tikrinimus 
atsižvelgiant į keliamą riziką žmonių ir
gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl 
GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką 
aplinkai.

Or. es

Pagrindimas

Suderinama su taikymo sritimi, siūloma 1 straipsnio 2 dalies g punkto pakeitime.

Pakeitimas 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu 1 dalyje nurodytų dokumentų, 
tapatumo ir fizinio tikrinimų metu 
paaiškėja, kad gyvūnai ir prekės neatitinka 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, 
taikomos 64 straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalys, 
65, 66, 67 straipsniai, 69 straipsnio 1 ir 2 
dalys ir 70 straipsnio 1 ir 2 dalys.

3. Jeigu 1 dalyje nurodytų dokumentų, 
tapatumo ir fizinio tikrinimų metu 
paaiškėja, kad prekės neatitinka 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, 
taikomos 64 straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalys, 
65, 66, 67 straipsniai, 69 straipsnio 1 ir 2 
dalys ir 70 straipsnio 1 ir 2 dalys.

Or. es

Pakeitimas 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos užtikrinti atitiktį 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytoms taisyklėms 
kompetentingos institucijos vykdo 
kiekvienos iš toliau išvardytų į Sąjungą iš 
trečiųjų šalių įvežamų gyvūnų ir prekių 
kategorijų siuntos oficialią kontrolę 
pirmojo patekimo į Sąjungą pasienio 
kontrolės poste:

1. Siekdamos užtikrinti atitiktį 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytoms taisyklėms 
kompetentingos institucijos vykdo 
kiekvienos į Sąjungą iš trečiųjų šalių 
įvežamų gyvūnų, gyvūninių produktų ir
šalutinių gyvūninių produktų siuntos 
oficialią kontrolę pirmojo patekimo į 
Sąjungą pasienio kontrolės poste.

Gyvūnų ir prekių identifikavimas TARIC 
kodu ir kontrolės, kuri turi būti vykdoma 
pasienio kontrolės poste, rūšis 
apibūdinami XX priede.

Or. es

Pagrindimas

Paaiškinama tai, ką šiuo straipsniu siekiama reglamentuoti: kokie yra gyvūnai ir prekės ir 
kokios rūšies kontrolė turi būti vykdoma pasienio kontrolės postuose.
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Pakeitimas 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gyvūnai; Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Suderinama su ankstesniu pakeitimu.

Pakeitimas 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gyvūniniai produktai, genetinės 
medžiagos produktai ir šalutiniai 
gyvūniniai produktai;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Suderinama su 1 dalies įžanginės dalies pakeitimu.

Pakeitimas 585
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gyvūniniai produktai, genetinės 
medžiagos produktai ir šalutiniai 
gyvūniniai produktai;

b) gyvūniniai produktai, produktai, kurių 
sudėtyje yra gyvūninių produktų, 
genetinės medžiagos produktai ir šalutiniai 
gyvūniniai produktai;

Or. en

Pakeitimas 586
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) augalai, augaliniai produktai ir kiti 
objektai bei medžiagos, kuriose gali veistis 
arba per jas plisti augalų kenksmingieji 
organizmai, nurodyti sąrašuose, 
sudarytuose pagal Reglamento ES 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] 68 straipsnio 1 dalį ir 69 straipsnio 
1 dalį;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 587
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) augalai, augaliniai produktai ir kiti 
objektai bei medžiagos, kuriose gali veistis 
arba per jas plisti augalų kenksmingieji 
organizmai, nurodyti sąrašuose, 
sudarytuose pagal Reglamento ES 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] 68 straipsnio 1 dalį ir 69 straipsnio 
1 dalį;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 588
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) augalai, augaliniai produktai ir kiti 
objektai bei medžiagos, kuriose gali veistis 
arba per jas plisti augalų kenksmingieji 
organizmai, nurodyti sąrašuose, 
sudarytuose pagal Reglamento ES 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] 68 straipsnio 1 dalį ir 69 straipsnio 
1 dalį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) augalai, augaliniai produktai ir kiti 
objektai bei medžiagos, kuriose gali veistis 
arba per jas plisti augalų kenksmingieji 
organizmai, nurodyti sąrašuose, 
sudarytuose pagal Reglamento ES 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] 68 straipsnio 1 dalį ir 69 straipsnio 
1 dalį;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Suderinama su taikymo sritimi, siūloma 1 straipsnio 2 dalies g punkto pakeitime.

