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Pakeitimas 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oficialius sertifikatus išduoda 
kompetentingos institucijos.

1. Oficialius sertifikatus išduoda 
kompetentingos institucijos arba 
įgaliotosios įstaigos, kaip nurodoma 25–
32 straipsniuose.

Or. es

Pagrindimas

Suderinama su pasiūlymo dėl reglamento 85 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

Pakeitimas 855
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neturi turėti interesų konflikto, susijusio 
su sertifikavimo objektu, ir turi veikti 
nešališkai;

a) neturi turėti interesų konflikto, susijusio 
su sertifikavimo objektu, ir turi veikti 
nepriklausomai ir nešališkai;

Or. en

Pakeitimas 856
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sertifikatus išduodančio pareigūno a) sertifikatus išduodančio pareigūno 
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laikiną nušalinimą nuo pareigų; nušalinimą nuo pareigų;

Or. en

Pakeitimas 857
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) surašomi viena iš oficialių Sąjungos 
institucijų kalbų;

b) surašomi viena iš oficialių Sąjungos 
institucijų kalbų; arba bet kuria iš 
valstybės narės oficialių kalbų;

Or. en

Pakeitimas 858
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra nešališki ir neturi jokio interesų 
konflikto, susijusio su tuo, kas 
sertifikuojama oficialiais patvirtinimais;

a) yra nepriklausomi, nešališki ir neturi 
jokio interesų konflikto, susijusio su tuo, 
kas sertifikuojama oficialiais 
patvirtinimais;

Or. en

Pakeitimas 859
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais gali skirti 
Europos Sąjungos etalonines laboratorijas 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
taisyklėmis reglamentuojamose srityse, 
kuriose oficialios kontrolės veiksmingumas 
priklauso ir nuo kokybės, vienodumo ir 
patikimumo:

1. Komisija įgyvendinimo aktais skiria
Europos Sąjungos etalonines laboratorijas 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
taisyklėmis reglamentuojamose srityse, 
kuriose oficialios kontrolės veiksmingumas 
priklauso ir nuo kokybės, vienodumo ir 
patikimumo:

Or. en

Pakeitimas 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) reguliariai persvarstomi. b) reguliariai persvarstomi kas penkerius 
metus.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į kituose teisės aktuose pateikiamas nuostatas, paskyrimas turėtų būti 
persvarstomas praėjus tam tikram laikotarpiui.

Pakeitimas 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) vykdomi gavus aptariamoje srityje 
kompetentingos institucijos patvirtinimo 
raštą.



PE526.079v03-00 6/116 AM\1015542LT.doc

LT

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų, kad paskyrimui pritartų atitinkama kompetentinga institucija.

Pakeitimas 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei mano, kad to reikia, Komisija tai 
pačiai ligai tirti gali skirti daugiau nei 
vieną etaloninę laboratoriją, ji taip pat 
skatina nacionalinių laboratorijų, 
atitinkančių šio straipsnio 3 dalies 
reikalavimus, rotaciją.

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų numatyti, kad gali veikti kelios etaloninės laboratorijos, atliekančios tokį pat 
nustatymą ar tiriančios tą pačią ligą, nes tam tikromis aplinkybėmis taip būtų galima turėti 
daugiau išteklių.

Pakeitimas 863
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) yra nešališka ir neturi interesų konflikto, 
susijusio su jos kaip Europos Sąjungos 
etaloninės laboratorijos užduočių 
vykdymu;

b) yra nepriklausoma, nešališka ir neturi 
interesų konflikto, susijusio su jos kaip 
Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos 
užduočių vykdymu;
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Or. en

Pakeitimas 864
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) gali gauti finansinį Sąjungos įnašą 
pagal 1990 m. birželio 26 d. Tarybos 
sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų 
veterinarijos srityje.

Or. de

Pagrindimas

Ši šiuo metu galiojanti nuostata įtraukta ir į pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatomos 
išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų 
dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (29 straipsnio 1 dalis). Tačiau pagal šio 
reglamento atitikmenų lentelę pirminės nuostatos nebėra ir ją reikia įtraukti iš naujo.

Pakeitimas 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) užtikrina, kad darbuotojai paisytų tam 
tikrų temų, rezultatų ar pranešimų 
konfidencialumo.

