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Pakeitimas 649
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės, kurios turi būti taikomos, kai į 
Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių 
bandoma įvežti reikalavimų 
neatitinkančias siuntas

Priemonės, kurios turi būti taikomos 
reikalavimų neatitinkančių siuntų atveju

Or. es

Pagrindimas

Pavadinimas painus; atrodo, kad produktai jau įvežti, tačiau paskui nurodoma, kad jų 
neleidžiama įvežti.

Pakeitimas 650
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos pateikia 
oficialiam sulaikymui bet kurią į Sąjungą 
iš trečiųjų šalių įvežamą gyvūnų ar prekių
siuntą, kuri neatitinka 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų taisyklių, ir atsisako leisti ją 
įvežti į Sąjungą.

Jeigu pagal 45 straipsnį pasienio 
kontrolės punktuose atlikus oficialią 
kontrolę kompetentingos institucijos
patvirtina, kad gyvūnų ir prekių siuntos 
neatitinka 1 straipsnio 2 dalies 
reikalavimų, jos pateikia nuomonę arba 
priima sprendimą nurodydamos, kad 
siunta neatitinka reikalavimų arba 
kontrolės rezultatai nepalankūs; šią 
nuomonę arba sprendimą jos nurodo
BSĮD. Be to, kompetentingos institucijos 
šią gyvūnų ar prekių siuntą pateikia 
oficialiam sulaikymui ir atsisako leisti ją 
įvežti į Sąjungą.

Or. es
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Pagrindimas

Siekiama paaiškinti procedūrą.

Pakeitimas 651
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus bet kuri tokia siunta izoliuojama 
arba jai taikomas karantinas, o jai 
priklausantys gyvūnai laikomi ir prižiūrimi 
tinkamomis sąlygomis laukiant tolesnio 
sprendimo.

Prireikus bet kuri tokia siunta arba jos 
dalis izoliuojama arba jai taikomas 
karantinas, o jai priklausantys gyvūnai 
laikomi ir prižiūrimi tinkamomis sąlygomis 
laukiant tolesnio sprendimo. Taip pat 
atsižvelgiama į ypatingus poreikius, 
susijusius su kitomis prekėmis.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti procedūrą ir papildyti galimybe patvirtinti siuntos dalies nepriėmimą.

Pakeitimas 652
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išklausiusios, kai tik įmanoma, už siuntą 
atsakingo veiklos vykdytojo, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
tam veiklos vykdytojui nurodo:

3. Išklausiusios už siuntą atsakingo veiklos 
vykdytojo, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos priima sprendimą dėl šios 
siuntos, kuris yra toks:

Or. es
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Pagrindimas

Siekiama paaiškinti procedūrą.

Pakeitimas 653
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sunaikinti siuntą laikantis, jei taikoma, 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, arba

a) sunaikinti siuntą arba jos dalį laikantis, 
jei taikoma, 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
taisyklių, arba

Or. es

Pagrindimas

Siekiama papildyti galimybe patvirtinti siuntos dalies nepriėmimą.

Pakeitimas 654
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sunaikinti siuntą laikantis, jei taikoma, 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, 
arba

a) sunaikinti siuntą, humaniškai, jei tai –
gyvi gyvūnai, laikantis, jei taikoma, 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, arba

Or. en

Pakeitimas 655
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pakartotinai išsiųsti siuntą atgal už 
Sąjungos ribų pagal 70 straipsnio 1 ir 2 
dalis arba

b) pakartotinai išsiųsti siuntą arba jos dalį 
atgal už Sąjungos ribų pagal 70 straipsnio 1 
ir 2 dalis arba

Or. es

Pagrindimas

Siekiama papildyti galimybe patvirtinti siuntos dalies nepriėmimą.

Pakeitimas 656
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) taikyti siuntai specialų apdorojimą pagal 
69 straipsnio 1 ir 2 dalis ar bet kokią kitą 
priemonę, būtiną atitikčiai 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytoms taisyklėms užtikrinti ir, 
jei tikslinga, pakeisti siuntos paskirties 
vietą, palyginti su numatyta pradine 
paskirties vieta.

c) taikyti siuntai arba jos daliai specialų 
apdorojimą pagal 69 straipsnio 1 ir 2 dalis 
ar bet kokią kitą priemonę, būtiną atitikčiai 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms 
taisyklėms užtikrinti ir, jei tikslinga, 
pakeisti siuntos paskirties vietą, palyginti 
su numatyta pradine paskirties vieta.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama papildyti galimybe patvirtinti siuntos dalies nepriėmimą.

Pakeitimas 657
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas pateikiamas per kompiuterinę 
informacinę valdymo sistemą, nurodytą
130 straipsnio 1 dalyje.

Pranešimas pateikiamas per TRACES ir 
RASFF sistemas, nurodytas 130 straipsnio 
1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 658
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės, kurios turi būti taikomos dėl į 
Sąjungą iš trečiųjų šalių įvežamų ir riziką 
keliančių gyvūnų ir prekių

Priemonės, kurios turi būti taikomos 
reikalavimų neatitinkančių ir riziką 
keliančių siuntų atveju

Or. es

Pagrindimas

Būtų galima supaprastinti, nes iš esmės šis straipsnis nuo 64 straipsnio skiriasi tuo, kad šių 
siuntų negalima išsiųsti iš naujo.

Pakeitimas 659
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu oficiali kontrolė rodo, kad gyvūnų ar 
prekių siunta kelia riziką žmonių, gyvūnų 
ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, 
dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, 
riziką aplinkai, tokios siuntos izoliuojamos 
arba laikomos karantine, o joms 
priklausantys gyvūnai laikomi ir prižiūrimi 

Jeigu oficiali kontrolė rodo, kad gyvūnų ar 
prekių siunta kelia riziką žmonių, gyvūnų 
sveikatai arba gyvūnų gerovei, tokios 
siuntos izoliuojamos arba laikomos 
karantine, o joms priklausantys gyvūnai 
laikomi ir prižiūrimi tinkamomis sąlygomis 
laukiant bet kokio tolesnio sprendimo.
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tinkamomis sąlygomis laukiant bet kokio 
tolesnio sprendimo.

Or. de

Pagrindimas

Išskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šio papildymo šiame reglamente nereikia.

Pakeitimas 660
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu oficiali kontrolė rodo, kad gyvūnų ar 
prekių siunta kelia riziką žmonių, gyvūnų 
ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba,
dėl GMO ir augalų apsaugos produktų,
riziką aplinkai, tokios siuntos izoliuojamos 
arba laikomos karantine, o joms 
priklausantys gyvūnai laikomi ir prižiūrimi 
tinkamomis sąlygomis laukiant bet kokio 
tolesnio sprendimo.

Jeigu oficiali kontrolė rodo, kad gyvūnų ar 
prekių siunta kelia riziką žmonių ar
gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba 
aplinkai, tokios siuntos izoliuojamos arba 
laikomos karantine, o joms priklausantys 
gyvūnai laikomi ir prižiūrimi tinkamomis 
sąlygomis laukiant bet kokio tolesnio 
sprendimo.

Or. en

Pakeitimas 661
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu oficiali kontrolė rodo, kad gyvūnų ar 
prekių siunta kelia riziką žmonių, gyvūnų 
ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, 
dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, 

Jeigu oficiali kontrolė rodo, kad gyvūnų ar 
prekių siunta kelia riziką žmonių arba 
gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl 
GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką 



AM\1013306LT.doc 9/109 PE526.078v01-00

LT

riziką aplinkai, tokios siuntos izoliuojamos 
arba laikomos karantine, o joms 
priklausantys gyvūnai laikomi ir prižiūrimi 
tinkamomis sąlygomis laukiant bet kokio 
tolesnio sprendimo.

aplinkai, tokios siuntos izoliuojamos arba 
laikomos karantine, o joms priklausantys 
gyvūnai laikomi ir prižiūrimi tinkamomis 
sąlygomis laukiant bet kokio tolesnio 
sprendimo.

Or. de

Pakeitimas 662
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodo, kad veiklos vykdytojas 
sunaikintų siuntą laikantis, jei tikslinga, 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, 
imdamasis visų žmonių, gyvūnų ar augalų
sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai
apsaugoti būtinų priemonių, arba

a) nurodo, kad veiklos vykdytojas 
sunaikintų siuntą laikantis, jei tikslinga, 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, 
imdamasis visų žmonių, gyvūnų sveikatai, 
gyvūnų gerovei apsaugoti būtinų 
priemonių, arba

Or. de

Pagrindimas

Išskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šio papildymo šiame reglamente nereikia.

Pakeitimas 663
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodo, kad veiklos vykdytojas 
sunaikintų siuntą laikantis, jei tikslinga, 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, 
imdamasis visų žmonių, gyvūnų ar augalų

a) nurodo, kad veiklos vykdytojas 
sunaikintų siuntą laikantis, jei tikslinga, 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, 
imdamasis visų žmonių ar gyvūnų 
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sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai 
apsaugoti būtinų priemonių, arba

sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai 
apsaugoti būtinų priemonių, arba

Or. en

Pakeitimas 664
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodo, kad veiklos vykdytojas 
sunaikintų siuntą laikantis, jei tikslinga, 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, 
imdamasis visų žmonių, gyvūnų ar augalų
sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai 
apsaugoti būtinų priemonių, arba

a) nurodo, kad veiklos vykdytojas 
sunaikintų siuntą laikantis, jei tikslinga, 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, 
imdamasis visų žmonių ir gyvūnų 
sveikatai, gyvūnų gerovei ir aplinkai 
apsaugoti būtinų priemonių, arba

Or. de

Pakeitimas 665
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodo, kad veiklos vykdytojas 
sunaikintų siuntą laikantis, jei tikslinga, 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, 
imdamasis visų žmonių, gyvūnų ar augalų 
sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai 
apsaugoti būtinų priemonių, arba

a) nurodo, kad veiklos vykdytojas 
sunaikintų siuntą, humaniškai, jei tai –
gyvi gyvūnai, laikantis, jei tikslinga, 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, 
imdamasis visų žmonių, gyvūnų ar augalų 
sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai 
apsaugoti būtinų priemonių, arba

Or. en
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Pakeitimas 666
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) panaikina oficialių sertifikatų ir kitų prie 
siuntų, kurioms taikomos priemonės pagal 
64 straipsnio 3 ir 5 dalis ir 65 straipsnį, 
pridedamų dokumentų galiojimą;

a) panaikina sertifikatų ir kitų prie siuntų, 
kurioms taikomos priemonės pagal 64 
straipsnio 3 ir 5 dalis ir 65 straipsnį,
pridedamų oficialių dokumentų galiojimą;

Or. es

Pakeitimas 667
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos valstybės narės, kurioje 
buvo atliekama oficiali kontrolė, 
institucijos prižiūri priemonių, nurodytų 
pagal 64 straipsnio 3 ir 5 dalis ir 65 
straipsnį, siekiant užtikrinti, kad siunta 
nesukeltų nepageidaujamo poveikio 
žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai,
gyvūnų gerovei arba aplinkai, taikymą tų 
priemonių taikymo metu ar laukiant jų 
taikymo.

Kompetentingos valstybės narės, kurioje 
buvo atliekama oficiali kontrolė, 
institucijos prižiūri priemonių, nurodytų 
pagal 64 straipsnio 3 ir 5 dalis ir 65 
straipsnį, siekiant užtikrinti, kad siunta 
nesukeltų nepageidaujamo poveikio 
žmonių, gyvūnų sveikatai arba gyvūnų 
gerovei, taikymą tų priemonių taikymo 
metu ar laukiant jų taikymo.

Or. de

Pagrindimas

Išskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šio papildymo šiame reglamente nereikia.

Pakeitimas 668
Bart Staes
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos valstybės narės, kurioje 
buvo atliekama oficiali kontrolė, 
institucijos prižiūri priemonių, nurodytų 
pagal 64 straipsnio 3 ir 5 dalis ir 65 
straipsnį, siekiant užtikrinti, kad siunta 
nesukeltų nepageidaujamo poveikio 
žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, 
gyvūnų gerovei arba aplinkai, taikymą tų 
priemonių taikymo metu ar laukiant jų 
taikymo.

Kompetentingos valstybės narės, kurioje 
buvo atliekama oficiali kontrolė, 
institucijos prižiūri priemonių, nurodytų 
pagal 64 straipsnio 3 ir 5 dalis ir 65 
straipsnį, siekiant užtikrinti, kad siunta 
nesukeltų nepageidaujamo poveikio 
žmonių ar gyvūnų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba aplinkai, taikymą tų 
priemonių taikymo metu ar laukiant jų 
taikymo.

Or. en

Pakeitimas 669
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos valstybės narės, kurioje 
buvo atliekama oficiali kontrolė, 
institucijos prižiūri priemonių, nurodytų 
pagal 64 straipsnio 3 ir 5 dalis ir 65 
straipsnį, siekiant užtikrinti, kad siunta 
nesukeltų nepageidaujamo poveikio 
žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, 
gyvūnų gerovei arba aplinkai, taikymą tų 
priemonių taikymo metu ar laukiant jų 
taikymo.

Kompetentingos valstybės narės, kurioje 
buvo atliekama oficiali kontrolė, 
institucijos prižiūri priemonių, nurodytų 
pagal 64 straipsnio 3 ir 5 dalis ir 65 
straipsnį, siekiant užtikrinti, kad siunta 
nesukeltų nepageidaujamo poveikio 
žmonių arba gyvūnų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba aplinkai, taikymą tų 
priemonių taikymo metu ar laukiant jų 
taikymo.

Or. de

Pakeitimas 670
Pilar Ayuso, Esther Herranz García



AM\1013306LT.doc 13/109 PE526.078v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiklos vykdytojas nedelsdamas taiko 
visas priemones, nurodytas kompetentingų 
institucijų pagal 64 straipsnio 3 ir 5 dalis ir 
65 straipsnį, ir jas įvykdo vėliausiai per 60 
dienų nuo tos dienos, kurią kompetentingos 
institucijos pranešė veiklos vykdytojui apie 
savo sprendimą pagal 64 straipsnio 4 dalį.

1. Veiklos vykdytojas nedelsdamas taiko 
visas priemones, nurodytas kompetentingų 
institucijų pagal 64 straipsnio 3 ir 5 dalis ir 
65 straipsnį, ir produktų atveju jas įvykdo 
vėliausiai per 60 dienų nuo tos dienos, 
kurią kompetentingos institucijos pranešė 
veiklos vykdytojui apie savo sprendimą 
pagal 64 straipsnio 4 dalį.

Or. es

Pagrindimas

Terminas, per kurį veiklos vykdytojui leidžiama įgyvendinti kompetentingų institucijų 
sprendimą, yra 60 dienų. Šis terminas gali būti per ilgas gyvų gyvūnų atveju.

Pakeitimas 671
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 65 straipsnyje nurodytais atvejais, kad 
siunta būtų sunaikinta tinkamose patalpose, 
esančiose kaip galima arčiau pasienio 
kontrolės posto, imantis visų žmonių, 
gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba aplinkai apsaugoti būtinų 
priemonių.

b) 65 straipsnyje nurodytais atvejais, kad 
siunta būtų sunaikinta tinkamose patalpose, 
esančiose kaip galima arčiau pasienio 
kontrolės posto, imantis visų žmonių, 
gyvūnų sveikatai ir gyvūnų gerovei 
apsaugoti būtinų priemonių.