Pakeitimas 590
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gyvūnai ir prekės, kuriems taikoma 
neatidėliotina priemonė, numatyta aktuose, 
priimtuose pagal Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 53 straipsnį, Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 249 straipsnį 
arba Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 27 
straipsnio 1 dalį, 29 straipsnio 1 dalį, 40 
straipsnio 2 dalį, 41 straipsnio 2 dalį, 47 
straipsnio 1 dalį, 49 straipsnio 2 dalį ir 50 
straipsnio 2 dalį, pagal kurią reikalaujama 
atlikti oficialią šių gyvūnų ar prekių, 

e) gyvūnai ir prekės, kuriems taikoma 
neatidėliotina priemonė, numatyta aktuose, 
priimtuose pagal Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 53 straipsnį ir Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 249 straipsnį, 
pagal kurį reikalaujama atlikti oficialią šių 
gyvūnų ar prekių, identifikuojamų pagal jų 
kodus Kombinuotoje nomenklatūroje, 
kontrolę juos įvežant į Sąjungą;
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identifikuojamų pagal jų kodus 
Kombinuotoje nomenklatūroje, kontrolę 
juos įvežant į Sąjungą;

Or. en

Pakeitimas 591
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl siuntų, 
nurodytų 1 dalyje, kategorijų pakeitimų ir 
įrašyti kitus produktus, kurie gali kelti 
riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai 
arba, dėl GMO ir augalų apsaugos 
produktų, riziką aplinkai.

3. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl siuntų, 
nurodytų 1 dalyje, kategorijų pakeitimų ir 
įrašyti kitus produktus, kurie gali kelti 
riziką žmonių ir gyvūnų sveikatai bei 
gyvūnų gerovei.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 592
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl siuntų, 
nurodytų 1 dalyje, kategorijų pakeitimų ir 
įrašyti kitus produktus, kurie gali kelti 
riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai 
arba, dėl GMO ir augalų apsaugos 

3. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl siuntų, 
nurodytų 1 dalyje, kategorijų pakeitimų ir 
įrašyti kitus produktus, kurie gali kelti 
riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos 
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produktų, riziką aplinkai. produktų, riziką aplinkai.

Or. de

Pakeitimas 593
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl siuntų, 
nurodytų 1 dalyje, kategorijų pakeitimų ir 
įrašyti kitus produktus, kurie gali kelti 
riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai 
arba, dėl GMO ir augalų apsaugos 
produktų, riziką aplinkai.

3. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl siuntų, 
nurodytų 1 dalyje, kategorijų pakeitimų ir 
įrašyti kitus produktus, kurie gali kelti 
riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
riziką aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 594
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) gyvūnai augintiniai, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on animal health] 4 
straipsnio 1 dalies 10 punkte;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Parlamentas ir Komisija turėtų atidžiai išnagrinėti visus pasiūlymus supaprastinti gyvūnų 
augintinių, įvežamų į Sąjungą, patikrinimus Suteikiama per daug įgaliojimų, atsižvelgiant į 
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tai, kad Reglamento (EB) Nr. 998/2003 dėl nekomercinio gyvūnų augintinių vežimo (įskaitant 
į Sąjungą įvežamus gyvūnus) įgyvendinimas nėra sėkmingas, 65 % visų žmonių ligų atsiranda 
iš gyvūnų ir 75 % gyvūnų ligų yra zoonozinės.

Pakeitimas 595
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) bet kurios kitos kategorijos gyvūnai ar 
prekės, kurių kontrolė pasienio kontrolės 
postuose nėra būtina atsižvelgiant į jų 
keliamą riziką.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

„Bet kurios kitos kategorijos gyvūnai“ yra per platus terminas. Bet kurios gyvūnų 
kategorijos, kurioms taikomi šie įgaliojimai, turėtų būti įtrauktos į šį straipsnį. Leidimas 
Komisijai supaprastinti bet kokių į Sąjungą įvežamų gyvūnų patikrinimą galėtų daryti labai 
didelį poveikį gyvūnų sveikatai ir gerovei, tai pat žmonių sveikatai ir ligų kontrolei.

Pakeitimas 596
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos 45 
straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų 
gyvūnų ir prekių siuntų oficialią kontrolę 
atlieka siuntą atgabenus į pasienio 
kontrolės postą. Atliekant šią oficialią 
kontrolę vykdomi dokumentų, tapatumo ir 
fiziniai tikrinimai.

1. Kompetentingos institucijos 45 
straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų 
gyvūnų ir prekių siuntų oficialią kontrolę 
atlieka siuntą atgabenus į pasienio 
kontrolės postą. Atliekant šią oficialią 
kontrolę atsižvelgiama į ankstesnę atitiktį 
ir galimą keliamą riziką, taip pat gali būti
vykdomi dokumentų, tapatumo ir fiziniai 
tikrinimai.
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Or. en

Pakeitimas 597
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų fiziniai 
tikrinimai atliekami tam tikru dažnumu 
atsižvelgiant į kiekvieno gyvūno, prekės 
arba gyvūnų ar prekių kategorijos keliamą 
riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, 
gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, riziką aplinkai.