Or. es

Pagrindimas

Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų veikla ir veiksmai turi būti konfidencialūs, kaip 
nurodoma galiojančio Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnio 4 dalies d punkte.
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Pakeitimas 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms nemokamai teikti 
etaloninę medžiagą, neribojant jos 
naudojimo (susijusią su gyvūnų sveikata, 
štamais ir serumais), kad būtų lengviau 
tobulinti ir derinti analitinių tyrimų, kitų 
tyrimų ir diagnostinių tyrimų metodus;

Or. es

Pakeitimas 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) koordinuoti, kaip nacionalinės 
etaloninės laboratorijos taiko ir, jei būtina, 
kitos oficialiosios laboratorijos taiko
metodus, nurodytus a punkte, visų pirma 
organizuojant reguliarius tarplaboratorinius 
lyginamuosius tyrimus bei užtikrinant 
tinkamus tolesnius veiksmus po tokių 
lyginamųjų tyrimų, jei įmanoma, pagal 
tarptautiniu mastu pripažįstamus 
protokolus;

b) koordinuoti, kaip nacionalinės 
etaloninės laboratorijos taiko metodus, 
nurodytus a punkte, visų pirma 
organizuojant reguliarius tarplaboratorinius 
lyginamuosius tyrimus bei užtikrinant 
tinkamus tolesnius veiksmus po tokių 
lyginamųjų tyrimų, jei įmanoma, pagal 
tarptautiniu mastu pripažįstamus 
protokolus; informuoti kompetentingas 
institucijas apie šių tarplaboratorinių 
lyginamųjų tyrimų stebėjimą ir rezultatus;

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų apsiriboti nacionalinėmis etaloninėmis laboratorijomis.
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Pakeitimas 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) organizuoti mokymo kursus 
nacionalinių etaloninių laboratorijų 
darbuotojams ir prireikus kitų oficialiųjų 
laboratorijų darbuotojams, taip pat trečiųjų 
šalių ekspertams;

d) organizuoti nemokamus mokymo 
kursus nacionalinių etaloninių laboratorijų 
darbuotojams; prireikus organizuoti 
mokymo kursus kitų oficialiųjų 
laboratorijų darbuotojams, taip pat trečiųjų 
šalių ekspertams;

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų nurodyti, kad mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursai nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms yra nemokami.

Pakeitimas 869
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) aktyviai padėti diagnozuoti per maistą 
plintančių ligų bei zoonozių ir gyvūnų ligų 
protrūkius arba nustatyti augalų 
kenksmingųjų organizmų protrūkius 
valstybėse narėse, atliekant 
patvirtinamuosius, apibūdinamuosius ir 
taksonominius ar epizootinius ligų sukėlėjų 
izoliatų arba kenksmingųjų organizmų 
pavyzdžių tyrimus;

h) aktyviai padėti diagnozuoti per maistą 
plintančių ligų bei zoonozių ir gyvūnų ligų 
protrūkius valstybėse narėse, atliekant 
patvirtinamuosius, apibūdinamuosius ir 
taksonominius ar epizootinius ligų sukėlėjų 
izoliatų arba kenksmingųjų organizmų 
pavyzdžių tyrimus;

Or. en
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Pakeitimas 870
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) aktyviai padėti diagnozuoti per maistą 
plintančių ligų bei zoonozių ir gyvūnų ligų 
protrūkius arba nustatyti augalų 
kenksmingųjų organizmų protrūkius 
valstybėse narėse, atliekant 
patvirtinamuosius, apibūdinamuosius ir 
taksonominius ar epizootinius ligų sukėlėjų 
izoliatų arba kenksmingųjų organizmų 
pavyzdžių tyrimus;

h) aktyviai padėti diagnozuoti per maistą 
plintančių ligų bei zoonozių ir gyvūnų ligų 
protrūkius valstybėse narėse, atliekant 
patvirtinamuosius, apibūdinamuosius ir 
taksonominius ar epizootinius ligų sukėlėjų 
izoliatų arba kenksmingųjų organizmų 
pavyzdžių tyrimus;

Or. de

Pakeitimas 871
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalies j punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) augalų kenksmingųjų organizmų 
pamatinius rinkinius ar augalų ligų 
sukėlėjų pamatinius štamus;

i) augalų ligų sukėlėjų pamatinius štamus;

Or. de

Pakeitimas 872
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalies j punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) augalų kenksmingųjų organizmų 
pamatinius rinkinius ar augalų ligų 
sukėlėjų pamatinius štamus;

i) pamatinius augalų ligų sukėlėjų 
pamatinių štamų rinkinius;

Or. en

Pakeitimas 873
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
92 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

92a straipsnis

1. Komisija deleguotaisiais aktais paskiria 
ES etaloninę maisto autentiškumo 
laboratoriją;

2. Valstybės narės gali paskirti 
nacionalines etalonines laboratorijas, 
kaip ES dirbančių laboratorijų tinklo dalį;

Or. en

Pakeitimas 874
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

93 straipsnis Išbraukta.