Or. de

Pagrindimas

Išskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šio papildymo šiame reglamente nereikia.
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Pakeitimas 672
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 65 straipsnyje nurodytais atvejais, kad 
siunta būtų sunaikinta tinkamose patalpose, 
esančiose kaip galima arčiau pasienio 
kontrolės posto, imantis visų žmonių, 
gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba aplinkai apsaugoti būtinų 
priemonių.

b) 65 straipsnyje nurodytais atvejais, kad 
siunta būtų sunaikinta tinkamose patalpose, 
esančiose kaip galima arčiau pasienio 
kontrolės posto, imantis visų žmonių ar 
gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba 
aplinkai apsaugoti būtinų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 673
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 65 straipsnyje nurodytais atvejais, kad 
siunta būtų sunaikinta tinkamose patalpose, 
esančiose kaip galima arčiau pasienio 
kontrolės posto, imantis visų žmonių,
gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba aplinkai apsaugoti būtinų 
priemonių.

b) 65 straipsnyje nurodytais atvejais, kad 
siunta būtų sunaikinta tinkamose patalpose, 
esančiose kaip galima arčiau pasienio 
kontrolės posto, imantis visų žmonių ir 
gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei ir
aplinkai apsaugoti būtinų priemonių.

Or. de

Pakeitimas 674
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos gali pratęsti 
šio straipsnio 1 ir 2 antroje dalyse nurodytą 
laikotarpį tiek, kiek to reikia antro eksperto 
nuomonės, nurodytos 34 straipsnyje, 
rezultatams gauti su sąlyga, kad tai 
nesukeltų nepageidaujamo poveikio 
žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai, 
gyvūnų gerovei ir, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, nepageidaujamo 
poveikio aplinkai.

3. Kompetentingos institucijos gali pratęsti 
šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą 
laikotarpį tiek, kiek to reikia antro eksperto 
nuomonės, nurodytos 34 straipsnyje, 
rezultatams gauti su sąlyga, kad tai 
nesukeltų nepageidaujamo poveikio 
žmonių ir gyvūnų sveikatai, gyvūnų 
gerovei ir aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 675
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos gali pratęsti 
šio straipsnio 1 ir 2 antroje dalyse nurodytą 
laikotarpį tiek, kiek to reikia antro eksperto 
nuomonės, nurodytos 34 straipsnyje, 
rezultatams gauti su sąlyga, kad tai 
nesukeltų nepageidaujamo poveikio 
žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai, 
gyvūnų gerovei ir, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, nepageidaujamo 
poveikio aplinkai.

3. Kompetentingos institucijos gali pratęsti 
šio straipsnio 1 ir 2 antroje dalyse nurodytą 
laikotarpį tiek, kiek to reikia antro eksperto 
nuomonės, nurodytos 34 straipsnyje, 
rezultatams gauti su sąlyga, kad tai 
nesukeltų nepageidaujamo poveikio 
žmonių arba gyvūnų sveikatai, gyvūnų 
gerovei ir, dėl GMO ir augalų apsaugos 
produktų, nepageidaujamo poveikio 
aplinkai.

Or. de

Pakeitimas 676
Martina Anderson
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Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

68 straipsnis Išbraukta.

64 ir 65 straipsnių taikymo nuoseklumas

Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
taisykles, skirtas užtikrinti visuose 57 
straipsnio 1 dalyje nurodytuose pasienio 
kontrolės postuose ir 51 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytuose kontrolės 
punktuose kompetentingų institucijų 
pagal 64 ir 65 straipsnius priimtų 
sprendimų ir priemonių bei duotų 
nurodymų vykdymo nuoseklumą, 
parengdama instrukcijas, kurių turi 
laikytis kompetentingos institucijos, 
reaguodamos į bendras ar 
pasikartojančias neatitikties ar kylančios 
rizikos situacijas.

Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 677
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atliekamas veiksmingai ir turi užtikrinti 
keliamos rizikos žmonių, gyvūnų ar 
augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl 
GMO ir augalų apsaugos produktų,
rizikos aplinkai pašalinimą;

a) atliekamas veiksmingai ir turi užtikrinti 
keliamos rizikos žmonių ar gyvūnų 
sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai 
pašalinimą;

Or. en
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Pakeitimas 678
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atliekamas veiksmingai ir turi užtikrinti 
keliamos rizikos žmonių, gyvūnų ar 
augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl 
GMO ir augalų apsaugos produktų, rizikos 
aplinkai pašalinimą;

a) atliekamas veiksmingai ir turi užtikrinti 
keliamos rizikos žmonių arba gyvūnų 
sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir 
augalų apsaugos produktų, rizikos aplinkai 
pašalinimą;

Or. de

Pakeitimas 679
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
reikalavimų ir sąlygų, kurių laikantis 
vykdomas 1 dalyje numatytas specialus 
apdorojimas.

Išbraukta.

Nesant tokių deleguotuoju aktu nustatytų 
taisyklių toks specialus apdorojimas 
vykdomas pagal nacionalines taisykles.

Or. en

Pakeitimas 680
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 1 
dalyje nurodytų informacijos mainų ir 
pranešimų procedūras.

Išbraukta.

Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Teisės aktai nereikalingi, kai laukiamas rezultatas – užtikrinti pagrindinį valstybių narių arba 
valstybių narių ir Komisijos ar visuomenės bendradarbiavimą. Teisės aktuose tik turėtų būti 
nurodyta, kad jis yra reikalingas.

Pakeitimas 681
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės, į kurias įvežamas 
importas, kuriam leidimas išduotas prieš 
eksportuojant atlikus kontrolę, reguliariai 
tikrina, ar importas faktiškai atitinka ES 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 682
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71 straipsnis Išbraukta.

Trečiųjų šalių prieš eksportuojant atliktos 
kontrolės patvirtinimas

1. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
patvirtinti specialią kontrolę prieš 
eksportuojant, kurią trečioji šalis atlieka 
dėl gyvūnų ir prekių siuntų prieš jas 
eksportuodama į Sąjungą, siekdama 
įsitikinti, kad eksportuojamos siuntos 
atitiktų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
taisyklių reikalavimus. Patvirtinimas 
taikomas tik susijusios trečiosios šalies 
kilmės siuntoms ir gali būti suteiktas 
vienos ar kelių kategorijų gyvūnams ar 
prekėms.

Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

2. 1 dalyje numatytame patvirtinime 
nurodoma:

a) didžiausias galimas kompetentingų 
institucijų atliekamos oficialios kontrolės 
veiksmų siuntas įvežant į Sąjungą 
dažnumas, jeigu nėra priežasties įtarti 
neatitikties 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms taisyklėms arba sukčiavimo;

b) oficialūs sertifikatai, kurie turi būti 
pridedami prie į Sąjungą įvežamų siuntų;

c) tokių sertifikatų pavyzdžiai;

d) trečiosios šalies kompetentingos 
institucijos, kurios atsako už privalomos 
kontrolės prieš eksportuojant atlikimą;

e) jei tinkama, bet kuri įgaliotoji įstaiga, 
kuriai tos kompetentingos institucijos gali 
perduoti tam tikras užduotis. Toks 
perdavimas gali būti patvirtintas tik tada, 
jeigu jis atitinka 25–32 straipsniuose 
nurodytus kriterijus ar lygiavertes sąlygas.

3. 1 dalyje numatytas patvirtinimas gali 
būti suteiktas trečiajai šaliai tik tada, jeigu 
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yra įrodymų ir, jei taikoma, Komisijos 
pagal 119 straipsnį atlikta kontrolė rodo, 
kad oficialios kontrolės sistema toje 
trečiojoje šalyje gali užtikrinti, kad:

a) į Sąjungą eksportuojamų gyvūnų ar 
prekių siuntos atitinka 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų taisyklių ar lygiaverčius 
reikalavimus;

b) trečiojoje šalyje vykdoma kontrolė prieš 
siunčiant į Sąjungą yra pakankamai 
veiksminga, kad pakeistų ar sumažintų 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytose taisyklėse 
nustatytų dokumentų, tapatumo ir fizinių 
tikrinimų dažnumą.

4. Patvirtinime nurodytos kompetentingos 
institucijos arba įgaliotoji įstaiga turi:

a) būti atsakingos už ryšius su Sąjunga;

b) užtikrinti, kad 2 dalies b punkte 
nurodyti oficialūs sertifikatai būtų 
pridedami prie kiekvienos patikrintos 
siuntos.

5. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
išsamias trečiųjų šalių pagal 1 dalį 
atliktos kontrolės prieš eksportuojant 
patvirtinimo taisykles ir kriterijus. 
Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 683
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) į Sąjungą eksportuojamų gyvūnų ar 
prekių siuntos atitinka 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų taisyklių ar lygiaverčius 

a) į Sąjungą eksportuojamų gyvūnų ar 
prekių siuntos atitinka 1 straipsnio 2 dalyje 
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reikalavimus; nurodytų taisyklių reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 684
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Patvirtinime nurodytos kompetentingos 
institucijos arba įgaliotoji įstaiga turi:

4. Kompetentingos institucijos arba 
ekologinių produktų srityje Europos 
Komisijos pripažinta kontrolės institucija 
ar įstaiga.

Or. es

Pagrindimas

Trečiojoje šalyje atsakomybė už ryšių palaikymą su ES ir įgyvendinimo užtikrinimą turi tekti 
kompetentingai institucijai, nesuteikiant įgaliojimų.

Pakeitimas 685
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) praneša Komisijai ir kitoms valstybėms 
narėms ir susijusiems veiklos vykdytojams 
per TRACES sistemą kartu su 
administracinės pagalbos prašymu pagal 
IV antraštinėje dalyje nustatytas 
procedūras;

a) praneša Komisijai ir kitoms valstybėms 
narėms ir susijusiems veiklos vykdytojams 
per TRACES sistemą (įskaitant 
priemones, kurios bus taikomos) kartu su 
administracinės pagalbos prašymu pagal 
IV antraštinėje dalyje nustatytas 
procedūras;

Or. es
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Pakeitimas 686
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Muitinė leidžia vežti tik tas 45 
straipsnyje nurodytas gyvūnų ir prekių 
siuntas, kurių oficialią kontrolę, nurodytą 
47 straipsnyje, atliko kompetentinga 
pasienio kontrolės posto institucija, 
priėmusi BSĮD pateikiamą sprendimą.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama visapusiškai užtikrinti, kad muitinė nepriimtų sprendimų dėl siuntų, dėl kurių 
atliekama oficiali kontrolė.

Pakeitimas 687
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Muitinės sustabdo išleidimą į laisvą 
apyvartą, jeigu turi priežastį manyti, kad 
siunta gali kelti riziką žmonių, gyvūnų ar 
augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl 
GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką 
aplinkai, ir nedelsdamos praneša 
kompetentingoms institucijoms apie tokį 
sustabdymą.

2. Muitinės sustabdo išleidimą į laisvą 
apyvartą, jeigu turi priežastį manyti, kad 
siunta gali kelti riziką žmonių ar gyvūnų 
sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai, ir 
nedelsdamos praneša kompetentingoms 
institucijoms apie tokį sustabdymą.

Or. en
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Pakeitimas 688
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Muitinės sustabdo išleidimą į laisvą 
apyvartą, jeigu turi priežastį manyti, kad 
siunta gali kelti riziką žmonių, gyvūnų ar 
augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl 
GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką 
aplinkai, ir nedelsdamos praneša 
kompetentingoms institucijoms apie tokį 
sustabdymą.

2. Muitinės sustabdo išleidimą į laisvą 
apyvartą, jeigu turi priežastį manyti, kad 
siunta gali kelti riziką žmonių arba gyvūnų 
sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir 
augalų apsaugos produktų, riziką aplinkai, 
ir nedelsdamos praneša kompetentingoms 
institucijoms apie tokį sustabdymą.

Or. de

Pakeitimas 689
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu kompetentingos institucijos mano, 
kad kyla rizika žmonių, gyvūnų ar augalų
sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO 
ir augalų apsaugos produktų, rizika
aplinkai:

4. Jeigu kompetentingos institucijos mano, 
kad kyla rizika žmonių ar gyvūnų 
sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai:

Or. en

Pakeitimas 690
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu kompetentingos institucijos mano, 
kad kyla rizika žmonių, gyvūnų ar augalų
sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir 
augalų apsaugos produktų, rizika aplinkai:

4. Jeigu kompetentingos institucijos mano, 
kad kyla rizika žmonių arba gyvūnų 
sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir 
augalų apsaugos produktų, rizika aplinkai:

Or. de

Pakeitimas 691
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu tai gyvūnų ir prekių siuntos, 
išskyrus tas, kurių kontrolė turi būti atlikta 
jas įvežant į Sąjungą, kaip reikalaujama 
pagal 45 straipsnio 1 dalį, ir dėl kurių 
neužpildyta muitinės deklaracija dėl 
išleidimo į laisvą apyvartą, muitinės, jeigu 
jos turi priežastį manyti, kad siunta gali 
kelti riziką žmonių, gyvūnų ar augalų
sveikatai, gyvūnų gerovei ar, dėl GMO ir 
augalų apsaugos produktų, riziką
aplinkai, perduoda visą atitinkamą 
informaciją galutinės paskirties vietos 
valstybių narių muitinėms.

5. Jeigu tai gyvūnų ir prekių siuntos, 
išskyrus tas, kurių kontrolė turi būti atlikta 
jas įvežant į Sąjungą, kaip reikalaujama 
pagal 45 straipsnio 1 dalį, ir dėl kurių 
neužpildyta muitinės deklaracija dėl 
išleidimo į laisvą apyvartą, muitinės, jeigu 
jos turi priežastį manyti, kad siunta gali 
kelti riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai, 
gyvūnų gerovei ar aplinkai, perduoda visą 
atitinkamą informaciją galutinės paskirties 
vietos valstybių narių muitinėms.

Or. en

Pakeitimas 692
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu tai gyvūnų ir prekių siuntos, 5. Jeigu tai gyvūnų ir prekių siuntos, 
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išskyrus tas, kurių kontrolė turi būti atlikta 
jas įvežant į Sąjungą, kaip reikalaujama 
pagal 45 straipsnio 1 dalį, ir dėl kurių 
neužpildyta muitinės deklaracija dėl 
išleidimo į laisvą apyvartą, muitinės, jeigu 
jos turi priežastį manyti, kad siunta gali 
kelti riziką žmonių, gyvūnų ar augalų
sveikatai, gyvūnų gerovei ar, dėl GMO ir 
augalų apsaugos produktų, riziką aplinkai, 
perduoda visą atitinkamą informaciją 
galutinės paskirties vietos valstybių narių 
muitinėms.

išskyrus tas, kurių kontrolė turi būti atlikta 
jas įvežant į Sąjungą, kaip reikalaujama 
pagal 45 straipsnio 1 dalį, ir dėl kurių 
neužpildyta muitinės deklaracija dėl 
išleidimo į laisvą apyvartą, muitinės, jeigu 
jos turi priežastį manyti, kad siunta gali 
kelti riziką žmonių arba gyvūnų sveikatai, 
gyvūnų gerovei ar, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, riziką aplinkai, 
perduoda visą atitinkamą informaciją 
galutinės paskirties vietos valstybių narių 
muitinėms.

Or. de

Pakeitimas 693
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) medinė pakuotės medžiaga; Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Išskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šio papildymo šiame reglamente nereikia.

Pakeitimas 694
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) medinė pakuotės medžiaga; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 695
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) medinė pakuotės medžiaga; Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 696
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) augaliniai produktai, kurie, 
atsižvelgiant į jų tolimesnę paskirties 
vietą, gali kelti infekcinių ar 
užkrečiamųjų gyvūnų ligų plitimo riziką;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 697
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalies h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) 45 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytų kategorijų Sąjungos kilmės 
gyvūnų ir prekių į Sąjungą grąžinamos 
siuntos atsisakius jas leisti įvežti į trečiąją 
šalį;

h) 45 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 
nurodytų kategorijų Sąjungos kilmės 
gyvūnų ir prekių į Sąjungą grąžinamos 
siuntos atsisakius jas leisti įvežti į trečiąją 
šalį;

Or. de

Pagrindimas

Išskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų 
sektoriaus taisykles, šio papildymo šiame reglamente nereikia.