3. 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų fiziniai 
tikrinimai atliekami tam tikru dažnumu 
atsižvelgiant į kiekvieno gyvūno, prekės 
arba gyvūnų ar prekių kategorijos keliamą 
riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba riziką aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 598
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų fiziniai 
tikrinimai atliekami tam tikru dažnumu 
atsižvelgiant į kiekvieno gyvūno, prekės 
arba gyvūnų ar prekių kategorijos keliamą 
riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, 
gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, riziką aplinkai.

3. 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų fiziniai 
tikrinimai atliekami tam tikru dažnumu 
atsižvelgiant į kiekvieno gyvūno, prekės 
arba gyvūnų ar prekių kategorijos keliamą 
riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos 
produktų, riziką aplinkai.

Or. de
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Pakeitimas 599
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fizinius tikrinimus siekiant nustatyti 
atitiktį gyvūnų sveikatos ir gerovės 
reikalavimams ar 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis taisyklėmis nustatytiems 
augalų sveikatos reikalavimams atlieka 
(arba atlieka prižiūrint) tam tikslui 
kompetentingų institucijų paskirti 
darbuotojai, turintys tinkamą veterinarijos 
ar fitosanitarijos srities kvalifikaciją.

Fizinius tikrinimus siekiant nustatyti 
atitiktį gyvūnų sveikatos ir gerovės 
reikalavimams, nustatytiems 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytomis taisyklėmis, atlieka 
(arba atlieka prižiūrint) tam tikslui 
kompetentingų institucijų paskirti 
darbuotojai, turintys tinkamą veterinarijos 
srities kvalifikaciją.

Or. en

Pakeitimas 600
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fizinius tikrinimus siekiant nustatyti 
atitiktį gyvūnų sveikatos ir gerovės 
reikalavimams ar 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis taisyklėmis nustatytiems 
augalų sveikatos reikalavimams atlieka 
(arba atlieka prižiūrint) tam tikslui 
kompetentingų institucijų paskirti 
darbuotojai, turintys tinkamą veterinarijos 
ar fitosanitarijos srities kvalifikaciją.

Fizinius tikrinimus siekiant nustatyti 
atitiktį gyvūnų sveikatos ir gerovės 
reikalavimams pagal 1 straipsnio 2 dalį
atlieka (arba atlieka prižiūrint) tam tikslui 
kompetentingų institucijų paskirti 
darbuotojai, turintys tinkamą veterinarijos 
srities kvalifikaciją.

Or. de

Pagrindimas

Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šis išplėtimas šiame reglamente nereikalingas.
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Pakeitimas 601
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fizinius tikrinimus siekiant nustatyti 
atitiktį gyvūnų sveikatos ir gerovės 
reikalavimams ar 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis taisyklėmis nustatytiems 
augalų sveikatos reikalavimams atlieka 
(arba atlieka prižiūrint) tam tikslui 
kompetentingų institucijų paskirti 
darbuotojai, turintys tinkamą veterinarijos 
ar fitosanitarijos srities kvalifikaciją.

Fizinius tikrinimus siekiant nustatyti 
atitiktį gyvūnų sveikatos ir gerovės 
reikalavimams pagal 1 straipsnio 2 dalį
atlieka (arba atlieka prižiūrint) tam tikslui 
kompetentingų institucijų paskirti 
darbuotojai, turintys tinkamą veterinarijos 
srities kvalifikaciją.

Or. de

Pakeitimas 602
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu atliekami tokie gyvūnų tikrinimai, 
juos atlieka valstybinis veterinarijos 
gydytojas arba jie atliekami jam 
prižiūrint.

Jeigu atliekami tokie gyvūnų tikrinimai, 
juos atlieka valstybinis veterinarijos 
gydytojas.

Or. en

Pakeitimas 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu atliekami tokie gyvūnų tikrinimai, 
juos atlieka valstybinis veterinarijos
gydytojas arba jie atliekami jam prižiūrint.

Jeigu atliekami tokie gyvūnų arba 
gyvūninių produktų tikrinimai, juos atlieka 
valstybinis veterinarijos gydytojas arba jie 
atliekami jam prižiūrint.

Or. es

Pagrindimas

Valstybinis veterinarijos gydytojas turi likti atsakingas už sprendimus, susijusius su gyvais 
gyvūnais ir gyvūniniais produktais (mėsos, pieno ir kt. produktais).

Pakeitimas 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
kategorijų prekių perkraunamų siuntų 
dokumentų, tapatumo ir fizinių tikrinimų 
atlikimo terminai ir sąlygos;

b) 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
kategorijų prekių perkraunamų siuntų, 
kurių galutinė paskirties vieta yra ES, 
dokumentų, tapatumo ir fizinių tikrinimų 
atlikimo terminai ir sąlygos;

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad šis reglamentas neapima bet kokio tipo sanitarinės 
perkraunamų prekių, kurios vežamos į trečiąją šalį, kontrolės.