Europos Sąjungos augalų dauginamosios 
medžiagos etaloninių centrų skyrimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais gali skirti 
Europos Sąjungos etaloninius centrus, 
kurie remia Komisijos, valstybių narių ir 
Europos augalų veislių agentūros (EPVA) 
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veiklą, atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalies 
h punkte nurodytų taisyklių taikymą.

2. 1 dalyje numatyti skyrimai turi būti:

a) vykdomi atlikus viešosios atrankos 
procesą;

b) reguliariai persvarstomi.

3. Europos Sąjungos augalų 
dauginamosios medžiagos etaloniniai 
centrai:

a) turi aukšto lygio mokslinę ir techninę 
kompetenciją augalų dauginamosios 
medžiagos inspektavimo, mėginių ėmimo 
ir tyrimų srityse;

b) turi tinkamai kvalifikuotus 
darbuotojus, kurie deramai apmokyti a 
punkte nurodytose srityse, ir atitinkamą 
pagalbinį personalą;

c) turi ar turi galimybę naudoti 
infrastruktūrą, įrangą ir produktus, kurių 
reikia vykdant joms priskirtas užduotis;

d) užtikrina, kad darbuotojai turėtų 
pakankamai žinių apie tarptautinius 
standartus ir metodus a punkte 
nurodytose srityse, ir kad jų darbe būtų 
atsižvelgiama į naujausius mokslinių 
tyrimų pasiekimus nacionaliniu, Sąjungos 
ir tarptautiniu mastu šiose srityse.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 875
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

93 straipsnis Išbraukta.

Europos Sąjungos augalų dauginamosios 
medžiagos etaloninių centrų skyrimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais gali skirti 
Europos Sąjungos etaloninius centrus, 
kurie remia Komisijos, valstybių narių ir 
Europos augalų veislių agentūros (EPVA) 
veiklą, atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalies 
h punkte nurodytų taisyklių taikymą.

2. 1 dalyje numatyti skyrimai turi būti:

a) vykdomi atlikus viešosios atrankos 
procesą;

b) reguliariai persvarstomi.

3. Europos Sąjungos augalų 
dauginamosios medžiagos etaloniniai 
centrai:

a) turi aukšto lygio mokslinę ir techninę 
kompetenciją augalų dauginamosios 
medžiagos inspektavimo, mėginių ėmimo 
ir tyrimų srityse;

b) turi tinkamai kvalifikuotus 
darbuotojus, kurie deramai apmokyti a 
punkte nurodytose srityse, ir atitinkamą 
pagalbinį personalą;

c) turi ar turi galimybę naudoti 
infrastruktūrą, įrangą ir produktus, kurių 
reikia vykdant jiems priskirtas užduotis;

d) užtikrina, kad darbuotojai turėtų 
pakankamai žinių apie tarptautinius 
standartus ir metodus a punkte 
nurodytose srityse, ir kad jų darbe būtų 
atsižvelgiama į naujausius mokslinių 
tyrimų pasiekimus nacionaliniu, Sąjungos 
ir tarptautiniu mastu šiose srityse.

(Jei pakeitimas bus priimtas, reikia 
pašalinti visas nuorodas tekste)

Or. en
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Pakeitimas 876
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

93 straipsnis Išbraukta.

Europos Sąjungos augalų dauginamosios 
medžiagos etaloninių centrų skyrimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais gali skirti 
Europos Sąjungos etaloninius centrus, 
kurie remia Komisijos, valstybių narių ir 
Europos augalų veislių agentūros (EPVA) 
veiklą, atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalies 
h punkte nurodytų taisyklių taikymą.

2. 1 dalyje numatyti skyrimai turi būti:

a) vykdomi atlikus viešosios atrankos 
procesą;

b) reguliariai persvarstomi.