Pakeitimas 698
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) 45 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytų kategorijų Sąjungos kilmės 
gyvūnų ir prekių į Sąjungą grąžinamos 
siuntos atsisakius jas leisti įvežti į trečiąją 
šalį;

h) 45 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 
nurodytų kategorijų Sąjungos kilmės 
gyvūnų ir prekių į Sąjungą grąžinamos 
siuntos atsisakius jas leisti įvežti į trečiąją 
šalį;

Or. de

Pakeitimas 699
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
skirti tinkami finansiniai ištekliai 
kompetentingoms institucijoms aprūpinti 

1. Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad būtų skirti tinkami finansiniai ištekliai 
kompetentingoms institucijoms aprūpinti 



PE526.078v01-00 28/109 AM\1013306LT.doc

LT

reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais 
oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
vykdyti.

reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais 
oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
vykdyti.

Or. es

Pakeitimas 700
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų skirti 
tinkami finansiniai ištekliai 
kompetentingoms institucijoms aprūpinti 
reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais 
oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
vykdyti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
skirti, jų manymu, tinkami finansiniai 
ištekliai kompetentingoms institucijoms 
aprūpinti reikalingais darbuotojais ir kitais 
ištekliais oficialiai kontrolei ir kitai 
oficialiai veiklai vykdyti.

Or. de

Pakeitimas 701
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų skirti 
tinkami finansiniai ištekliai 
kompetentingoms institucijoms aprūpinti 
reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais 
oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
vykdyti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų skirti 
tinkami finansiniai ištekliai teikiant 
viešąsias lėšas kompetentingoms 
institucijoms aprūpinti reikalingais 
darbuotojais ir kitais ištekliais oficialiai
kontrolei ir kitai oficialiai veiklai vykdyti. 
Mokesčius ar rinkliavas reikėtų nustatyti 
tik tuo atveju, jei oficiali kontrolė 
atliekama išskirtinai maisto ūkio subjekto 
interesais.

Or. en
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Pakeitimas 702
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų skirti 
tinkami finansiniai ištekliai 
kompetentingoms institucijoms aprūpinti 
reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais 
oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
vykdyti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų skirti 
tinkami finansiniai ištekliai 
kompetentingoms institucijoms aprūpinti 
reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais 
oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
vykdyti visais būdais, kurie laikomi 
tinkamais, be kita ko, taikant bendruosius 
mokesčius arba nustatant mokesčius ar 
rinkliavas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės užtikrina, kad oficialiai kontrolei būtų skirta pakankamai išteklių. Tačiau 
oficialios kontrolės finansavimo užtikrinimo būdai išlieka nacionalinės kompetencijos srities 
klausimu. Svarbu tai, kad oficialios kontrolės finansavimo taisyklės atitiktų su mokesčiais ir 
apmokestinimu susijusius nacionalinės teisės aktus. Taigi nereikėtų keisti dabartinio bendrojo 
principo dėl oficialios kontrolės finansavimo, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 882/2004 
26 straipsnyje.

Pakeitimas 703
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų skirti 
tinkami finansiniai ištekliai 
kompetentingoms institucijoms aprūpinti 
reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais 
oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
vykdyti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet 
kokiais, jų nuomone, tinkamais būdais
būtų skirti tinkami finansiniai ištekliai 
kompetentingoms institucijoms aprūpinti 
reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais 
oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
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vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 704
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų skirti 
tinkami finansiniai ištekliai 
kompetentingoms institucijoms aprūpinti 
reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais 
oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
vykdyti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų skirti 
tinkami finansiniai ištekliai 
kompetentingoms institucijoms aprūpinti 
reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais 
oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
vykdyti. Šiuo tikslu jos gali rinkti 
mokesčius arba privalomuosius 
mokėjimus, arba teikti bendrojo 
apmokestinimo lėšas.

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms suteikiamas reikiamas lankstumas spręsti dėl kontrolės sistemų 
finansavimo šaltinių. Iš esmės šiuo tikslu būtų galima naudoti mokesčius, rinkliavas arba 
privalomus mokėjimus.

Pakeitimas 705
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų skirti 
tinkami finansiniai ištekliai 
kompetentingoms institucijoms aprūpinti 
reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais 
oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų skirti 
tinkami finansiniai ištekliai 
kompetentingoms institucijoms aprūpinti 
reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais 
oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
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vykdyti. vykdyti. Šiuo tikslu jos gali rinkti 
mokesčius arba privalomuosius 
mokėjimus, arba naudoti nacionalinio 
biudžeto lėšas.

Or. de

Pagrindimas

Pagrindimas: valstybės narės turėtų būti įpareigotos skirti pakankamai išteklių kontrolei 
vykdyti. Vis dėlto būtina nustatyti, kad dėl finansavimo užtikrinimo būdų sprendžia valstybės 
narės. Taip pat dėl skirtingų teisinių sąvokos „mokesčiai“ apibrėžčių būtina palikti sąvoką 
„privalomasis mokėjimas“. Valstybės narės taip pat turėtų galėti finansavimui naudoti 
bendrojo biudžeto lėšas.

Pakeitimas 706
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų skirti 
tinkami finansiniai ištekliai 
kompetentingoms institucijoms aprūpinti 
reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais 
oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
vykdyti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų skirti 
tinkami finansiniai ištekliai 
kompetentingoms institucijoms aprūpinti 
reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais 
oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai 
vykdyti. Šiuo tikslu jos gali rinkti 
mokesčius arba privalomuosius 
mokėjimus, arba naudoti nacionalinio 
biudžeto lėšas.

Or. de

Pakeitimas 707
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali rinkti mokesčius, 
taikomus dėl oficialios kontrolės, kaip 
nurodoma 77 straipsnyje.

Or. es

Pagrindimas

Reikia priminti, kad pagal subsidiarumo principą valstybės narės šią oficialios kontrolės 
finansavimo sistemą gali taikyti arba netaikyti, nes Europos Sąjungoje mokesčių sistema nėra 
suderinta.

Pakeitimas 708
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be pagal 77 straipsnį renkamų 
mokesčių, valstybės narės gali rinkti 
mokesčius oficialios kontrolės išlaidoms 
padengti, išskyrus 77 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas išlaidas.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 709
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be pagal 77 straipsnį renkamų 
mokesčių, valstybės narės gali rinkti 
mokesčius oficialios kontrolės išlaidoms 
padengti, išskyrus 77 straipsnio 1 ir 2 

Išbraukta.
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dalyse nurodytas išlaidas.

Or. de

Pakeitimas 710
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be pagal 77 straipsnį renkamų 
mokesčių, valstybės narės gali rinkti 
mokesčius oficialios kontrolės išlaidoms 
padengti, išskyrus 77 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas išlaidas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pagrindimas: valstybės narės turėtų būti įpareigotos skirti pakankamai išteklių kontrolei 
vykdyti. Vis dėlto būtina nustatyti, kad dėl finansavimo užtikrinimo būdų sprendžia valstybės 
narės. Taip pat dėl skirtingų teisinių sąvokos „mokesčiai“ apibrėžčių būtina palikti sąvoką 
„privalomasis mokėjimas“. Valstybės narės taip pat turėtų galėti finansavimui naudoti 
bendrojo biudžeto lėšas.

Pakeitimas 711
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be pagal 77 straipsnį renkamų 
mokesčių, valstybės narės gali rinkti 
mokesčius oficialios kontrolės išlaidoms 
padengti, išskyrus 77 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas išlaidas.

Išbraukta.

Or. es
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Pagrindimas

Būtent valstybės narės turi nustatyti, kokia veikla, nurodyta numatytų veiklos rūšių sąraše, 
gali būti apmokestinta, atsižvelgdamos į kiekvienoje valstybėje narėje susiklosčiusią situaciją.

Pakeitimas 712
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be pagal 77 straipsnį renkamų 
mokesčių, valstybės narės gali rinkti 
mokesčius oficialios kontrolės išlaidoms 
padengti, išskyrus 77 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas išlaidas.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 713
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be pagal 77 straipsnį renkamų 
mokesčių, valstybės narės gali rinkti 
mokesčius oficialios kontrolės išlaidoms 
padengti, išskyrus 77 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas išlaidas.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 714
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu



AM\1013306LT.doc 35/109 PE526.078v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad tarp 
renkamų mokesčių ir atliekamos 
kontrolės nebūtų jokių tiesioginių ryšių ar 
priklausomumo.

Or. en

Pakeitimas 715
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės konsultuoja susijusius 
veiklos vykdytojus dėl 77 straipsnyje 
numatytų mokesčių apskaičiavimui 
naudojamų metodų.

4. Valstybės narės gali konsultuoti
susijusius veiklos vykdytojus dėl 77 
straipsnyje numatytų mokesčių 
apskaičiavimui naudojamų metodų.

Or. es

Pakeitimas 716
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės konsultuoja susijusius 
veiklos vykdytojus dėl 77 straipsnyje 
numatytų mokesčių apskaičiavimui 
naudojamų metodų.

4. Valstybės narės konsultuoja susijusius 
veiklos vykdytojus dėl 77 straipsnyje 
numatytų mokesčių arba privalomųjų 
mokėjimų apskaičiavimui naudojamų 
metodų.

Or. de
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Pakeitimas 717
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Privalomi mokesčiai Mokesčiai arba privalomieji mokėjimai

Or. de

Pakeitimas 718
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Privalomi mokesčiai Mokesčiai arba privalomieji mokėjimai

Or. de

Pakeitimas 719
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Privalomi mokesčiai Mokesčiai

Or. de

Pakeitimas 720
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Privalomi mokesčiai Mokesčiai

Or. es

Pagrindimas

Valstybės narės mokesčius turėtų taikyti savanoriškai, nes ES lygmeniu mokesčių sistema 
nesuderinta.

Pakeitimas 721
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos būtų aprūpintos tinkamais 
ištekliais oficialiai kontrolei atlikti, 
kompetentingos institucijos renka 
mokesčius padengti išlaidoms, kurias jos 
patyrė dėl:

1. Kompetentingos institucijos renka 
mokesčius dėl:

Or. de

Pakeitimas 722
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos būtų aprūpintos tinkamais 
ištekliais oficialiai kontrolei atlikti, 
kompetentingos institucijos renka

1. Siekdamos užtikrinti, kad 
kompetentingos institucijos būtų 
aprūpintos tinkamais ištekliais oficialiai 
kontrolei atlikti, kompetentingos 
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mokesčius padengti išlaidoms, kurias jos 
patyrė dėl:

institucijos gali rinkti mokesčius arba 
privalomuosius mokėjimus padengti 
išlaidoms, kurias jos patyrė dėl:

Or. de

Pakeitimas 723
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos būtų aprūpintos tinkamais 
ištekliais oficialiai kontrolei atlikti, 
kompetentingos institucijos renka
mokesčius padengti išlaidoms, kurias jos 
patyrė dėl:

1. Siekdamos užtikrinti, kad 
kompetentingos institucijos būtų 
aprūpintos tinkamais ištekliais oficialiai 
kontrolei atlikti, kompetentingos 
institucijos gali rinkti mokesčius arba 
privalomuosius mokėjimus padengti 
išlaidoms, kurias jos patyrė dėl:

Or. de

Pagrindimas

Už tai, kiek mokesčių ir privalomųjų mokėjimų būtina surinkti, daugiausia atsako 
kompetentingos valstybių narių institucijos. 77 straipsnyje apskritai nurodyta, už kokias 
veiklos sritis iš esmės galima rinkti mokesčius arba privalomuosius mokėjimus. Nuostatoje 
vartojant žodį „gali“, sprendimą dėl mokesčių arba privalomųjų mokėjimų rinkimo turi 
priimti atitinkama valstybė narė. Taip pritaikius nuostatą, užtikrinamas subsidiarumo 
principas.

Pakeitimas 724
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos būtų aprūpintos tinkamais 

1. Siekdamos užtikrinti, kad 
kompetentingos institucijos būtų 
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ištekliais oficialiai kontrolei atlikti, 
kompetentingos institucijos renka
mokesčius padengti išlaidoms, kurias jos 
patyrė dėl:

aprūpintos tinkamais ištekliais oficialiai 
kontrolei atlikti, kompetentingos 
institucijos gali rinkti mokesčius arba 
privalomuosius mokėjimus padengti 
išlaidoms, kurias jos patyrė dėl:

Or. de

Pakeitimas 725
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos būtų aprūpintos tinkamais 
ištekliais oficialiai kontrolei atlikti, 
kompetentingos institucijos renka
mokesčius padengti išlaidoms, kurias jos 
patyrė dėl:

1. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos būtų aprūpintos tinkamais 
ištekliais oficialiai kontrolei atlikti, 
kompetentingos institucijos gali rinkti
mokesčius padengti kai kurioms arba 
visoms išlaidoms, kurias jos patyrė dėl:

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas viršija savo kompetencijos sritį. Tai, kaip kompetentingos institucijos 
finansuoja savo oficialią kontrolę, yra klausimas, dėl kurio sprendžia tik valstybės narės.

Pakeitimas 726
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos būtų aprūpintos tinkamais
ištekliais oficialiai kontrolei atlikti, 
kompetentingos institucijos renka
mokesčius padengti išlaidoms, kurias jos 

1. Kad kompetentingos institucijos būtų 
aprūpintos ištekliais oficialiai kontrolei 
atlikti, kompetentingos institucijos gali
rinkti mokesčius iš dalies padengti 
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patyrė dėl: išlaidoms, kurias jos patyrė dėl:

Or. de

Pakeitimas 727
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos būtų aprūpintos tinkamais 
ištekliais oficialiai kontrolei atlikti, 
kompetentingos institucijos renka
mokesčius padengti išlaidoms, kurias jos 
patyrė dėl:

1. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos būtų aprūpintos tinkamais 
ištekliais oficialiai kontrolei atlikti, 
kompetentingos institucijos gali rinkti
mokesčius padengti išlaidoms, kurias jos 
patyrė dėl:

Or. es

Pagrindimas

Būtų nelogiška, jeigu veiklos vykdytojams, kurių patikrą atlikti privaloma, būtų nustatytas 
įpareigojimas mokėti už šią patikrą.

Pakeitimas 728
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos būtų aprūpintos tinkamais 
ištekliais oficialiai kontrolei atlikti, 
kompetentingos institucijos renka 
mokesčius padengti išlaidoms, kurias jos 
patyrė dėl:

1. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos būtų aprūpintos tinkamais 
ištekliais oficialiai kontrolei atlikti, 
kompetentingos institucijos naudoja 
viešąsias lėšas padengti išlaidoms, kurias 
jos patyrė dėl:

Or. en
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Pakeitimas 729
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos būtų aprūpintos tinkamais 
ištekliais oficialiai kontrolei atlikti, 
kompetentingos institucijos renka 
mokesčius padengti išlaidoms, kurias jos 
patyrė dėl:

1. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos būtų aprūpintos tinkamais 
ištekliais oficialiai kontrolei atlikti ir kitai 
oficialiai veiklai vykdyti, kompetentingos 
institucijos renka mokesčius padengti 
išlaidoms, kurias jos patyrė dėl:

Or. fr

Pagrindimas

Vadovaujantis tuo pačiu principu turi būti galima finansuoti visą veiklą, įskaitant ir „kitą 
oficialią veiklą“, kuria prisidedama prie taisyklių laikymosi, gyvūnų ir augalų sveikatos 
užtikrinimo. Bet kuriuo atveju tai yra oficialių priežiūros tarnybų veiksmai, tačiau ne visada 
galima atskirti oficialius kontrolės veiksmus nuo kitos oficialios veiklos.