Pakeitimas 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio pirmos pastraipos c punktas



PE526.077v01-00 88/108 AM\1013305LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atvejai, kai perkraunamų siuntų ir 
atvežtų oru ar jūra ir paliktų toje pačioje 
transporto priemonėje tolesniam 
gabenimui gyvūnų tapatumo ir fizinis 
tikrinimas gali būti atlikti kitame nei pirmo 
patekimo į Sąjungą punkto pasienio 
kontrolės poste, ir sąlygos, kuriomis galima 
tai padaryti;

c) atvejai, kai perkraunamų siuntų 
tapatumo ir fizinis tikrinimai gali būti 
atlikti kitame nei pirmo patekimo į Sąjungą 
punkto pasienio kontrolės poste, ir sąlygos, 
kuriomis galima tai padaryti;

Or. es

Pagrindimas

Tuo atveju, kai gyvūnai atvežami oru ar jūra ir paliekami toje pačioje transporto priemonėje 
tolesniam gabenimui, visi tikrinimai (dokumentų, tapatumo ir fizinis) turėtų būti atliekami 
pasienio kontrolės poste, per kurį patenkama į ES (o ne pirmo patekimo į Sąjungą poste), 
siekiant užtikrinti, kad nebūtų vėluojama išsiųsti siuntas, ypač atsižvelgiant į gyvūnų gerovę.

Pakeitimas 606
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą 47, 48 ir 49 
straipsniuose nustatytų taisyklių 
įgyvendinimą Komisija įgyvendinimo
aktais nustato šiose taisyklėse nurodytų 
dokumentų, tapatumo ir fizinių tikrinimų 
metu ir po to atliktinus veiksmus, kad būtų 
galima užtikrinti šios oficialios kontrolės 
veiksmingumą. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 141 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Siekdama užtikrinti vienodą 47, 48 ir 49 
straipsniuose nustatytų taisyklių 
įgyvendinimą Komisija įgyvendinimo 
aktais nustato šiose taisyklėse nurodytų 
dokumentų, tapatumo ir fizinių tikrinimų 
metu ir po to atliktinų veiksmų bendrąsias 
gaires, kad būtų galima užtikrinti šios 
oficialios kontrolės veiksmingumą. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 141 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en
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Pakeitimas 607
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, 
kuriomis nustatomi atvejai ir sąlygos, kai:

1. 1 dalyje nurodytų kategorijų gyvūnų ir 
prekių siuntų, įvežamų į Sąjungą iš 
trečiųjų šalių, tapatumo ir fizinius 
tikrinimus gali atlikti kompetentingos 
institucijos kituose nei pasienio kontrolės 
postai kontrolės punktuose, jeigu šie 
kontrolės punktai atitinka 62 straipsnio 3 
dalyje ir pagal 62 straipsnio 4 dalį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose 
numatytus reikalavimus;

Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, 
kuriomis nustatomi atvejai ir sąlygos, kai:

Or. en

Pakeitimas 608
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų 
tapatumo ir fizinius tikrinimus gali atlikti 
kompetentingos institucijos kituose nei 
pasienio kontrolės postai kontrolės 
punktuose su sąlyga, kad šie kontrolės 
punktai atitiktų 62 straipsnio 3 dalyje ir 
pagal 62 straipsnio 4 dalį priimtuose 
įgyvendinimo aktuose numatytus 
reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų 
tapatumo ir fizinius tikrinimus gali atlikti 
kompetentingos institucijos kituose nei 
pasienio kontrolės postai kontrolės 
punktuose su sąlyga, kad šie kontrolės
punktai atitiktų 62 straipsnio 3 dalyje ir 
pagal 62 straipsnio 4 dalį priimtuose 
įgyvendinimo aktuose numatytus 
reikalavimus;

a) 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų 
tapatumo ir fizinius tikrinimus gali atlikti 
kompetentingos institucijos kituose nei 
pasienio kontrolės postai pasienio
kontrolės punktuose su sąlyga, kad šie 
kontrolės punktai atitiktų 62 straipsnio 3 
dalyje ir pagal 62 straipsnio 4 dalį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose 
numatytus reikalavimus;

Or. es

Pagrindimas

Tikrinimai atliekami kitame pasienio kontrolės punkte, todėl būtina tai nurodyti siekiant 
išvengti painiavos.

Pakeitimas 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) nuotolinės prekybos būdu užsakytos 
prekės.

iii) mažos siuntos, kurios siunčiamos 
privatiems asmenims arba nuperkamos 
nuotoliniu būdu (telefonu, paštu arba 
internetu).

Or. es
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Pagrindimas

Šis pakeitimas siūlomas tam, kad nuostata būtų suderinta su tokia pat Reglamento 
Nr. 206/2009 nuostata.

Pakeitimas 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) gyvūnai augintiniai, keliaujantys su 
savo šeimininkais.