3. Europos Sąjungos augalų 
dauginamosios medžiagos etaloniniai 
centrai:

a) turi aukšto lygio mokslinę ir techninę 
kompetenciją augalų dauginamosios 
medžiagos inspektavimo, mėginių ėmimo 
ir tyrimų srityse;

b) turi tinkamai kvalifikuotus 
darbuotojus, kurie deramai apmokyti a 
punkte nurodytose srityse, ir atitinkamą 
pagalbinį personalą;

c) turi ar turi galimybę naudoti 
infrastruktūrą, įrangą ir produktus, kurių 
reikia vykdant joms priskirtas užduotis;

d) užtikrina, kad darbuotojai turėtų 
pakankamai žinių apie tarptautinius 
standartus ir metodus a punkte 
nurodytose srityse, ir kad jų darbe būtų 
atsižvelgiama į naujausius mokslinių 
tyrimų pasiekimus nacionaliniu, Sąjungos 
ir tarptautiniu mastu šiose srityse.
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Or. de

Pakeitimas 877
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

94 straipsnis Išbraukta.

Europos Sąjungos augalų dauginamosios 
medžiagos referencinių centrų 
atsakomybė ir užduotys

Vadovaujantis 93 straipsnio 1 dalimi 
paskirti Europos Sąjungos etaloniniai 
centrai pagal Komisijos patvirtintas 
metines ar daugiametes darbo programas 
atsako už šias užduotis:

a) pagal savo misiją atlikti mokslinę ir 
techninę ekspertizę, susijusią su:

i) inspektavimu vietoje, mėginių ėmimu ir 
tyrimais, atliekamais augalų 
dauginamosios medžiagos sertifikavimo 
tikslu;

ii) augalų dauginamosios medžiagos 
tyrimais po sertifikavimo;

iii) standartinių augalų dauginamosios 
medžiagos kategorijų medžiagos tyrimais;

b) organizuoti augalų dauginamosios 
medžiagos lyginamuosius tyrimus ir lauko 
tyrimus;

c) rengti mokymo kursus kompetentingų 
institucijų darbuotojams ir ekspertams iš 
trečiųjų šalių;

d) prisidėti prie sertifikavimo ir po 
sertifikavimo atliekamų augalų 
dauginamosios medžiagos tyrimų 
protokolų rengimo ir augalų 
dauginamosios medžiagos sertifikavimo 
veiklos rezultatų rodiklių rengimo;
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e) skleisti mokslinių tyrimų rezultatų 
duomenis ir technikos inovacijas pagal 
savo misiją.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 878
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

94 straipsnis Išbraukta.

Europos Sąjungos augalų dauginamosios 
medžiagos referencinių centrų 
atsakomybė ir užduotys

Vadovaujantis 93 straipsnio 1 dalimi 
paskirti Europos Sąjungos etaloniniai 
centrai pagal Komisijos patvirtintas 
metines ar daugiametes darbo programas 
atsako už šias užduotis:

a) pagal savo misiją atlikti mokslinę ir 
techninę ekspertizę, susijusią su:

i) inspektavimu vietoje, mėginių ėmimu ir 
tyrimais, atliekamais augalų 
dauginamosios medžiagos sertifikavimo 
tikslu;

ii) augalų dauginamosios medžiagos 
tyrimais po sertifikavimo;

iii) standartinių augalų dauginamosios 
medžiagos kategorijų medžiagos tyrimais;

b) organizuoti augalų dauginamosios 
medžiagos lyginamuosius tyrimus ir lauko 
tyrimus;
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(c) rengti mokymo kursus kompetentingų 
institucijų darbuotojams ir ekspertams iš 
trečiųjų šalių;

d) prisidėti prie sertifikavimo ir po 
sertifikavimo atliekamų augalų 
dauginamosios medžiagos tyrimų 
protokolų rengimo ir augalų 
dauginamosios medžiagos sertifikavimo 
veiklos rezultatų rodiklių rengimo;

e) skleisti mokslinių tyrimų rezultatų 
duomenis ir technikos inovacijas pagal 
savo misiją.

Or. en

Pakeitimas 879
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

94 straipsnis Išbraukta.