Pakeitimas 730
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) oficialios kontrolės, atliktos siekiant 
patikrinti, ar šie veiklos vykdytojai 
atitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
taisykles:

Išbraukta.

i) maisto verslo operatoriai, kaip apibrėžta 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 
straipsnio 3 dalyje, kurie yra registruoti 
arba patvirtinti, arba registruoti ir 
patvirtinti pagal Reglamento (EB) 
Nr. 852/2004 6 straipsnį;
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ii) pašarų verslo operatoriai, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 
3 straipsnio 6 dalyje, registruoti arba 
patvirtinti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005, 
nustatančio pašarų higienos 
reikalavimus,52 9 ir 10 straipsnius;

iii) profesionalūs veiklos vykdytojai, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation 
on protective measures against pests of 
plants] 2 straipsnio 7 punkte;

iv) profesionalūs veiklos vykdytojai, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation 
on the production and making available 
on the market of plant reproductive 
material] 3 straipsnio 6 punkte;

__________________
52 OL L 35, 2005 2 8, p. 1.

Or. de

Pakeitimas 731
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) profesionalūs veiklos vykdytojai, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation 
on protective measures against pests of 
plants] 2 straipsnio 7 punkte;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 732
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) profesionalūs veiklos vykdytojai, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] 2 straipsnio 7 punkte;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 1 straipsnio 2 dalies g punktu.

Pakeitimas 733
Astrid Lulling, Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) profesionalūs veiklos vykdytojai, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive material] 
3 straipsnio 6 punkte;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Visų kontrolės išlaidų susigrąžinimo sistemos taikymas kels grėsmę įmonių mažose valstybėse 
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narėse, kur jokia masto ekonomija nėra įmanoma, išlikimui. MVĮ visiškai atleidus nuo 
mokesčio reikštų, kad visi kontrolės kaštai turėtų būti priskiriami tik kelioms įmonėms, 
kurioms tokiu būdu kiltų sunkumų. Ekologinio ūkininkavimo ir saugomos kilmės vietos 
nuorodos sektorių atžvilgiu Komisijos pasiūlytai išimčiai analogiška išimtis yra reikalinga.

Pakeitimas 734
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) profesionalūs veiklos vykdytojai, kaip
apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive material] 
3 straipsnio 6 punkte;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 735
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) oficialios kontrolės, atliktos siekiant 
išduoti oficialius sertifikatus arba
prižiūrėti oficialių patvirtinimų išdavimą;

b) oficialių sertifikatų išdavimo arba 
oficialių patvirtinimų išdavimo priežiūros;

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į taikymo sritį, oficialia kontrole nereikėtų laikyti sertifikatų išdavimo arba 
oficialių patvirtinimų priežiūros, nors šios veiklos apmokestinimo negalima panaikinti.
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Pakeitimas 736
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) gauti ir išlaikyti leidimą, nurodytą 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 84, 92 ir 93 
straipsniuose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 737
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) gauti ir išlaikyti leidimą, nurodytą 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 84, 92 ir 93 
straipsniuose;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 1 straipsnio 2 dalies g punktu.

Pakeitimas 738
Bart Staes
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) gauti ir išlaikyti leidimą, nurodytą 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material] 25 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 739
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį, tos dalies a punkte 
nurodyta oficiali kontrolė apima oficialios 
kontrolės veiksmus, atliekamus siekiant 
patikrinti atitiktį Komisijos priimtoms 
priemonėms pagal šio reglamento 137 
straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 178/2002 
53 straipsnį, 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, Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material] 41 ir 144 
straipsnius ir Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXX [Office of Publications, 

Išbraukta.



AM\1013306LT.doc 47/109 PE526.078v01-00

LT

please insert number of the Regulation 
on animal health] VI dalį, nebent pagal 
sprendimą, kuriuo nustatomos šios 
priemonės, reikalaujama kitaip.

Or. de

Pakeitimas 740
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį, tos dalies a punkte 
nurodyta oficiali kontrolė apima oficialios 
kontrolės veiksmus, atliekamus siekiant 
patikrinti atitiktį Komisijos priimtoms 
priemonėms pagal šio reglamento 137 
straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 178/2002 
53 straipsnį, 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, Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on the production and making 
available on the market of plant 
reproductive material] 41 ir 144 
straipsnius ir Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] VI dalį, nebent pagal 
sprendimą, kuriuo nustatomos šios 
priemonės, reikalaujama kitaip.

2. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos būtų aprūpintos tinkamais 
ištekliais oficialiai kontrolei atlikti, 
kompetentingos institucijos renka 
mokesčius dėl:

a) oficialios kontrolės, kuri atliekama 
maisto ūkio subjekto interesais, siekiant 
išduoti oficialius sertifikatus arba 
prižiūrėti oficialių patvirtinimų išdavimą.
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Or. en

Pakeitimas 741
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį, tos dalies a punkte 
nurodyta oficiali kontrolė apima oficialios 
kontrolės veiksmus, atliekamus siekiant 
patikrinti atitiktį Komisijos priimtoms 
priemonėms pagal šio reglamento 137 
straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 178/2002 
53 straipsnį, 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, Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material] 41 ir 144 
straipsnius ir Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] VI dalį, nebent pagal 
sprendimą, kuriuo nustatomos šios 
priemonės, reikalaujama kitaip.

2. Taikant 1 dalį, tos dalies a punkte 
nurodyta oficiali kontrolė apima oficialios 
kontrolės veiksmus, atliekamus siekiant 
patikrinti atitiktį Komisijos priimtoms 
priemonėms pagal šio reglamento 137 
straipsnį, 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] VI dalį, nebent pagal 
sprendimą, kuriuo nustatomos šios 
priemonės, reikalaujama kitaip.

Or. en

Pakeitimas 742
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos dalies a punkte nurodyta oficiali 
kontrolė neapima oficialios kontrolės 
veiksmų, atliekamų siekiant patikrinti 
atitiktį laikiniems apribojimams, 
reikalavimams ar kitoms ligų kontrolės 
priemonėms, kurias priėmė 
kompetentingos institucijos pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 55 
straipsnio 1 dalį, 56, 61, 62, 64, 65 
straipsnius, 68 straipsnio 1 dalį ir 69 
straipsnį ir taisykles, priimtas pagal to 
reglamento 55 straipsnio 2 dalį, 63, 67 
straipsnius ir 68 straipsnio 2 dalį, ir 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] 16 straipsnį;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Vadovaujantis tuo pačiu principu turi būti galima finansuoti visą veiklą, įskaitant ir „kitą 
oficialią veiklą“, kuria prisidedama prie taisyklių laikymosi, gyvūnų ir augalų sveikatos 
užtikrinimo. Bet kuriuo atveju tai yra oficialių priežiūros tarnybų veiksmai, tačiau ne visada 
galima atskirti oficialius kontrolės veiksmus nuo kitos oficialios veiklos.

Pakeitimas 743
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos dalies a punkte nurodyta oficiali 
kontrolė neapima oficialios kontrolės 
veiksmų, atliekamų siekiant patikrinti 
atitiktį laikiniems apribojimams, 
reikalavimams ar kitoms ligų kontrolės 

Išbraukta.
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priemonėms, kurias priėmė 
kompetentingos institucijos pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 55 
straipsnio 1 dalį, 56, 61, 62, 64, 65 
straipsnius, 68 straipsnio 1 dalį ir 69 
straipsnį ir taisykles, priimtas pagal to 
reglamento 55 straipsnio 2 dalį, 63, 67 
straipsnius ir 68 straipsnio 2 dalį, ir 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] 16 straipsnį;

Or. es

Pagrindimas

Nustačius išimtį, likusi su gyvūnų sveikatos kontrole susijusi veikla būtų apmokestinama, t.y. 
priežiūros ir likvidavimo programos prilyginamos oficialiai kontrolei.

Pakeitimas 744
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tos dalies a punkte nurodyta oficiali 
kontrolė neapima oficialios kontrolės 
veiksmų, atliekamų siekiant patikrinti 
atitiktį laikiniems apribojimams, 
reikalavimams ar kitoms ligų kontrolės 
priemonėms, kurias priėmė 
kompetentingos institucijos pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on animal health] 55 
straipsnio 1 dalį, 56, 61, 62, 64, 65 
straipsnius, 68 straipsnio 1 dalį ir 69 
straipsnį ir taisykles, priimtas pagal to 
reglamento 55 straipsnio 2 dalį, 63, 67 
straipsnius ir 68 straipsnio 2 dalį, ir 

Išbraukta.



AM\1013306LT.doc 51/109 PE526.078v01-00

LT

Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 16 straipsnį;

Or. de

Pakeitimas 745
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos dalies a punkte nurodyta oficiali 
kontrolė neapima oficialios kontrolės 
veiksmų, atliekamų siekiant patikrinti 
atitiktį laikiniems apribojimams, 
reikalavimams ar kitoms ligų kontrolės 
priemonėms, kurias priėmė 
kompetentingos institucijos pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 55 straipsnio 
1 dalį, 56, 61, 62, 64, 65 straipsnius, 68 
straipsnio 1 dalį ir 69 straipsnį ir taisykles, 
priimtas pagal to reglamento 55 straipsnio 
2 dalį, 63, 67 straipsnius ir 68 straipsnio 2 
dalį, ir Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 16 
straipsnį;

a) tos dalies a punkte nurodyta oficiali 
kontrolė neapima oficialios kontrolės 
veiksmų, atliekamų siekiant patikrinti 
atitiktį laikiniems apribojimams, 
reikalavimams ar kitoms ligų kontrolės 
priemonėms, kurias priėmė 
kompetentingos institucijos pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 55 straipsnio 
1 dalį, 56, 61, 62, 64, 65 straipsnius, 68 
straipsnio 1 dalį ir 69 straipsnį ir taisykles, 
priimtas pagal to reglamento 55 straipsnio 
2 dalį, 63, 67 straipsnius ir 68 straipsnio 2 
dalį;

Or. en

Pakeitimas 746
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) oficiali kontrolė, nurodyta tos dalies a ir 
b punktuose, neapima oficialios kontrolės 
veiksmų, atliekamų siekiant patikrinti 
atitiktį 1 straipsnio 2 dalies j ir k punktuose 
nurodytoms taisyklėms.

b) oficiali kontrolė, nurodyta tos dalies a ir 
b punktuose, neapima oficialios kontrolės 
veiksmų, atliekamų siekiant patikrinti 
atitiktį 1 straipsnio 2 dalies j ir k punktuose 
nurodytoms taisyklėms. Tačiau veiklos 
vykdytojai, kuriems taikomos šios 
taisyklės, gali padengti išlaidas, patirtas 
tikrinant, kaip įgyvendinamos SKVN, 
SGN ir GTG specifikacijos arba su 
ekologiniu ūkininkavimu susijusios 
konkrečios taisyklės.

Or. es

Pagrindimas

Reikalavimai dėl privalomų mokesčių netaikomi ekologiniam ūkininkavimui ir skirtingiems 
kokybės nurodymams. Tuo atveju, kai tam tikros oficialios kontrolės užduotys pavedamos 
privačioms sertifikavimo įstaigoms, ekonominis veiklos vykdytojų atlygis nesuderinamas su 
mokesčio sąvoka.

Pakeitimas 747
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. su priede (turi būti nustatytas) 
nurodyta konkrečia veikla susiję renkami 
mokesčiai yra ne mažesni nei priede (turi 
būti nustatytas) nurodytos mažiausios 
normos.

Or. en

Pakeitimas 748
Giancarlo Scottà
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Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

78 straipsnis Išbraukta.

Išlaidos

1. Kompetentingos institucijos renka 
mokesčius pagal 77 straipsnį šioms 
išlaidoms kompensuoti:

a) darbuotojų, įskaitant pagalbinius 
darbuotojus, kurie dalyvauja atliekant 
oficialią kontrolę, atlyginimai, jų 
socialinės garantijos, pensijos ir draudimo 
išlaidos;

b) infrastruktūros ir įrangos išlaidos, 
įskaitant priežiūros ir draudimo išlaidas;

c) vartojimo reikmenų, paslaugų ir 
priemonių išlaidos;

d) a punkte nurodytų darbuotojų mokymo 
išlaidos, išskyrus mokymą, būtiną 
reikalingai kvalifikacijai gauti, kad galėtų 
būti pasamdyti kompetentingų institucijų;

e) a punkte nurodytų darbuotojų kelionės 
ir susijusios pragyvenimo išlaidos;

f) mėginių ėmimo ir laboratorinių 
analitinių ir kitų tyrimų bei diagnostinių 
tyrimų išlaidos.

2. Jeigu kompetentingos institucijos, 
renkančios mokesčius pagal 77 straipsnį, 
atlieka ir kitą veiklą, tik šio straipsnio 1 
dalyje nurodyta išlaidų, kurios susidaro 
dėl 77 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
oficialios kontrolės veiksmų, dalis 
naudojama mokesčiams apskaičiuoti.

Or. it

Pakeitimas 749
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

78 straipsnis Išbraukta.

Išlaidos

1. Kompetentingos institucijos renka 
mokesčius pagal 77 straipsnį šioms 
išlaidoms kompensuoti:

a) darbuotojų, įskaitant pagalbinius 
darbuotojus, kurie dalyvauja atliekant 
oficialią kontrolę, atlyginimai, jų 
socialinės garantijos, pensijos ir draudimo 
išlaidos;

b) infrastruktūros ir įrangos išlaidos, 
įskaitant priežiūros ir draudimo išlaidas;

c) vartojimo reikmenų, paslaugų ir 
priemonių išlaidos;

d) a punkte nurodytų darbuotojų mokymo 
išlaidos, išskyrus mokymą, būtiną 
reikalingai kvalifikacijai gauti, kad galėtų 
būti pasamdyti kompetentingų institucijų;

e) a punkte nurodytų darbuotojų kelionės 
ir susijusios pragyvenimo išlaidos;

f) mėginių ėmimo ir laboratorinių 
analitinių ir kitų tyrimų bei diagnostinių 
tyrimų išlaidos.

2. Jeigu kompetentingos institucijos, 
renkančios mokesčius pagal 77 straipsnį, 
atlieka ir kitą veiklą, tik šio straipsnio 1 
dalyje nurodyta išlaidų, kurios susidaro 
dėl 77 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
oficialios kontrolės veiksmų, dalis 
naudojama mokesčiams apskaičiuoti.

Or. en

Pakeitimas 750
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger
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Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos renka
mokesčius pagal 77 straipsnį šioms 
išlaidoms kompensuoti:

1. Kompetentingos institucijos turi teisę, 
apskaičiuodamos mokesčius arba 
privalomuosius mokėjimus pagal 77 
straipsnį, atsižvelgti į šiuos kriterijus:

Or. de

Pagrindimas

Kadangi reikia turėti omenyje ne privalomus mokesčius, nustatoma, į kokius pagrindinius 
kriterijus galima atsižvelgti apskaičiuojant mokesčius.

Pakeitimas 751
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos renka
mokesčius pagal 77 straipsnį šioms 
išlaidoms kompensuoti:

1. Kompetentingos institucijos turi teisę, 
apskaičiuodamos mokesčius arba 
privalomuosius mokėjimus pagal 77 
straipsnį, atsižvelgti į šiuos kriterijus:

Or. de

Pakeitimas 752
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos renka
mokesčius pagal 77 straipsnį šioms 
išlaidoms kompensuoti:

1. Kompetentingos institucijos gali rinkti
mokesčius arba privalomuosius 
mokėjimus pagal 77 straipsnį šioms 
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išlaidoms kompensuoti:

Or. de

Pakeitimas 753
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos renka
mokesčius pagal 77 straipsnį šioms 
išlaidoms kompensuoti:

1. Kompetentingos institucijos gali rinkti
mokesčius pagal 77 straipsnį šioms 
išlaidoms kompensuoti:

Or. de

Pakeitimas 754
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos renka 
mokesčius pagal 77 straipsnį šioms
išlaidoms kompensuoti:

1. Kompetentingos institucijos, kurios
renka mokesčius pagal 77 straipsnį, siekia
kompensuoti šias išlaidas:

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiama į tai, kad mokesčiai taikomi savanoriškai.