Or. es

Pagrindimas

Nustatoma, kad kompetentingos institucijos muitinėms ar kitoms valdžios institucijoms gali 
priskirti tam tikras užduotis. Į šias užduotis reikėtų įtraukti gyvūnų augintinių, keliaujančių su 
savo šeimininkais, tikrinimą.

Pakeitimas 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 54 straipsnio 2 dalies b punktas, 55 
straipsnio 2 dalies a punktas, 57, 58, 60, 61 
straipsniai ir 62 straipsnio 3 ir 4 dalys 
taikomos 1 dalies a punkte nurodytiems 
kontrolės punktams.

2. 54 straipsnio 2 dalies b punktas, 55 
straipsnio 2 dalies a punktas, 57, 58, 60, 61 
straipsniai ir 62 straipsnio 3 ir 4 dalys 
taikomos 1 dalies a punkte nurodytiems 
pasienio kontrolės punktams.

Or. es

Pagrindimas

Tikrinimai atliekami kitame pasienio kontrolės punkte, todėl būtina tai nurodyti, kad nebūtų 
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painiavos.

Pakeitimas 613
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kriterijai ir procedūros 45 straipsnio 1 
dalies a, b ir c punktuose nurodytų 
kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų atliktinų 
fizinių tikrinimų dažnumui nustatyti ir jį 
pakeisti, taip pat juos pritaikyti prie rizikos, 
susijusios su tomis kategorijomis, lygmens 
atsižvelgiant į:

a) kriterijai ir procedūros 45 straipsnio 1 
dalies a, b ir c punktuose nurodytų 
kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų atliktinų 
fizinių tikrinimų minimaliam dažnumui 
nustatyti ir jį pakeisti, taip pat juos 
pritaikyti prie rizikos, susijusios su tomis 
kategorijomis, lygmens atsižvelgiant į:

Or. en

Pakeitimas 614
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) procedūros siekiant užtikrinti, kad pagal 
a punktą nustatytas fizinių tikrinimų 
dažnumas būtų savalaikis ir taikomas 
vienodai.

c) procedūros siekiant užtikrinti, kad pagal 
a punktą nustatytas fizinių tikrinimų 
minimalus dažnumas būtų savalaikis ir 
taikomas vienodai.

Or. en

Pakeitimas 615
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 45 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų 
kategorijų prekių fizinių tikrinimų 
dažnumo;

a) 45 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų 
kategorijų prekių fizinių tikrinimų 
minimalaus dažnumo;

Or. en

Pakeitimas 616
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 45 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose 
nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių 
fizinių tikrinimų dažnumo, jeigu jis nėra 
numatytas nurodytuose aktuose.

b) 45 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose 
nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių 
fizinių tikrinimų minimalaus dažnumo, 
jeigu jis nėra numatytas nurodytuose 
aktuose.

Or. en

Pakeitimas 617
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimus atlikus fizinį tikrinimą dėl 
atitikties gyvūnų sveikatos ir gerovės ar 
augalų sveikatos reikalavimams priima 
darbuotojai, turintys tinkamą veterinarijos 
ar fitosanitarijos srities kvalifikaciją ir tam 
tikslui paskirti kompetentingos institucijos.

Sprendimus atlikus fizinį tikrinimą dėl 
atitikties gyvūnų sveikatos ir gerovės 
reikalavimams priima darbuotojai, turintys 
tinkamą veterinarijos srities kvalifikaciją ir 
tam tikslui paskirti kompetentingos 
institucijos.

Or. de
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 618
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimus atlikus fizinį tikrinimą dėl 
atitikties gyvūnų sveikatos ir gerovės ar 
augalų sveikatos reikalavimams priima 
darbuotojai, turintys tinkamą veterinarijos 
ar fitosanitarijos srities kvalifikaciją ir tam 
tikslui paskirti kompetentingos institucijos.

Sprendimus atlikus fizinį tikrinimą dėl 
atitikties gyvūnų sveikatos ir gerovės 
reikalavimams priima darbuotojai, turintys 
tinkamą veterinarijos srities kvalifikaciją ir 
tam tikslui paskirti kompetentingos 
institucijos.

Or. en

Pakeitimas 619
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimus dėl gyvūnų siuntų priima 
valstybinis veterinarijos gydytojas arba tai 
daroma jam prižiūrint.

Sprendimus dėl gyvūnų ir gyvūninių 
produktų siuntų priima valstybinis 
veterinarijos gydytojas.

Or. es

Pagrindimas

Valstybinis veterinarijos gydytojas turi likti atsakingas už sprendimus, susijusius su gyvais 
gyvūnais ir gyvūniniais produktais (mėsos, pieno ir kt. produktais).
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Pakeitimas 620
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimus dėl gyvūnų siuntų priima 
valstybinis veterinarijos gydytojas arba tai 
daroma jam prižiūrint.