Europos Sąjungos augalų dauginamosios 
medžiagos referencinių centrų 
atsakomybė ir užduotys

Vadovaujantis 93 straipsnio 1 dalimi 
paskirti Europos Sąjungos etaloniniai 
centrai pagal Komisijos patvirtintas 
metines ar daugiametes darbo programas 
atsako už šias užduotis:

a) pagal savo misiją atlikti mokslinę ir 
techninę ekspertizę, susijusią su:

i) inspektavimu vietoje, mėginių ėmimu ir 
tyrimais, atliekamais augalų 
dauginamosios medžiagos sertifikavimo 
tikslu;

ii) augalų dauginamosios medžiagos 
tyrimais po sertifikavimo;

iii) standartinių augalų dauginamosios 
medžiagos kategorijų medžiagos tyrimais;
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b) organizuoti augalų dauginamosios 
medžiagos lyginamuosius tyrimus ir lauko 
tyrimus;

c) rengti mokymo kursus kompetentingų 
institucijų darbuotojams ir ekspertams iš 
trečiųjų šalių;

d) prisidėti prie sertifikavimo ir po 
sertifikavimo atliekamų augalų 
dauginamosios medžiagos tyrimų 
protokolų rengimo ir augalų 
dauginamosios medžiagos sertifikavimo 
veiklos rezultatų rodiklių rengimo;

e) skleisti mokslinių tyrimų rezultatų 
duomenis ir technikos inovacijas pagal 
savo misiją.

Or. de

Pakeitimas 880
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujantis 93 straipsnio 1 dalimi 
paskirti Europos Sąjungos etaloniniai 
centrai pagal Komisijos patvirtintas 
metines ar daugiametes darbo programas 
atsako už šias užduotis:

Vadovaujantis 93 straipsnio 1 dalimi 
paskirti Europos Sąjungos etaloniniai 
centrai atsako už šias užduotis:

Or. en

Pakeitimas 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais gali skirti 1. Komisija įgyvendinimo aktais skiria



AM\1015542LT.doc 19/116 PE526.079v03-00

LT

Europos Sąjungos etaloninius centrus, 
kurie remia Komisijos ir valstybių narių 
veiklą, atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalies f 
punkte nurodytų taisyklių taikymą.

Europos Sąjungos etaloninius centrus, 
kurie remia Komisijos ir valstybių narių 
veiklą, atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalies f 
punkte nurodytų taisyklių taikymą.

Or. en

Pakeitimas 882
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi aukšto lygio mokslinę ir techninę 
kompetenciją žmonių ir gyvūnų santykio, 
gyvūnų elgsenos, gyvūnų fiziologijos, 
gyvūnų sveikatos ir mitybos, susijusių su 
gyvūnų gerove, ir gyvūnų gerovės aspektų, 
susijusių su gyvūnų naudojimu verslo ir 
mokslo tikslais, srityse;

a) turi tinkamai kvalifikuotus darbuotojus, 
turinčius aukšto lygio mokslinę ir techninę 
kompetenciją žmonių ir gyvūnų santykio, 
gyvūnų elgsenos, gyvūnų fiziologijos, 
gyvūnų sveikatos ir mitybos, susijusių su 
gyvūnų gerove, ir gyvūnų gerovės aspektų, 
susijusių su gyvūnų naudojimu verslo ir 
mokslo tikslais, srityse ir susijusiais etikos 
klausimais;

Or. de

Pagrindimas

Šis punktas ir 95 straipsnio 3 dalies b punktas turinio požiūriu iš dalies sutampa, todėl jie 
sujungiami.

Pakeitimas 883
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turi tinkamai kvalifikuotų darbuotojų, 
kurie tinkamai apmokyti a punkte 
nurodytose srityse ir etikos klausimais, 

Išbraukta.
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susijusiais su gyvūnais, ir atitinkamą 
pagalbinį personalą;

Or. de

Pagrindimas

Šis punktas ir 95 straipsnio 3 dalies a punktas turinio požiūriu iš dalies sutampa, todėl jie 
sujungiami.