Pakeitimas 755
Astrid Lulling, Georges Bach
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Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos renka 
mokesčius pagal 77 straipsnį šioms
išlaidoms kompensuoti:

1. Kompetentingos institucijos renka 
mokesčius pagal 77 straipsnį išlaidoms, 
patirtoms vykdant 77 straipsnio 1 dalyje 
numatytą oficialią kontrolę, kompensuoti:

Or. fr

Pakeitimas 756
Astrid Lulling, Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) darbuotojų, įskaitant pagalbinius 
darbuotojus, kurie dalyvauja atliekant 
oficialią kontrolę, atlyginimai, jų 
socialinės garantijos, pensijos ir draudimo 
išlaidos;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 757
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) darbuotojų, įskaitant pagalbinius 
darbuotojus, kurie dalyvauja atliekant 
oficialią kontrolę, atlyginimai, jų 
socialinės garantijos, pensijos ir draudimo 
išlaidos;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 758
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) darbuotojų, įskaitant pagalbinius 
darbuotojus, kurie dalyvauja atliekant 
oficialią kontrolę, atlyginimai, jų socialinės 
garantijos, pensijos ir draudimo išlaidos;

a) darbuotojų, įskaitant pagalbinius 
darbuotojus, kurie dalyvauja atliekant 
oficialią kontrolę, atlyginimai; šios išlaidos 
neapima socialinės garantijos, pensijos ir 
draudimo išlaidų;

Or. de

Pagrindimas

Darbuotojų socialinės garantijos, pensijos ir draudimo išlaidos turėtų būti finansuojamos ne 
maisto ūkio subjektų mokesčiais arba privalomaisiais mokėjimais, bet bendrojo biudžeto 
lėšomis.

Pakeitimas 759
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) infrastruktūros ir įrangos išlaidos, 
įskaitant priežiūros ir draudimo išlaidas;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šios išlaidos turėtų būti finansuojamos ne maisto ūkio subjektų mokesčiais arba 
privalomaisiais mokėjimais, bet bendrojo biudžeto lėšomis.
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Pakeitimas 760
Astrid Lulling, Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) infrastruktūros ir įrangos išlaidos, 
įskaitant priežiūros ir draudimo išlaidas;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 761
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) infrastruktūros ir įrangos išlaidos, 
įskaitant priežiūros ir draudimo išlaidas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 762
Astrid Lulling, Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vartojimo reikmenų, paslaugų ir 
priemonių išlaidos;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 763
Horst Schnellhardt
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Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) a punkte nurodytų darbuotojų mokymo 
išlaidos, išskyrus mokymą, būtiną 
reikalingai kvalifikacijai gauti, kad galėtų 
būti pasamdyti kompetentingų institucijų;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šios išlaidos turėtų būti finansuojamos ne maisto ūkio subjektų mokesčiais arba 
privalomaisiais mokėjimais, bet bendrojo biudžeto lėšomis.

Pakeitimas 764
Astrid Lulling, Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) a punkte nurodytų darbuotojų mokymo 
išlaidos, išskyrus mokymą, būtiną 
reikalingai kvalifikacijai gauti, kad galėtų 
būti pasamdyti kompetentingų institucijų;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 765
Astrid Lulling, Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) a punkte nurodytų darbuotojų kelionės 
ir susijusios pragyvenimo išlaidos;

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 766
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) a punkte nurodytų darbuotojų kelionės 
ir susijusios pragyvenimo išlaidos;

e) už oficialios kontrolės veiksmų atlikimą 
atsakingų darbuotojų kelionės ir susijusios 
pragyvenimo išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 767
Astrid Lulling, Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) mėginių ėmimo ir laboratorinių 
analitinių ir kitų tyrimų bei diagnostinių 
tyrimų išlaidos.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 768
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija pateikia 
išsamią informaciją apie mokesčių 
apskaičiavimą.



PE526.078v01-00 62/109 AM\1013306LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 769
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu kompetentingos institucijos, 
renkančios mokesčius pagal 77 straipsnį, 
atlieka ir kitą veiklą, tik šio straipsnio 1 
dalyje nurodyta išlaidų, kurios susidaro 
dėl 77 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
oficialios kontrolės veiksmų, dalis 
naudojama mokesčiams apskaičiuoti.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Vadovaujantis tuo pačiu principu turi būti galima finansuoti visą veiklą, įskaitant ir „kitą 
oficialią veiklą“, kuria prisidedama prie taisyklių laikymosi, gyvūnų ir augalų sveikatos 
užtikrinimo. Taip būtų galima padalinti su ligos kontrole susijusias išlaidas atsižvelgiant į 
fiksuotą dydį, kad šios išlaidos netektų vieninteliam susijusiam veiklos vykdytojui.

Pakeitimas 770
Astrid Lulling, Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu kompetentingos institucijos, 
renkančios mokesčius pagal 77 straipsnį, 
atlieka ir kitą veiklą, tik šio straipsnio 1 
dalyje nurodyta išlaidų, kurios susidaro 
dėl 77 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
oficialios kontrolės veiksmų, dalis 
naudojama mokesčiams apskaičiuoti.

2. Kompetentingos institucijos nustato 
skaidrų mokesčių apskaičiavimo būdą, 
vadovaudamosi pripažintu 
administracinių išlaidų nustatymo būdu 
bei išlaidų priskyrimo būdu atsižvelgiant į 
sektorių ir įmonių ypatybes, tame tarpe 
galimybę rinkti fiksuotus mokesčius.
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Or. fr

Pakeitimas 771
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu kompetentingos institucijos, 
renkančios mokesčius pagal 77 straipsnį, 
atlieka ir kitą veiklą, tik šio straipsnio 1 
dalyje nurodyta išlaidų, kurios susidaro dėl 
77 straipsnio 1 dalyje nurodytų oficialios 
kontrolės veiksmų, dalis naudojama 
mokesčiams apskaičiuoti.

2. Jeigu kompetentingos institucijos, 
renkančios mokesčius arba 
privalomuosius mokėjimus pagal 77 
straipsnį, atlieka ir kitą veiklą, tik šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyta išlaidų, kurios 
susidaro dėl 77 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų oficialios kontrolės veiksmų, 
dalis naudojama mokesčiams arba 
privalomiesiems mokėjimams apskaičiuoti.

Or. de

Pagrindimas

Nuostatą reikia papildyti, nes gali būti renkami ne tik mokesčiai, bet ir privalomieji 
mokėjimai.

Pakeitimas 772
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu kompetentingos institucijos, 
renkančios mokesčius pagal 77 straipsnį, 
atlieka ir kitą veiklą, tik šio straipsnio 1 
dalyje nurodyta išlaidų, kurios susidaro dėl 
77 straipsnio 1 dalyje nurodytų oficialios 
kontrolės veiksmų, dalis naudojama 
mokesčiams apskaičiuoti.

2. Jeigu kompetentingos institucijos, 
renkančios mokesčius arba 
privalomuosius mokėjimus pagal 77 
straipsnį, atlieka ir kitą veiklą, tik šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyta išlaidų, kurios 
susidaro dėl 77 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų oficialios kontrolės veiksmų, 
dalis naudojama mokesčiams arba 
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privalomiesiems mokėjimams apskaičiuoti.

Or. de

Pakeitimas 773
Astrid Lulling, Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79 straipsnis Išbraukta.

Mokesčių apskaičiavimas

1. Pagal 77 straipsnį renkami mokesčiai 
turi būti:

a) fiksuoto dydžio mokesčiai, nustatyti 
remiantis bendromis oficialios kontrolės 
išlaidomis, kurias patyrė kompetentingos 
institucijos per nustatytą laikotarpį, ir 
taikomi visiems veiklos vykdytojams 
nepriklausomai nuo to, ar atskaitiniu 
laikotarpiu vykdyta oficiali kontrolė, 
susijusi su kiekvienu apmokestintu veiklos 
vykdytoju, ar ne; nustatydamos 
kiekvienam sektoriui, veiklai ir veiklos 
vykdytojo kategorijai taikomo mokesčio 
dydį kompetentingos institucijos 
atsižvelgia į poveikį, kurį atitinkama 
veiklos rūšis ir apimtis ir atitinkami 
rizikos veiksniai daro bendrų šių oficialios 
kontrolės veiksmų išlaidų pasiskirstymui 
arba

b) apskaičiuojami remiantis faktinėmis 
kiekvieno atskiro oficialios kontrolės 
veiksmo išlaidomis ir taikomi veiklos 
vykdytojams, kuriems taikomas tokios 
oficialios kontrolės reikalavimas; toks 
mokestis neturi viršyti faktinių atliktos 
oficialios kontrolės išlaidų ir gali būti iš 
dalies arba visas išreikštas kaip 
kompetentingų institucijų pasamdytų 
darbuotojų oficialiai kontrolei atlikti 
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praleisto laiko funkcija.

2. 78 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytos kelionės išlaidos 77 straipsnio 1 
dalyje nurodytiems mokesčiams 
apskaičiuoti nustatomos taip, kad veiklos 
vykdytojai nebūtų diskriminuojami 
remiantis jų patalpų atstumu iki 
kompetentingos institucijos.

3. Kai mokesčiai apskaičiuojami pagal 1 
dalies a punktą, kompetentingų institucijų 
pagal 77 straipsnį surinkti mokesčiai 
neviršija oficialios kontrolės, atliktos per 
1 dalies a punkte nurodytą laikotarpį, 
bendrų išlaidų.

Or. fr

Pagrindimas

Taikant subsidiarumo principą kontrolės išlaidų apskaičiavimo metodas turėtų būti nustatytas 
valstybių narių lygmeniu, kuris yra adekvatus, kad būtų galima atsižvelgti į sektorių, regionų 
ir nacionalinius ypatumus. Todėl valstybės narės turėtų turėti būtino lankstumo, kad galėtų 
sukurti veiksmingą, teisingą ir atsižvelgiant į jų padėtį pritaikytą kontrolės išlaidų 
apskaičiavimo sistemą.

Pakeitimas 774
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79 straipsnis Išbraukta.

Mokesčių apskaičiavimas

1. Pagal 77 straipsnį renkami mokesčiai 
turi būti:

a) fiksuoto dydžio mokesčiai, nustatyti 
remiantis bendromis oficialios kontrolės 
išlaidomis, kurias patyrė kompetentingos 
institucijos per nustatytą laikotarpį, ir 
taikomi visiems veiklos vykdytojams 
nepriklausomai nuo to, ar atskaitiniu 
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laikotarpiu vykdyta oficiali kontrolė, 
susijusi su kiekvienu apmokestintu veiklos 
vykdytoju, ar ne; nustatydamos 
kiekvienam sektoriui, veiklai ir veiklos 
vykdytojo kategorijai taikomo mokesčio 
dydį kompetentingos institucijos 
atsižvelgia į poveikį, kurį atitinkama 
veiklos rūšis ir apimtis ir atitinkami 
rizikos veiksniai daro bendrų šių oficialios 
kontrolės veiksmų išlaidų pasiskirstymui, 
arba

b) apskaičiuojami remiantis faktinėmis 
kiekvieno atskiro oficialios kontrolės 
veiksmo išlaidomis ir taikomi veiklos 
vykdytojams, kuriems taikomas tokios 
oficialios kontrolės reikalavimas; toks 
mokestis neturi viršyti faktinių atliktos 
oficialios kontrolės išlaidų ir gali būti iš 
dalies arba visas išreikštas kaip 
kompetentingų institucijų pasamdytų 
darbuotojų oficialiai kontrolei atlikti 
praleisto laiko funkcija.

2. 78 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytos kelionės išlaidos 77 straipsnio 1 
dalyje nurodytiems mokesčiams 
apskaičiuoti nustatomos taip, kad veiklos 
vykdytojai nebūtų diskriminuojami 
remiantis jų patalpų atstumu iki 
kompetentingos institucijos.

3. Kai mokesčiai apskaičiuojami pagal 1 
dalies a punktą, kompetentingų institucijų 
pagal 77 straipsnį surinkti mokesčiai 
neviršija oficialios kontrolės, atliktos per
1 dalies a punkte nurodytą laikotarpį, 
bendrų išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas viršija savo kompetencijos sritį. Tai, kaip kompetentingos institucijos 
finansuoja savo oficialią kontrolę, yra klausimas, dėl kurio sprendžia tik valstybės narės.
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Pakeitimas 775
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79 straipsnis Išbraukta.

Mokesčių apskaičiavimas

1. Pagal 77 straipsnį renkami mokesčiai 
turi būti:

(a) fiksuoto dydžio mokesčiai, nustatyti 
remiantis bendromis oficialios kontrolės 
išlaidomis, kurias patyrė kompetentingos 
institucijos per nustatytą laikotarpį, ir 
taikomi visiems veiklos vykdytojams 
nepriklausomai nuo to, ar atskaitiniu 
laikotarpiu vykdyta oficiali kontrolė, 
susijusi su kiekvienu apmokestintu veiklos 
vykdytoju, ar ne; nustatydamos 
kiekvienam sektoriui, veiklai ir veiklos 
vykdytojo kategorijai taikomo mokesčio 
dydį kompetentingos institucijos 
atsižvelgia į poveikį, kurį atitinkama 
veiklos rūšis ir apimtis ir atitinkami 
rizikos veiksniai daro bendrų šių oficialios 
kontrolės veiksmų išlaidų pasiskirstymui, 
arba

(b) apskaičiuojami remiantis faktinėmis 
kiekvieno atskiro oficialios kontrolės 
veiksmo išlaidomis ir taikomi veiklos 
vykdytojams, kuriems taikomas tokios 
oficialios kontrolės reikalavimas; toks 
mokestis neturi viršyti faktinių atliktos 
oficialios kontrolės išlaidų ir gali būti iš 
dalies arba visas išreikštas kaip 
kompetentingų institucijų pasamdytų 
darbuotojų oficialiai kontrolei atlikti 
praleisto laiko funkcija.

2. 78 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytos kelionės išlaidos 77 straipsnio 1 
dalyje nurodytiems mokesčiams 
apskaičiuoti nustatomos taip, kad veiklos 
vykdytojai nebūtų diskriminuojami 
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remiantis jų patalpų atstumu iki 
kompetentingos institucijos.

3. Kai mokesčiai apskaičiuojami pagal 1 
dalies a punktą, kompetentingų institucijų 
pagal 77 straipsnį surinkti mokesčiai 
neviršija oficialios kontrolės, atliktos per 
1 dalies a punkte nurodytą laikotarpį, 
bendrų išlaidų.

Or. de

Pakeitimas 776
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčių apskaičiavimas Mokesčių arba privalomųjų mokėjimų 
apskaičiavimas

Or. de

Pakeitimas 777
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčių apskaičiavimas Mokesčių arba privalomųjų mokėjimų 
apskaičiavimas

Or. de

Pagrindimas

Nustačius, kad renkami mokesčiai arba privalomieji mokėjimai, institucijos turi dvi 
galimybes: imti bendrą mokestį / bendrą mokėjimą arba tiesiogiai su kontrole susijusį 
mokestį. Siekiant atsižvelgti į veiklos vykdytojų poreikius, apskaičiuojant dydį reikia 
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atsižvelgti į tam tikras aplinkybes.

Pakeitimas 778
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčių apskaičiavimas Mokesčių arba privalomųjų mokėjimų 
apskaičiavimas

Or. de

Pakeitimas 779
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 77 straipsnį renkami mokesčiai 
turi būti:

1. Pagal 77 straipsnį renkami mokesčiai 
arba privalomieji mokėjimai renkami 
atsižvelgiant į:

– susijusio veiklos vykdytojo pobūdį ir 
atitinkamus rizikos veiksnius;

– veiklos vykdytojų, kurių apyvarta 
nedidelė, interesus;

– tradicinius gamybos, perdirbimo ir 
platinimo metodus;

– regionuose, kuriems taikomi konkretūs 
geografiniai apribojimai, veikiančių 
įmonių poreikius.

Or. de

Pagrindimas

Ir ateityje reikėtų išlaikyti jau suteiktą galimybę, apskaičiuojant mokesčius ir privalomuosius 
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mokėjimus, atsižvelgti į konkrečią tam tikrų įmonių padėtį.