Sprendimus dėl gyvūnų siuntų priima 
valstybinis veterinarijos gydytojas.

Or. en

Pakeitimas 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šie sprendimai nurodomi bendrajame 
sveikatos įvežimo dokumente, kuris 
reglamentuojamas toliau pateikiamais 
straipsniais.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama labiau paaiškinti procedūrą.

Pakeitimas 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) per TRACES sistemą perduoti ii) elektroniniais mainais per TRACES 
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informaciją, nurodytą i punkte. sistemą perduoti informaciją, nurodytą i 
punkte.

Or. en

Pakeitimas 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šioje dalyje nurodyti veiklos 
vykdytojai ir kompetentingos institucijos 
taip pat gali naudoti nacionalinę 
informacinę sistemą, kad perduotų 
duomenis į TRACE sistemą.

Or. en

Pakeitimas 624
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pasienio kontrolės posto kompetentingos 
institucijos baigia pildyti BSĮD, kai tik:

4. Kai tik pagal 47 straipsnio 1 dalį 
atliekama būtina oficiali kontrolė,
pasienio kontrolės posto kompetentingos 
institucijos bendrajame sveikatos įvežimo 
dokumente nurodo, koks sprendimas 
priimtas dėl siuntos.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – visą 4 dalį pakeisti paprastesne ir labiau suprantama nauja redakcija.
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Pakeitimas 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atlikti visi oficialios kontrolės veiksmai, 
būtini pagal 47 straipsnio 1 dalį;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – visą 4 dalį pakeisti paprastesne ir labiau suprantama nauja redakcija.

Pakeitimas 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turimi fizinių tikrinimų, jei tokie 
tikrinimai yra būtini, rezultatai;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – visą 4 dalį pakeisti paprastesne ir labiau suprantama nauja redakcija.

Pakeitimas 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sprendimas dėl siuntos priimtas pagal 
53 straipsnį ir užregistruotas BSĮD.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – visą 4 dalį pakeisti paprastesne ir labiau suprantama nauja redakcija.

Pakeitimas 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, 
kuriomis nustatomi atvejai, kai prie 45 
straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų 
gyvūnų ir prekių siuntų privalo būti 
pridėtas BSĮD iki paskirties vietos, ir 
sąlygos, kuriomis galima tai padaryti.

2. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, 
kuriomis nustatomi atvejai, kai prie 45 
straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų 
gyvūnų ir prekių siuntų privalo būti 
pridėtas BSĮD iki paskirties vietos, ir 
sąlygos, kuriomis galima tai padaryti. Bet 
kokiu atveju prie 45 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių 
siuntų iki jų paskirties vietos turi būti 
pridėta BSĮD kopija.

Or. es

Pagrindimas

Prie tikrinamų gyvūnų ir prekių siuntų iki jų paskirties vietos turi būti pridėta BSĮD kopija.

Pakeitimas 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasienio kontrolės postų skyrimas Pasienio kontrolės postų įgaliojimas

Or. es

Pagrindimas

Pasienio kontrolės postus turi skirti ne muitinė, o kompetentinga veterinarijos / sveikatos 
priežiūros institucija.

Pakeitimas 630
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per tris mėnesius nuo 2 dalyje nurodyto 
pranešimo pateikimo Komisija informuoja 
valstybę narę:

Išbraukta.

a) ar pasiūlyto pasienio kontrolės posto 
skyrimas priklauso nuo palankios 
Komisijos ekspertų pagal 115 straipsnį 
atliktos kontrolės, siekiant patikrinti 
atitiktį būtiniausiems 62 straipsnyje 
nustatytiems reikalavimams, išvados;

b) apie šios kontrolės vykdymo datą.

Or. en

Pakeitimas 631
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar pasiūlyto pasienio kontrolės posto 
skyrimas priklauso nuo palankios 

Išbraukta.
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Komisijos ekspertų pagal 115 straipsnį 
atliktos kontrolės, siekiant patikrinti 
atitiktį būtiniausiems 62 straipsnyje 
nustatytiems reikalavimams, išvados;

Or. en

Pakeitimas 632
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apie šios kontrolės vykdymo datą. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 633
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybė narė atideda pasienio 
kontrolės posto skyrimą, kol iš Komisijos 
gaunama palanki kontrolės išvada.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 634
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įrangą ir patalpas, skirtas kiekvienos Išbraukta.
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kategorijos gyvūnų ir prekių, kuriuos 
tikrinti jis paskirtas, oficialios kontrolės 
veiksmams atlikti;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nustatyti reikalavimai yra nebūtini ir pernelyg apsunkinantys.

Pakeitimas 635
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gyvūnų ir prekių, tvarkomų per 
kalendorinius metus, kiekį pagal 
kiekvieną iš 45 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų gyvūnų ir prekių kategorijų, 
kurioms tikrinti jis paskirtas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nustatyti reikalavimai yra nebūtini ir pernelyg apsunkinantys.

Pakeitimas 636
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasienio tikrinimo postų patvirtinimas 
pagal Tarybos direktyvos 97/78/EB 6 
straipsnį ir Tarybos direktyvos 
91/496/EEB 6 straipsnį ir įvežimo punktų 
skyrimas pagal Reglamento (EB) 

1. Pasienio tikrinimo postų patvirtinimas 
pagal Tarybos direktyvos 91/496/EEB 6 
straipsnį ir įvežimo punktų skyrimas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 669/2009 5 straipsnį 
ir Tarybos direktyvos 2000/29/EB 13 
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Nr. 669/2009 5 straipsnį ir Tarybos 
direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio c 
punkto 4 papunktį panaikinami.

straipsnio c punkto 4 papunktį 
panaikinami.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 97/78/EB 6 straipsnio nukrypti leidžiančia nuostata numatoma, kad kontrolės 
postas gali būti tam tikru atstumu nutolęs nuo įvežimo punkto siekiant išlaikyti geografinius 
apribojimus.

Pakeitimas 637
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl atvejų, 
kai pasienio kontrolės postai, kurių 
skyrimas buvo tik iš dalies panaikintas 
pagal 1 dalies a punktą, gali būti 
pakartotinai skiriami nukrypstant nuo 57 
straipsnio nuostatų, ir procedūrų, pagal 
kurias tai atliekama.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 638
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė nedelsdama sustabdo 
pasienio kontrolės posto skyrimą ir nurodo 
sustabdyti jo veiklą dėl visų ar tam tikrų 
kategorijų gyvūnų ir prekių, dėl kurių 

1. Valstybė narė nedelsdama sustabdo 
pasienio kontrolės posto skyrimą ir nurodo 
sustabdyti jo veiklą dėl visų ar tam tikrų 
kategorijų gyvūnų ir prekių, dėl kurių 
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skyrimas buvo atliktas, tais atvejais, kai 
tokia veikla gali kelti riziką žmonių,
gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, riziką aplinkai.

skyrimas buvo atliktas, tais atvejais, kai 
tokia veikla gali kelti riziką žmonių ir
gyvūnų sveikatai arba gyvūnų gerovei.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 639
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė nedelsdama sustabdo 
pasienio kontrolės posto skyrimą ir nurodo 
sustabdyti jo veiklą dėl visų ar tam tikrų 
kategorijų gyvūnų ir prekių, dėl kurių 
skyrimas buvo atliktas, tais atvejais, kai 
tokia veikla gali kelti riziką žmonių, 
gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos 
produktų, riziką aplinkai.

1. Valstybė narė nedelsdama sustabdo 
pasienio kontrolės posto skyrimą ir nurodo 
sustabdyti jo veiklą dėl visų ar tam tikrų 
kategorijų gyvūnų ir prekių, dėl kurių 
skyrimas buvo atliktas, tais atvejais, kai 
tokia veikla gali kelti riziką žmonių ar 
gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba 
riziką aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 640
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė nedelsdama sustabdo 1. Valstybė narė nedelsdama sustabdo 
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pasienio kontrolės posto skyrimą ir nurodo 
sustabdyti jo veiklą dėl visų ar tam tikrų 
kategorijų gyvūnų ir prekių, dėl kurių 
skyrimas buvo atliktas, tais atvejais, kai 
tokia veikla gali kelti riziką žmonių,
gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos 
produktų, riziką aplinkai.

pasienio kontrolės posto skyrimą ir nurodo 
sustabdyti jo veiklą dėl visų ar tam tikrų 
kategorijų gyvūnų ir prekių, dėl kurių 
skyrimas buvo atliktas, tais atvejais, kai 
tokia veikla gali kelti riziką žmonių ar
gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl 
GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką 
aplinkai.

Or. de

Pakeitimas 641
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti informacijos mainų ir 
pranešimų, nurodytų 2 dalyje ir 4 dalies b 
punkte, procedūras.

Išbraukta.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
141 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Teisės aktas nėra būtinas, kai siekiama užtikrinti ryšį tarp valstybių narių arba tarp valstybių 
narių ir Komisijos ar visuomenės. Teisės akte turėtų būti tik nustatyta, kad jis būtinas.

Pakeitimas 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasienio kontrolės postai turi būti 1. Pasienio kontrolės postai turi būti 
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išdėstyti labai arti įvežimo į Sąjungą 
punkto tinkamai įrengtoje vietoje, kad 
muitinės pagal Reglamento (EEB) 
Nr. 2913/92 38 straipsnio 1 dalį juos 
paskirtų.

išdėstyti labai arti įvežimo į Sąjungą 
punkto tinkamai įrengtoje vietoje, kaip 
nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 
38 straipsnio 1 dalyje.