Pakeitimas 780
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 77 straipsnį renkami mokesčiai 
turi būti:

1. Apskaičiuodamos iš veiklos vykdytojų 
rinktinus mokesčius arba privalomuosius 
mokėjimus pagal 77 straipsnį, valstybės 
narės gali:

Or. de

Pagrindimas

Nustačius, kad renkami mokesčiai arba privalomieji mokėjimai, institucijos turi dvi 
galimybes: imti bendrą mokestį / bendrą mokėjimą arba tiesiogiai su kontrole susijusį 
mokestį. Siekiant atsižvelgti į veiklos vykdytojų poreikius, apskaičiuojant dydį reikia 
atsižvelgti į tam tikras aplinkybes.

Pakeitimas 781
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 77 straipsnį renkami mokesčiai 
turi būti:

1. Apskaičiuodamos iš veiklos vykdytojų 
rinktinus mokesčius arba privalomuosius 
mokėjimus pagal 77 straipsnį, valstybės 
narės gali:

Or. de

Pakeitimas 782
Horst Schnellhardt
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Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies –a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) Renkami mokesčiai arba privalomieji 
mokėjimai pagal 78 straipsnį 
apskaičiuojami remiantis kompetentingos 
institucijos per tam tikrą laikotarpį 
patirtomis išlaidomis. Pavienės išlaidų 
dalys, kompetentingos institucijos 
nuožiūra ir informavus visuomenę, gali 
būti apskaičiuojamos bendrai.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant palengvinti administracinę naštą, gali būti tinkama tam tikras išlaidų dalis 
apskaičiuoti ne atsižvelgiant į tikrąsias vykdant kiekvieną kontrolę susidariusias išlaidas, bet 
bendrai. Kompetentingoms institucijoms reikėtų suteikti šią galimybę. Visuomenei turėtų būti 
suteikiama galimybė sužinoti šias bendrai apskaičiuotas normas.

Pakeitimas 783
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) fiksuoto dydžio mokesčiai, nustatyti 
remiantis bendromis oficialios kontrolės 
išlaidomis, kurias patyrė kompetentingos 
institucijos per nustatytą laikotarpį, ir 
taikomi visiems veiklos vykdytojams 
nepriklausomai nuo to, ar atskaitiniu 
laikotarpiu vykdyta oficiali kontrolė, 
susijusi su kiekvienu apmokestintu veiklos 
vykdytoju, ar ne; nustatydamos 
kiekvienam sektoriui, veiklai ir veiklos 
vykdytojo kategorijai taikomo mokesčio 
dydį kompetentingos institucijos 
atsižvelgia į poveikį, kurį atitinkama 

Išbraukta.
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veiklos rūšis ir apimtis ir atitinkami 
rizikos veiksniai daro bendrų šių oficialios 
kontrolės veiksmų išlaidų pasiskirstymui, 
arba

Or. de

Pakeitimas 784
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fiksuoto dydžio mokesčiai, nustatyti 
remiantis bendromis oficialios kontrolės 
išlaidomis, kurias patyrė kompetentingos 
institucijos per nustatytą laikotarpį, ir 
taikomi visiems veiklos vykdytojams 
nepriklausomai nuo to, ar atskaitiniu 
laikotarpiu vykdyta oficiali kontrolė, 
susijusi su kiekvienu apmokestintu veiklos 
vykdytoju, ar ne; nustatydamos 
kiekvienam sektoriui, veiklai ir veiklos 
vykdytojo kategorijai taikomo mokesčio 
dydį kompetentingos institucijos 
atsižvelgia į poveikį, kurį atitinkama 
veiklos rūšis ir apimtis ir atitinkami 
rizikos veiksniai daro bendrų šių oficialios 
kontrolės veiksmų išlaidų pasiskirstymui, 
arba

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Įmonės turėtų padėti padengti tik tas išlaidas, kurios iš tikrųjų susidarė vykdant oficialią 
kontrolę jose. Šiuo procesu didinamas skaidrumas ir pasitikėjimas oficialia kontrole, o 
kompetentingos institucijos skatinamos iš tikrųjų vykdyti kontrolę.

Pakeitimas 785
Martin Kastler
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Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fiksuoto dydžio mokesčiai, nustatyti 
remiantis bendromis oficialios kontrolės 
išlaidomis, kurias patyrė kompetentingos 
institucijos per nustatytą laikotarpį, ir 
taikomi visiems veiklos vykdytojams 
nepriklausomai nuo to, ar atskaitiniu 
laikotarpiu vykdyta oficiali kontrolė, 
susijusi su kiekvienu apmokestintu veiklos 
vykdytoju, ar ne; nustatydamos 
kiekvienam sektoriui, veiklai ir veiklos 
vykdytojo kategorijai taikomo mokesčio 
dydį kompetentingos institucijos 
atsižvelgia į poveikį, kurį atitinkama 
veiklos rūšis ir apimtis ir atitinkami 
rizikos veiksniai daro bendrų šių oficialios 
kontrolės veiksmų išlaidų pasiskirstymui, 
arba

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 786
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fiksuoto dydžio mokesčiai, nustatyti 
remiantis bendromis oficialios kontrolės 
išlaidomis, kurias patyrė kompetentingos 
institucijos per nustatytą laikotarpį, ir 
taikomi visiems veiklos vykdytojams 
nepriklausomai nuo to, ar atskaitiniu 
laikotarpiu vykdyta oficiali kontrolė, 
susijusi su kiekvienu apmokestintu veiklos 
vykdytoju, ar ne; nustatydamos 
kiekvienam sektoriui, veiklai ir veiklos 
vykdytojo kategorijai taikomo mokesčio 

a) fiksuoto dydžio mokesčiai, nustatyti 
remiantis bendromis oficialios kontrolės 
išlaidomis, kurias patyrė kompetentingos 
institucijos per nustatytą laikotarpį, ir 
taikomi visiems veiklos vykdytojams 
nepriklausomai nuo to, ar atskaitiniu 
laikotarpiu vykdyta oficiali kontrolė, 
susijusi su kiekvienu apmokestintu veiklos 
vykdytoju, ar ne; arba
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dydį kompetentingos institucijos 
atsižvelgia į poveikį, kurį atitinkama 
veiklos rūšis ir apimtis ir atitinkami 
rizikos veiksniai daro bendrų šių oficialios 
kontrolės veiksmų išlaidų pasiskirstymui,
arba

Or. de

Pakeitimas 787
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apskaičiuojami remiantis faktinėmis 
kiekvieno atskiro oficialios kontrolės 
veiksmo išlaidomis ir taikomi veiklos 
vykdytojams, kuriems taikomas tokios 
oficialios kontrolės reikalavimas; toks 
mokestis neturi viršyti faktinių atliktos 
oficialios kontrolės išlaidų ir gali būti iš 
dalies arba visas išreikštas kaip 
kompetentingų institucijų pasamdytų 
darbuotojų oficialiai kontrolei atlikti 
praleisto laiko funkcija.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 788
Karin Kadenbach

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Nustatydamos veiklos vykdytojų 
mokesčių arba privalomųjų mokėjimų 
dydį pagal 1 dalį, valstybės narės 
atsižvelgia į: 
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a) susijusios įmonės pobūdį ir atitinkamus 
rizikos veiksnius,

b) veiklos vykdytojų, kurių apyvarta 
mažesnė, interesus,

c) tradicinius gamybos, perdirbimo ir 
platinimo metodus,

d) regionuose, kuriems taikomi konkretūs 
geografiniai apribojimai, veikiančių 
įmonių poreikius.

Or. de

Pakeitimas 789
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nustatydamos veiklos vykdytojų 
mokesčių arba privalomųjų mokėjimų 
dydį pagal 1 dalį, valstybės narės 
atsižvelgia į:

a) susijusios įmonės pobūdį ir atitinkamus 
rizikos veiksnius,

b) veiklos vykdytojų, kurių apyvarta 
mažesnė, interesus,

c) tradicinius gamybos, perdirbimo ir 
platinimo metodus,

d) regionuose, kuriems taikomi konkretūs 
geografiniai apribojimai, veikiančių 
įmonių poreikius.

Or. de

Pagrindimas

Nustačius, kad renkami mokesčiai arba privalomieji mokėjimai, institucijos turi dvi 
galimybes: imti bendrą mokestį / bendrą mokėjimą arba tiesiogiai su kontrole susijusį 
mokestį. Siekiant atsižvelgti į veiklos vykdytojų poreikius, apskaičiuojant dydį reikia 
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atsižvelgti į tam tikras aplinkybes.

Pakeitimas 790
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
79 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79a straipsnis

Minimalūs mokesčiai arba privalomieji 
mokėjimai

1. Nepažeisdama 77 straipsnio nuostatų, 
Komisija įgyvendinimo aktu nustato 
minimalius su gamybos vienetais 
susijusius mokesčius arba privalomuosius 
mokėjimus už kontrolę, susijusią su šia 
veikla:

a) ante ir post mortem tikrinimais,

b) zoonozių sukėlėjų plitimo stebėsena ir 
kitomis žmogaus sveikatos apsaugos 
priemonėmis,

c) išpjaustymo įmonių kontrole,

d) laukinių gyvūnų mėsos tvarkymo 
įmonių kontrole,

e) pieno gamybos ir perdirbimo kontrole,

f) žuvininkystės produkcijos gamybos ir 
prekybos kontrole,

g) prekių ir gyvų gyvūnų importu ir 
tranzitu,

h) prekių ir gyvų gyvūnų eksportu.

2. Kad būtų galima atlikti auditus 
registruotose įmonėse pagal Reglamento 
(EB) Nr. 852/2004 6 straipsnį, Komisija 
įgyvendinimo aktu nustato minimalią 
sumą, skirtą išlaidoms pagal 78 straipsnio 
1 dalies a punktą padengti. Komisija, 
atsižvelgdama į skirtingą valstybių narių 
darbo užmokesčių dydį, parengia keturis 
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tomus dėl minimalios sumos.

3. Valstybių narių renkami mokesčiai 
arba privalomieji mokėjimai pagal 1 dalį 
negali būti mažesni už nustatytuosius 
įgyvendinimo aktuose pagal 1 ir 2 dalis.

4. Jei nuo paskutinio nustatymo 
suderintas vartotojų kainų indeksas 
(SVKI) pagal ES Reglamentą (EB) 
Nr. 2494/95 padidėja mažiausiai 5 proc., 
Komisija vėliausiai iki kitų metų sausio 
1 d. iš naujo paskelbia atitinkamai 
pritaikytus pagal 1 ir 2 dalis apskaičiuotų 
minimalių mokesčių arba privalomųjų 
mokėjimų dydžius. Sumos nuo 0,5 cento 
imtinai apvalinamos iki didesnio cento, o 
sumos iki 0,5 cento apvalinamos iki 
mažesnio cento. Bazinė SVKI suderinimo 
vertė atitinka 1 ir 2 dalyse nurodyto teisės 
akto paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje datą galiojantį 
SVKI.

5. 1 ir 2 dalyse nurodyti įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis šio reglamento 
141 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

6. Siekdamos atsižvelgti į pačių veiklos 
vykdytojų taikomas kontrolės ir 
atsekamumo sistemas ir vykdant oficialią 
kontrolę nustatytą atitiktį taisyklėms, jei 
oficiali tam tikro pobūdžio įmonės arba 
veiklos kontrolė vykdoma rečiau arba, 
norėdamos atsižvelgti į 79 straipsnio 
kriterijus, valstybės narės gali nustatyti už 
įgyvendinimo nuostatose pagal 79a 
straipsnį nurodytas minimalias sumas 
mažesnį mokėjimą už oficialią kontrolę; 
tokiu atveju atitinkama valstybė narė 
pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje 
nurodyta:

a) susijusių prekių arba susijusios veiklos 
pobūdis;

b) susijusioje įmonėje vykdyta kontrolė ir

c) mokesčio arba privalomojo mokėjimo 
sumažinimo apskaičiavimo metodas.
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Or. de

Pagrindimas

Um durch die Gebühren bzw. Beiträge keine Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Wirtschaftsbeteiligten zu verursachen, ist, wie im bisherigen System, die Einhaltung von 
Untergrenzen vorzusehen. Zur einheitlichen Durchführung dieser Regel, legt die EK für 
bestimmte Tätigkeiten der amtlichen Kontrolle im Wege eines Durchführungsrechtsakts 
Mindestgebühren bzw. –beiträge fest. Wie auch in der bestehenden Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 ist die Inflation zu berücksichtigen. Im Wege eines fixen Referenzwertes und auf 
Basis des harmonisierten VPI ist eine automatische Anhebung der Mindestgebühren 
gewährleistet. Dieses Element trägt wesentlich zur nachhaltigen Finanzierung der 
Kontrollsysteme bei. Durch die Festlegung von Mindesttarifen für die Durchführung von 
Revisionen ist auch sichergestellt, dass registrierte Betriebe, die nicht einem 
Zulassungsverfahren unterliegen, regelmäßig kontrolliert werden und den zuständigen 
Behörden auch dafür angemessene Mittel zur Verfügung stehen.

Pakeitimas 791
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 78 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos 
kelionės išlaidos 77 straipsnio 1 dalyje 
nurodytiems mokesčiams apskaičiuoti 
nustatomos taip, kad veiklos vykdytojai 
nebūtų diskriminuojami remiantis jų 
patalpų atstumu iki kompetentingos 
institucijos.

78 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos 
kelionės išlaidos 77 straipsnio 1 dalyje 
nurodytiems mokesčiams arba 
privalomiesiems mokėjimams apskaičiuoti 
nustatomos taip, kad veiklos vykdytojai 
nebūtų diskriminuojami remiantis jų 
patalpų atstumu iki kompetentingos 
institucijos.

Or. de

Pakeitimas 792
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 78 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos 
kelionės išlaidos 77 straipsnio 1 dalyje 
nurodytiems mokesčiams apskaičiuoti 
nustatomos taip, kad veiklos vykdytojai 
nebūtų diskriminuojami remiantis jų 
patalpų atstumu iki kompetentingos 
institucijos.

2. 78 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos 
kelionės išlaidos 77 straipsnio 1 dalyje 
nurodytiems mokesčiams arba 
privalomiesiems mokėjimams apskaičiuoti 
nustatomos taip, kad veiklos vykdytojai 
nebūtų diskriminuojami remiantis jų 
patalpų atstumu iki kompetentingos 
institucijos.

Or. de

Pakeitimas 793
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai mokesčiai apskaičiuojami pagal 1 
dalies a punktą, kompetentingų institucijų 
pagal 77 straipsnį surinkti mokesčiai 
neviršija oficialios kontrolės, atliktos per 
1 dalies a punkte nurodytą laikotarpį, 
bendrų išlaidų.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 794
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai mokesčiai apskaičiuojami pagal 1 
dalies a punktą, kompetentingų institucijų 
pagal 77 straipsnį surinkti mokesčiai 
neviršija oficialios kontrolės, atliktos per 1 
dalies a punkte nurodytą laikotarpį, bendrų 

3. Kompetentingų institucijų pagal 77 
straipsnį surinkti mokesčiai arba 
privalomieji mokėjimai neviršija oficialios 
kontrolės, atliktos per 1 dalies aa 
(naujame) punkte nurodytą laikotarpį, 
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išlaidų. bendrų išlaidų.

Or. de

Pakeitimas 795
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
79 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79a straipsnis

Minimalūs mokesčiai arba privalomieji 
mokėjimai

1. Nepažeisdama 77 straipsnio nuostatų, 
Komisija įgyvendinimo aktu nustato 
minimalius su gamybos vienetais 
susijusius mokesčius arba privalomuosius 
mokėjimus už kontrolę, susijusią su šia 
veikla:

a) ante ir post mortem tikrinimais,

b) zoonozių sukėlėjų plitimo stebėsena ir 
kitomis žmogaus sveikatos apsaugos 
priemonėmis,

c) išpjaustymo įmonių kontrole; 

d) laukinių gyvūnų mėsos tvarkymo 
įmonių kontrole, 

e) pieno gamybos ir perdirbimo kontrole,

f) žuvininkystės produkcijos gamybos ir 
prekybos ja kontrole,

g) prekių ir gyvų gyvūnų importu ir 
tranzitu, 

h) prekių ir gyvų gyvūnų eksportu.