Or. es

Pagrindimas

Pasienio kontrolės postus turi skirti ne muitinė, o kompetentinga veterinarijos / sveikatos 
priežiūros institucija.

Pakeitimas 643
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priimdama įgyvendinimo aktus 
Komisija gali parengti išsamesnius 3 
dalyje nustatytus reikalavimus, kad būtų 
galima atsižvelgti į specifinius ypatumus 
ir logistikos poreikius, susijusius su 
oficialios kontrolės atlikimu, ir su 
priemonių, kurių imtasi pagal 64 
straipsnio 3 ir 5 dalis ir 65 straipsnį dėl 
skirtingų 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
kategorijų gyvūnų ir prekių, taikymu.

Išbraukta.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
141 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 644
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei įtariama 45 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių 
siuntų neatitiktis 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms taisyklėms, kompetentingos 
institucijos atlieka oficialią kontrolę, 
siekdamos patvirtinti arba atmesti tą 
įtarimą.

1. Jei įtariama 45 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių 
siuntų neatitiktis 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms taisyklėms, kompetentingos 
institucijos atlieka oficialią kontrolę arba 
perduoda atsakomybę kitoms 
kompetentingoms institucijoms, 
siekdamos patvirtinti arba atmesti tą 
įtarimą.

Or. en

Pagrindimas

Ekologinio ūkininkavimo sertifikavimas paremtas proceso metodu. Svarbu tai pabrėžti 
siekiant išlaikyti dabartinę ekologinės gamybos kontrolės sistemą.

Pakeitimas 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gyvūnų ir prekių siuntų, kurių veiklos 
vykdytojas nedeklaravo kaip sudarytų iš 
45 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų 
gyvūnų ir prekių, oficiali kompetentingų 
institucijų kontrolė atliekama, jeigu yra 
priežastis manyti, kad siuntoje yra tokių 
kategorijų gyvūnų ar prekių.

2. Jeigu kompetentingos institucijos 
įtaria, kad siuntoje yra tam tikrų gyvūnų 
ir (arba) prekių, kurių veiklos vykdytojas
nedeklaravo, atliekama 45 straipsnio 1 
dalyje nurodyta oficiali kontrolė.

Or. es

Pagrindimas

Siūlome alternatyvią aiškesnę redakciją.
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Pakeitimas 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos pateikia 
siuntas, nurodytas 1 ir 2 dalyse, oficialiam 
sulaikymui tol, kol gaunami tose dalyse 
numatytos oficialios kontrolės rezultatai.

Kompetentingos institucijos pateikia 
siuntas, nurodytas 1 ir 2 dalyse, kad būtų 
atlikta sugriežtinta kontrolė paimant 
mėginius ir atliekant reikiamus 
analitinius tyrimus; šios siuntos oficialiai 
sulaikomos tol, kol gaunami tose dalyse 
numatytos oficialios kontrolės rezultatai.

Or. es

Pagrindimas

Šie įtartini arba nedeklaruoti produktai turi būti tikrinami sugriežtinta tvarka, atliekant 
analitinius tyrimus.

Pakeitimas 647
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu kompetentingos institucijos turi 
priežasčių įtarti veiklos vykdytojo 
sukčiavimą arba oficiali kontrolė duoda 
pagrindo manyti, kad 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos taisyklės buvo rimtai ar 
pakartotinai pažeistos, jos, jei tinkama, be 
64 straipsnio 3 dalyje numatytų priemonių 
atlieka nuodugnesnę oficialią atitinkamai
tos pačios kilmės ar taip pat naudojamų 
siuntų kontrolę.

4. Jeigu kompetentingos institucijos turi 
priežasčių įtarti veiklos vykdytojo 
sukčiavimą arba oficiali kontrolė duoda 
pagrindo manyti, kad 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos taisyklės buvo rimtai ar 
pakartotinai pažeistos, jos be 64 straipsnio 
3 dalyje numatytų priemonių atlieka 
nuodugnesnę oficialią tos pačios kilmės ar 
taip pat naudojamų siuntų kontrolę.

Or. en
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Pakeitimas 648
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentingos institucijos per 
TRACES sistemą praneša Komisijai ir 
valstybėms narėms apie jų sprendimą 
atlikti nuodugnesnę oficialią kontrolę, kaip 
numatyta 4 dalyje, nurodydamos įtariamą 
sukčiavimą arba rimtus ar pakartotinius 
pažeidimus.

5. Kompetentingos institucijos per 
TRACES ir RASFF sistemą praneša 
Komisijai ir valstybėms narėms apie jų 
sprendimą atlikti nuodugnesnę oficialią 
kontrolę, kaip numatyta 4 dalyje, 
nurodydamos įtariamą sukčiavimą arba 
rimtus ar pakartotinius pažeidimus.

Or. en