2. Kad būtų galima atlikti auditus 
registruotose įmonėse pagal Reglamento 
(EB) Nr. 852/2004 6 straipsnį, Komisija 
įgyvendinimo aktu nustato minimalią 
sumą, skirtą išlaidoms pagal 78 straipsnio 
1 dalies a punktą padengti. Komisija, 
atsižvelgdama į skirtingą valstybių narių 
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darbo užmokesčių dydį, parengia keturis 
tomus dėl minimalios sumos.

3. Valstybių narių renkami mokesčiai 
arba privalomieji mokėjimai pagal 1 dalį 
negali būti mažesni už nustatytuosius 
įgyvendinimo aktuose pagal 1 ir 2 dalis.

4. Jei nuo paskutinio nustatymo 
suderintas vartotojų kainų indeksas 
(SVKI) pagal ES Reglamentą (EB) 
Nr. 2494/95 padidėja mažiausiai 5 proc., 
Komisija vėliausiai iki kitų metų sausio 
1 d. iš naujo paskelbia atitinkamai 
pritaikytus pagal 1 ir 2 dalis apskaičiuotų 
minimalių mokesčių arba privalomųjų 
mokėjimų dydžius. Sumos nuo 0,5 cento 
imtinai apvalinamos iki didesnio cento, o 
sumos iki 0,5 cento apvalinamos iki 
mažesnio cento. Bazinė SVKI suderinimo 
vertė atitinka 1 ir 2 dalyse nurodyto teisės 
akto paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje datą galiojantį 
SVKI.

5. 1 ir 2 dalyse nurodyti įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis šio reglamento 
141 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

6. Siekdamos atsižvelgti į pačių veiklos 
vykdytojų taikomas kontrolės ir 
atsekamumo sistemas ir vykdant oficialią 
kontrolę nustatytą atitiktį taisyklėms, jei 
oficiali tam tikro pobūdžio įmonės arba 
veiklos kontrolė vykdoma rečiau arba, 
norėdamos atsižvelgti į 79 straipsnio 
kriterijus, valstybės narės gali nustatyti už 
įgyvendinimo nuostatose pagal 79a 
straipsnį nurodytas minimalias sumas 
mažesnį mokėjimą už oficialią kontrolę; 
tokiu atveju atitinkama valstybė narė 
pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje 
nurodyta:

a) susijusių prekių arba susijusios veiklos 
pobūdis;

b) susijusioje įmonėje vykdyta kontrolė ir

c) mokesčio arba privalomojo mokėjimo 
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sumažinimo apskaičiavimo metodas.

Or. de

Pakeitimas 796
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80 straipsnis Išbraukta.

Mokesčių mažinimas nuosekliai atitiktį 
užtikrinantiems veiklos vykdytojams

Kai mokesčiai nustatomi pagal 79 
straipsnio 1 dalies a punktą, kiekvienam 
veiklos vykdytojui taikomas mokesčio 
dydis nustatomas atsižvelgiant į veiklos 
vykdytojo atitikties 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms taisyklėms, kuri nustatoma 
oficialios kontrolės metu, patvirtinimus, 
kad nuosekliai atitiktį užtikrinantiems 
veiklos vykdytojams taikomi mokesčiai 
būtų mažesni nei kitiems veiklos 
vykdytojams.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamo mokesčio arba privalomojo mokėjimo dydžio mažinimas atsižvelgiant į atitikties 
užtikrinimo lygį objektyviai nepateisinamas. Kompetentingosios institucijos, atsižvelgdamos į 
kontrolės vizitų dažnumą, turėtų atsižvelgti į atitikties užtikrinimą. Kartu mažinama atitiktį 
užtikrinančių veiklos vykdytojų našta.

Pakeitimas 797
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80 straipsnis Išbraukta.

Mokesčių mažinimas nuosekliai atitiktį 
užtikrinantiems veiklos vykdytojams

Kai mokesčiai nustatomi pagal 79 
straipsnio 1 dalies a punktą, kiekvienam 
veiklos vykdytojui taikomas mokesčio 
dydis nustatomas atsižvelgiant į veiklos 
vykdytojo atitikties 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms taisyklėms, kuri nustatoma 
oficialios kontrolės metu, patvirtinimus,
kad nuosekliai atitiktį užtikrinantiems 
veiklos vykdytojams taikomi mokesčiai 
būtų mažesni nei kitiems veiklos 
vykdytojams.

Or. de

Pakeitimas 798
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčių mažinimas nuosekliai atitiktį 
užtikrinantiems veiklos vykdytojams

Galimybė mažinti mokesčius nuosekliai 
atitiktį užtikrinantiems veiklos 
vykdytojams

Or. de

Pakeitimas 799
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai mokesčiai nustatomi pagal 79 Nustatydama kiekvienam veiklos 
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straipsnio 1 dalies a punktą, kiekvienam 
veiklos vykdytojui taikomas mokesčio 
dydis nustatomas atsižvelgiant į veiklos 
vykdytojo atitikties 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms taisyklėms, kuri nustatoma 
oficialios kontrolės metu, patvirtinimus, 
kad nuosekliai atitiktį užtikrinantiems 
veiklos vykdytojams taikomi mokesčiai 
būtų mažesni nei kitiems veiklos 
vykdytojams.

vykdytojui taikomą mokesčio arba 
privalomojo mokėjimo dydį, 
kompetentinga institucija gali atsižvelgti į 
veiklos vykdytojo atitikties 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytoms taisyklėms, kuri 
nustatoma oficialios kontrolės metu, 
patvirtinimus, kad nuosekliai atitiktį 
užtikrinantiems veiklos vykdytojams 
taikomi mokesčiai arba privalomieji 
mokėjimai būtų mažesni nei kitiems 
veiklos vykdytojams.

Or. de

Pakeitimas 800
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai mokesčiai nustatomi pagal 79 
straipsnio 1 dalies a punktą, kiekvienam 
veiklos vykdytojui taikomas mokesčio
dydis nustatomas atsižvelgiant į veiklos 
vykdytojo atitikties 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms taisyklėms, kuri nustatoma 
oficialios kontrolės metu, patvirtinimus, 
kad nuosekliai atitiktį užtikrinantiems 
veiklos vykdytojams taikomi mokesčiai 
būtų mažesni nei kitiems veiklos 
vykdytojams.

Kai mokesčiai nustatomi pagal 77 straipsnį 
ir jeigu yra būtinų finansinių išteklių ir 
įgyvendinamas 78 straipsnis, taikant 79 
straipsnio 1 dalies a punkte pateikiamą 
formuluotę mokesčio dydis, kuris gali būti
taikomas kiekvienam veiklos vykdytojui,
gali būti nustatomas atsižvelgiant į veiklos 
vykdytojo atitikties 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms taisyklėms, kuri nustatoma 
oficialios kontrolės metu, patvirtinimus, 
kad nuosekliai atitiktį užtikrinantiems 
veiklos vykdytojams taikomi mokesčiai 
būtų mažesni nei kitiems veiklos 
vykdytojams.

Or. es

Pagrindimas

Suderinta su 77 straipsniu, kuriame siūloma, kad valstybės narės mokesčius nustatytų 
savanoriškai, ir su 78 straipsniu, pagal kurį įpareigojama padengti oficialios kontrolės 
išlaidas. Galimas sumažinimas turėtų būti atliktas tinkamai, nepažeidžiant šio įpareigojimo.
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Pakeitimas 801
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai mokesčiai nustatomi pagal 79 
straipsnio 1 dalies a punktą, kiekvienam 
veiklos vykdytojui taikomas mokesčio 
dydis nustatomas atsižvelgiant į veiklos 
vykdytojo atitikties 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms taisyklėms, kuri nustatoma 
oficialios kontrolės metu, patvirtinimus, 
kad nuosekliai atitiktį užtikrinantiems
veiklos vykdytojams taikomi mokesčiai 
būtų mažesni nei kitiems veiklos 
vykdytojams.

Kai mokesčiai nustatomi pagal 79 
straipsnio 1 dalį, kiekvienam veiklos 
vykdytojui taikomas mokesčio dydis 
nustatomas atsižvelgiant į veiklos 
vykdytojo atitikties 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms taisyklėms, kuri nustatoma 
oficialios kontrolės metu, patvirtinimus, 
kad nuosekliai atitiktį užtikrinantiems 
veiklos vykdytojams taikomi mokesčiai 
būtų mažesni nei kitiems veiklos 
vykdytojams.

Komisija įgyvendinimo aktu išsamiai 
aprašo terminų „nuosekliai atitiktį 
užtikrinantys veiklos vykdytojai“ ir 
„mažesni“ reikšmes.

Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 802
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiklos vykdytojai gauna mokesčių, 
numatytų 77 straipsnio 1 dalyje, 
sumokėjimo įrodymą.

Išbraukta.

Or. es



PE526.078v01-00 86/109 AM\1013306LT.doc

LT

Pakeitimas 803
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 77 straipsnio 1 dalies d punktą 
renkamus mokesčius moka už siuntą 
atsakingas veiklos vykdytojas arba jo 
atstovas.

2. Pagal 77 straipsnio 1 dalies d punktą 
renkamus mokesčius gali sumokėti už 
siuntą atsakingas veiklos vykdytojas arba 
jo atstovas.

Or. en

Pakeitimas 804
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 77 straipsnio 1 dalies d punktą 
renkamus mokesčius moka už siuntą 
atsakingas veiklos vykdytojas arba jo 
atstovas.

2. Pagal 77 straipsnio 1 dalies d punktą 
renkamus mokesčius moka už siuntą 
atsakingas veiklos vykdytojas arba jo 
atstovas, atvežus siuntą.

Or. es

Pagrindimas

Taip aiškiau nustatoma veiklos vykdytojo ir (arba) jo atstovo tapatybė, nurodant, kad jie 
atsakingi už siuntą ją atvežus.

Pakeitimas 805
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82 straipsnis Išbraukta.

Mokesčių grąžinimas ir išimtis labai 
mažoms įmonėms

1. 77 straipsnyje numatyti mokesčiai nėra 
tiesiogiai ar netiesiogiai grąžinami, 
nebent jie buvo surinkti neteisėtai.

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kuriose 
dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių 
metinė apyvarta arba balansas neviršija 
2 mln. EUR.

3. Į 77, 78 ir 79 straipsniuose nurodytas 
išlaidas neįtraukiamos 2 dalyje nurodytų 
įmonių oficialios kontrolės išlaidos.

Or. de

Pagrindimas

Į įmonių, kurių apyvarta nedidelė, arba kurios taiko tradicinius gamybos, perdirbimo ir 
platinimo metodus, interesus atsižvelgiama 79 straipsnio 1 dalies pakeitimo pasiūlyme.

Pakeitimas 806
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82 straipsnis Išbraukta.

Mokesčių grąžinimas ir išimtis labai 
mažoms įmonėms

1. 77 straipsnyje numatyti mokesčiai nėra 
tiesiogiai ar netiesiogiai grąžinami, 
nebent jie buvo surinkti neteisėtai.

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kuriose 
dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių 
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metinė apyvarta arba balansas neviršija 
2 mln. EUR.

3. Į 77, 78 ir 79 straipsniuose nurodytas 
išlaidas neįtraukiamos 2 dalyje nurodytų 
įmonių oficialios kontrolės išlaidos.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pateikta išimtis labai mažoms įmonėms yra pernelyg plati ir neapimtų didelės 
dalies veiklos vykdytojų.

Pakeitimas 807
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82 straipsnis Išbraukta.

Mokesčių grąžinimas ir išimtis labai 
mažoms įmonėms

1. 77 straipsnyje numatyti mokesčiai nėra 
tiesiogiai ar netiesiogiai grąžinami, 
nebent jie buvo surinkti neteisėtai.

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kuriose 
dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių 
metinė apyvarta arba balansas neviršija 
2 mln. EUR.

3. Į 77, 78 ir 79 straipsniuose nurodytas 
išlaidas neįtraukiamos 2 dalyje nurodytų 
įmonių oficialios kontrolės išlaidos.

Or. de

Pagrindimas

Išimties nuostatą galima išbraukti, nes valstybės narės, apskaičiuodamos mokesčius ir 
privalomuosius mokėjimus pagal naują 79 straipsnio 2 dalį, turi atsižvelgti į, be kita ko, 
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verslo veiklos pobūdį ir apimtį. Kiek į tai bus atsižvelgiama, sprendžia pavienės valstybės 
narės.

Pakeitimas 808
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82 straipsnis Išbraukta.

Mokesčių grąžinimas ir išimtis labai 
mažoms įmonėms

1. 77 straipsnyje numatyti mokesčiai nėra 
tiesiogiai ar netiesiogiai grąžinami, 
nebent jie buvo surinkti neteisėtai.

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kuriose 
dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių 
metinė apyvarta arba balansas neviršija 
2 mln. EUR.

3. Į 77, 78 ir 79 straipsniuose nurodytas 
išlaidas neįtraukiamos 2 dalyje nurodytų 
įmonių oficialios kontrolės išlaidos.

Or. de

Pakeitimas 809
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčių grąžinimas ir išimtis labai 
mažoms įmonėms

Mokesčių grąžinimas ir išimtis

Or. en
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Pakeitimas 810
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokesčių grąžinimas ir išimtis labai 
mažoms įmonėms

Mokesčių grąžinimas

Or. en

Pakeitimas 811
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 77 straipsnyje numatyti mokesčiai nėra 
tiesiogiai ar netiesiogiai grąžinami, nebent 
jie buvo surinkti neteisėtai.

1. 77 straipsnyje numatyti mokesčiai nėra 
tiesiogiai ar netiesiogiai grąžinami, nebent 
jie buvo surinkti neteisėtai. Tačiau 
valstybės narės gali pagal valstybės 
pagalbai taikytinus Sąjungos teisės aktus 
visiškai arba iš dalies taikyti išimtį 
įmonėms, kurios savo produktais 
prekiauja nedidelėje rinkoje, jeigu ši 
išimtis nedaro neigiamo poveikio 
konkurencijai Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 812
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kuriose 

Išbraukta.
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dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių 
metinė apyvarta arba balansas neviršija 
2 mln. EUR.

Or. en

Pakeitimas 813
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kuriose 
dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių 
metinė apyvarta arba balansas neviršija 
2 mln. EUR.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 814
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kuriose 
dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių 
metinė apyvarta arba balansas neviršija 
2 mln. EUR.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių dauguma susijusių sektorių veiklos vykdytojų yra labai mažos 
įmonės. Valstybėms narėms bus sunku užtikrinti, kad oficialiai kontrolei būtų skirti tinkami 
finansiniai ištekliai, jeigu dauguma veiklos vykdytojų bus atleidžiami nuo kontrolės. Todėl šią 
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dalį reikėtų išbraukti. Oficialios kontrolės finansavimo užtikrinimo būdai, be kita ko, taikant 
bendruosius mokesčius arba nustatant mokesčius ar rinkliavas, išlieka nacionalinės 
kompetencijos srities klausimu.

Pakeitimas 815
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kuriose 
dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių 
metinė apyvarta arba balansas neviršija 
2 mln. EUR.

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kurių 
metinė apyvarta arba balansas neviršija 
2 mln. EUR.

Or. de

Pakeitimas 816
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kuriose 
dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių 
metinė apyvarta arba balansas neviršija 
2 mln. EUR.

2. Valstybės narės, vadovaudamosi 
objektyviais ir nediskriminacinio pobūdžio 
kriterijais, gali atleisti kai kurias įmones 
arba kai kuriuos sektorius nuo 77 
straipsnyje numatytų mokesčių mokėjimo, 
kad būtų atsižvelgta į jų specifines 
ypatybes ir su jų veikla bei dydžiu 
susijusias grėsmes.

Or. fr

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė turi turėti galimybę taikyti išimtį kai kuriems sektoriams arba kai 
kurioms konkrečioms veikloms, įskaitant sektorius, kurių atžvilgiu išimtis būtų pagrįsta dėl jų 
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kritinio dydžio (pvz., miško dauginamosios medžiagos sektorius), arba kurie yra 
mažareikšmiai ir kurių atveju mokesčių mokėtojų nustatymo ir mokesčio surinkimo kaštai 
būtų neproporcingi.

Pakeitimas 817
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kuriose 
dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių 
metinė apyvarta arba balansas neviršija 
2 mln. EUR.

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos labai mažos
įmonės, kurias apibrėžia kiekviena 
valstybė narė.

Or. en

Pagrindimas

Labai mažas įmones apibrėžiant pagal jų metines pajamas, išreikštas eurais, kai kuriose 
valstybėse narėse atsirastų daug daugiau išimčių ir tai galėtų kelti papildomą finansinę naštą 
neturtingiausių valstybių narių nacionalinės valdžios institucijoms. Todėl kiekviena valstybė 
narė turėtų nustatyti išimčių labai mažoms įmonėms taikymo kriterijus savo teritorijoje.

Pakeitimas 818
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kuriose 
dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių 
metinė apyvarta arba balansas neviršija 
2 mln. EUR.

2. Pagal 77 straipsnį mokesčius 
nustatančios valstybės narės nuo jų 
mokėjimo gali atleisti įmones, kuriose 
dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių 
metinė apyvarta arba metinis bendras 
balansas neviršija 2 mln. EUR, jeigu 
laikomasi 78 straipsnio nuostatų.
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Or. es

Pagrindimas

78 straipsnyje nustatomas įpareigojimas padengti oficialios kontrolės išlaidas. Galimas 
sumažinimas turėtų būti atliktas tinkamai, nepažeidžiant šio įpareigojimo.

Pakeitimas 819
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kuriose 
dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių 
metinė apyvarta arba balansas neviršija 
2 mln. EUR.

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kuriose 
dirba iki 500 darbuotojų ir kurių metinė 
apyvarta neviršija 40 mln. EUR arba 
balansas neviršija 20 mln. EUR.

Or. de

Pakeitimas 820
Astrid Lulling, Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kuriose 
dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių 
metinė apyvarta arba balansas neviršija 
2 mln. EUR.

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad nuo
dalies arba visų 77 straipsnyje numatytų 
mokesčių mokėjimo atleidžiamos įmonės, 
kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir 
kurių metinė apyvarta arba balansas 
neviršija 2 mln. EUR.

Or. fr
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Pagrindimas

Le secteur de production agricole et alimentaire européen est caractérisé par un nombre 
élevé de petites entreprises. L’application d’un système de recouvrement des coûts totaux des 
contrôles dans ce secteur mettra en péril la survie de ces entreprises, plus particulièrement 
dans des petits États membres où aucune économie d’échelle n’est possible. Un exemption 
complète des PME du paiement des redevances n’est pas non plus réalisable, car elle 
reviendrait à imputer l’intégralité des coûts des contrôles sur seulement quelques entreprises, 
mettant des dernières alors en difficulté.

Pakeitimas 821
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į 77, 78 ir 79 straipsniuose nurodytas 
išlaidas neįtraukiamos 2 dalyje nurodytų 
įmonių oficialios kontrolės išlaidos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 822
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į 77, 78 ir 79 straipsniuose nurodytas 
išlaidas neįtraukiamos 2 dalyje nurodytų 
įmonių oficialios kontrolės išlaidos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 823
Horst Schnellhardt
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Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metodo ir duomenų, naudotų nustatyti 
77 straipsnio 1 dalyje numatytiems 
mokesčiams;

a) metodo ir duomenų, naudotų nustatyti 
77 straipsnio 1 dalyje numatytiems 
mokesčiams arba privalomiesiems 
mokėjimams;

Or. de

Pakeitimas 824
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš šių mokesčių surinktų išteklių 
naudojimo;

b) iš šių mokesčių surinktų išteklių 
naudojimo, taip pat kontrolės veiksmų 
skaičiaus ir galimų institucijos 
kompetencijos srityje nustatytų 
pažeidimų; kartu parengiamos regioninės 
apžvalgos.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant padidinti surinktų išteklių naudojimo skaidrumą, būtina žinoti, kiek kontrolės 
veiksmų atlikta valstybėse narėse ir kiek juos atliekant nustatyta neatitikimų. Pateikiant 
duomenis apie įvairius valstybės narės regionus lengviau įvertinti, ar atlikti kontrolės 
veiksmai tinkamai paskirstyti geografiškai ir ar tam tikras regionas pasižymi tam tikrais 
ypatumais.

Pakeitimas 825
Karin Kadenbach

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

c) tvarkos, patvirtintos siekiant užtikrinti 
efektyvų ir taupų iš šių mokesčių surinktų 
išteklių naudojimą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 826
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena kompetentinga institucija 
viešai skelbia šią informaciją apie 
kiekvieną atskaitinį laikotarpį:

Išbraukta.

a) kompetentingos institucijos išlaidas, dėl 
kurių renkami mokesčiai pagal 77 
straipsnio 1 dalį, nurodant tokių išlaidų 
pasiskirstymą pagal 77 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus veiksmus ir pagal 78 straipsnio 
1 dalį nurodytus išlaidų elementus;

b) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių dydį, taikomą kiekvienai veiklos 
vykdytojų kategorijai ir kiekvienai 
oficialios kontrolės veiksmų kategorijai;

c) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių nustatymui naudotą metodą, 
įskaitant duomenis ir skaičiavimus, 
naudotus nustatant fiksuoto dydžio 
mokesčius, nurodytus 79 straipsnio 1 
dalies a punkte;

d) kai taikomas 79 straipsnio 1 dalies a 
punktas, metodą, naudotą mokesčių 
dydžiui patikslinti pagal 80 straipsnį;

e) bendrą mokesčių dydį, atitinkantį 82 
straipsnio 2 dalyje nurodytą išimtį.

Or. es
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Pagrindimas

Duomenys, kuriuos norima skelbti viešai, yra vidiniai, ir jų skelbti viešai nebūtina.

Pakeitimas 827
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena kompetentinga institucija 
viešai skelbia šią informaciją apie 
kiekvieną atskaitinį laikotarpį:

2. Kiekviena kompetentinga institucija 
reguliariai ir bet kuriuo atveju duomenų 
pagal 79a straipsnio 4 dalį skelbimo metu
viešai skelbia šią informaciją:

Or. de

Pagrindimas

Skaidrumas yra svarbi priemonė užtikrinti, kad įmonės, kurioms taikoma prievolė, sutiktų su 
mokesčiais ir privalomaisiais mokėjimais. Nepaisant viso to, reikėtų įvertinti naštos ir naudos 
pusiausvyrą ir skelbtina informacija turėtų atitikti šį tikslą.

Pakeitimas 828
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena kompetentinga institucija 
viešai skelbia šią informaciją apie 
kiekvieną atskaitinį laikotarpį:

2. Kiekviena kompetentinga institucija 
reguliariai ir bet kuriuo atveju duomenų 
pagal 79a straipsnio 4 dalį skelbimo metu 
viešai skelbia šią informaciją:

Or. de
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Pakeitimas 829
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingos institucijos išlaidas, dėl 
kurių renkami mokesčiai pagal 77 
straipsnio 1 dalį, nurodant tokių išlaidų 
pasiskirstymą pagal 77 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus veiksmus ir pagal 78 straipsnio 
1 dalį nurodytus išlaidų elementus;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Skaidrumas yra svarbi priemonė užtikrinti, kad įmonės, kurioms taikoma prievolė, sutiktų su 
mokesčiais ir privalomaisiais mokėjimais. Nepaisant viso to, reikėtų įvertinti naštos ir naudos 
pusiausvyrą ir skelbtina informacija turėtų atitikti šį tikslą.

Pakeitimas 830
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingos institucijos išlaidas, dėl 
kurių renkami mokesčiai pagal 77 
straipsnio 1 dalį, nurodant tokių išlaidų 
pasiskirstymą pagal 77 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus veiksmus ir pagal 78 straipsnio 
1 dalį nurodytus išlaidų elementus;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 831
Horst Schnellhardt
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Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingos institucijos išlaidas, dėl 
kurių renkami mokesčiai pagal 77 
straipsnio 1 dalį, nurodant tokių išlaidų 
pasiskirstymą pagal 77 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus veiksmus ir pagal 78 straipsnio 1 
dalį nurodytus išlaidų elementus;

a) kompetentingos institucijos išlaidas, dėl 
kurių renkami mokesčiai arba privalomieji 
mokėjimai pagal 77 straipsnio 1 dalį, 
nurodant tokių išlaidų pasiskirstymą pagal 
77 straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus 
ir pagal 78 straipsnio 1 dalį nurodytus 
išlaidų elementus;

Or. de

Pakeitimas 832
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių dydį, taikomą kiekvienai veiklos 
vykdytojų kategorijai ir kiekvienai
oficialios kontrolės veiksmų kategorijai;

b) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių dydį, taikomą kiekvienai veiklos 
vykdytojų kategorijai ir oficialiai 
kontrolei;

Or. de

Pakeitimas 833
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių dydį, taikomą kiekvienai veiklos 
vykdytojų kategorijai ir kiekvienai
oficialios kontrolės veiksmų kategorijai;

b) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių dydį, taikomą kiekvienai veiklos 
vykdytojų kategorijai ir oficialiai 
kontrolei;
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Or. de

Pakeitimas 834
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių dydį, taikomą kiekvienai veiklos 
vykdytojų kategorijai ir kiekvienai 
oficialios kontrolės veiksmų kategorijai;

b) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių arba privalomųjų mokėjimų
dydį, taikomą kiekvienai veiklos vykdytojų 
kategorijai ir kiekvienai oficialios 
kontrolės veiksmų kategorijai;

Or. de

Pakeitimas 835
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių dydį, taikomą kiekvienai veiklos 
vykdytojų kategorijai ir kiekvienai 
oficialios kontrolės veiksmų kategorijai;

b) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių arba privalomųjų mokėjimų
dydį, taikomą kiekvienai veiklos vykdytojų 
kategorijai ir kiekvienai oficialios 
kontrolės veiksmų kategorijai;

Or. de

Pakeitimas 836
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių nustatymui naudotą metodą, 
įskaitant duomenis ir skaičiavimus, 
naudotus nustatant fiksuoto dydžio 
mokesčius, nurodytus 79 straipsnio 1 
dalies a punkte;

c) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių nustatymui naudotą metodą;

Or. de

Pakeitimas 837
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių nustatymui naudotą metodą, 
įskaitant duomenis ir skaičiavimus, 
naudotus nustatant fiksuoto dydžio
mokesčius, nurodytus 79 straipsnio 1 
dalies a punkte;

c) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių nustatymui naudotą metodą;

Or. de

Pakeitimas 838
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių nustatymui naudotą metodą, 
įskaitant duomenis ir skaičiavimus, 
naudotus nustatant fiksuoto dydžio 
mokesčius, nurodytus 79 straipsnio 1 dalies 
a punkte;

c) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų 
mokesčių arba privalomųjų mokėjimų 
nustatymui naudotą metodą, įskaitant 
duomenis ir skaičiavimus, naudotus 
nustatant fiksuoto dydžio mokesčius, 
nurodytus 79 straipsnio 1 dalies aa punkte
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(naujame);

Or. de

Pakeitimas 839
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kai taikomas 79 straipsnio 1 dalies a 
punktas, metodą, naudotą mokesčių 
dydžiui patikslinti pagal 80 straipsnį;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 840
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kai taikomas 79 straipsnio 1 dalies a 
punktas, metodą, naudotą mokesčių 
dydžiui patikslinti pagal 80 straipsnį;

d) pagal 79 straipsnio 1 dalį ir 80 straipsnį 
mokesčių arba privalomųjų mokėjimų 
dydžiui patikslinti taikytą metodą;

Or. de

Pagrindimas

Jei mokesčių arba privalomųjų mokėjimų dydis dėl tam tikrų įmonių ypatingų sąlygų arba 
atitikties užtikrinimą pakeičiamas, reikia nurodyti sumos pakeitimo metodą.

Pakeitimas 841
Horst Schnellhardt
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Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) bendrą mokesčių dydį, atitinkantį 82 
straipsnio 2 dalyje nurodytą išimtį.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 842
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) bendrą mokesčių dydį, atitinkantį 82 
straipsnio 2 dalyje nurodytą išimtį.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 843
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija tikrina, ar mokesčiai arba 
privalomieji mokėjimai atitinka šio 
reglamento reikalavimus.

Or. de

Pakeitimas 844
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
83 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

83a straipsnis

83 straipsnio 3 dalis Komisija tikrina, ar 
mokesčiai arba privalomieji mokėjimai 
atitinka šio reglamento reikalavimus.

Or. de

Pakeitimas 845
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos nustato
mokesčius, skirtus padengti papildomas 
išlaidas, patirtas dėl:

Kompetentingos institucijos gali nustatyti
mokesčius, skirtus padengti papildomas 
išlaidas, patirtas dėl:

Or. de

Pakeitimas 846
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos nustato
mokesčius, skirtus padengti papildomas 
išlaidas, patirtas dėl:

Kompetentingos institucijos gali nustatyti
mokesčius, skirtus padengti papildomas 
išlaidas, patirtas dėl:

Or. es

Pagrindimas

Būtų nelogiška, jeigu veiklos vykdytojams, kurių patikrą atlikti privaloma, taip pat būtų 
nustatytas įpareigojimas mokėti už šią patikrą.
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Pakeitimas 847
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuojant papildomos kontrolės 
mokesčius, remiamasi iš tikrųjų 
patirtomis išlaidomis pagal 78 straipsnį. 
Jei tikrosios kelionės išlaidos yra 
mažesnės nei bendroji 79 straipsnio 2 dalį 
apskaičiuota suma, mokesčiai 
apskaičiuojami kaip bendroji suma.

Or. de

Pagrindimas

Pakartotinės kontrolės mokesčiai jokiu būdu neturėtų būti mažesni už įprastinės kontrolės 
mokesčius.

Pakeitimas 848
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už visas šiame straipsnyje nurodytas 
išlaidas sumoka už papildomą kontrolę 
atsakingi veiklos vykdytojai.

Or. en

Pakeitimas 849
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) spaudus arba oficialius ženklus

Or. es

Pagrindimas

Suderinta su siūlomomis sąvokų apibrėžtimis.

Pakeitimas 850
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) sanitarinius patvirtinimus

Or. es

Pagrindimas

Suderinta su siūlomomis sąvokų apibrėžtimis.

Pakeitimas 851
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kalbant apie gyvūnus ir gyvūninius 
produktus, tik valstybinis veterinarijos 
gydytojas gali pasirašyti ir išduoti 
oficialius sertifikatus ir oficialius 
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patvirtinimus.

Or. en

Pakeitimas 852
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 87, 88 ir 89 straipsniai taip pat taikomi 
oficialiems sertifikatams, kurie yra 
reikalingi eksportuojant gyvūnų ir prekių 
siuntas į trečiąsias šalis.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šis reglamentas neturi būti taikomas eksportui, juo labiau kad dėl eksportui taikomų 
reikalavimų (įskaitant sertifikato tipą) su trečiosiomis šalimis derasi valstybės narės.

Pakeitimas 853
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kalbant apie oficialaus sertifikato 
išdavimą 1 straipsnio 2 dalies j punkte 
nurodytiems produktams, be 85 straipsnio 
2 dalyje pateiktų nuostatų, veikia ir yra 
akredituota pagal EN ISO/IEC 
17065:2012 standartą įgaliotoji įstaiga.

Or. en



AM\1013306LT.doc 109/109 PE526.078v01-00

LT

Pagrindimas

Patvirtinamieji dokumentai dėl ekologinio ūkininkavimo pateikiami remiantis sertifikavimo 
procesu, kuris grindžiamas EN ISO/IEC 17065, kai pateikiami visi duomenys. Sertifikavimo 
veiklai svarbūs EN ISO/IEC 17065 reikalavimai, todėl jie turėtų būti aiškiai nurodomi teisės 
aktuose.