Pakeitimas 884
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujantis 95 straipsnio 1 dalimi 
paskirti Europos Sąjungos etaloniniai 
centrai pagal Komisijos patvirtintas 
metines ar daugiametes darbo programas 
atsako už šias užduotis:

Vadovaujantis 95 straipsnio 1 dalimi 
paskirti Europos Sąjungos etaloniniai 
centrai atsako už šias užduotis:

Or. en

Pakeitimas 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujantis 95 straipsnio 1 dalimi 
paskirti Europos Sąjungos etaloniniai 
centrai pagal Komisijos patvirtintas 
metines ar daugiametes darbo programas 
atsako už šias užduotis:

Vadovaujantis 95 straipsnio 1 dalimi 
paskirti Europos Sąjungos etaloniniai 
centrai pagal Komisijos patvirtintas 
metines ar daugiametes darbo programas 
atsako už jiems paskirtų užduočių 
vykdymą.

Or. es
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Pagrindimas

Reikėtų išbraukti etaloninių centrų užduočių sąrašą, nes šie centrai dar neįsteigti. Etaloninių 
centrų pareigos ir užduotys turės būti nustatytos vėliau.

Pakeitimas 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atlikti mokslinę ir techninę ekspertizę 
pagal savo misiją nacionaliniams mokslo 
rėmimo tinklams ar įstaigoms, 
numatytiems Reglamento (EB) 
Nr. 1099/2009 20 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų išbraukti etaloninių centrų užduočių sąrašą, nes šie centrai dar neįsteigti. Etaloninių 
centrų pareigos ir užduotys turės būti nustatytos vėliau.

Pakeitimas 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikti mokslinę ir techninę ekspertizę, 
reikalingą rengiant ir taikant gyvūnų 
gerovės rodiklius, nurodytus 18 straipsnio 
3 dalies f punkte;

Išbraukta.

Or. es
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Pagrindimas

Reikėtų išbraukti etaloninių centrų užduočių sąrašą, nes šie centrai dar neįsteigti. Etaloninių 
centrų pareigos ir užduotys turės būti nustatytos vėliau.

Pakeitimas 888
Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) koordinuoti pripažintų gyvūnų 
gerovės institucijų, kurios galėtų padėti 
kompetentingoms institucijoms ir 
suinteresuotiesiems subjektams vykdyti 
susijusius ES teisės aktus, tinklą;

Or. en

Pakeitimas 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) plėtoti arba koordinuoti gyvūnų gerovės 
lygio vertinimo ir gyvūnų gerovės lygio 
gerinimo metodų rengimą;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų išbraukti etaloninių centrų užduočių sąrašą, nes šie centrai dar neįsteigti. Etaloninių 
centrų pareigos ir užduotys turės būti nustatytos vėliau.

Pakeitimas 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vykdyti mokslinius ir techninius 
tyrimus dėl gyvūnų, naudojamų 
komerciniais ar mokslo tikslais, gerovės;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų išbraukti etaloninių centrų užduočių sąrašą, nes šie centrai dar neįsteigti. Etaloninių 
centrų pareigos ir užduotys turės būti nustatytos vėliau.

Pakeitimas 891
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vykdyti mokslinius ir techninius 
tyrimus dėl gyvūnų, naudojamų 
komerciniais ar mokslo tikslais, gerovės;

d) koordinuoti mokslinių ir techninių 
tyrimų dėl gyvūnų, naudojamų 
komerciniais ar mokslo tikslais, gerovės
vykdymą;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti etaloninių centrų ir Europos maisto saugos tarnybos (angl. EFSA) 
kompetencijos sričių dubliavimosi, etaloniniams centrams turėtų tekti koordinavimo funkcija, 
o EFSA galėtų toliau pati atlikti tyrimus.

Pakeitimas 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) organizuoti mokymo kursus 
nacionalinių mokslo rėmimo tinklų arba 
įstaigų, nurodytų a punkte, darbuotojams, 
kompetentingų institucijų darbuotojams ir 
ekspertams iš trečiųjų šalių;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų išbraukti etaloninių centrų užduočių sąrašą, nes šie centrai dar neįsteigti. Etaloninių 
centrų pareigos ir užduotys turės būti nustatytos vėliau.

Pakeitimas 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skleisti mokslinių tyrimų rezultatų 
duomenis ir technines inovacijas ir 
bendradarbiauti su Sąjungos mokslinių 
tyrimų įstaigomis pagal savo misiją.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų išbraukti etaloninių centrų užduočių sąrašą, nes šie centrai dar neįsteigti. Etaloninių 
centrų pareigos ir užduotys turės būti nustatytos vėliau.

Pakeitimas 894
Horst Schnellhardt

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

b) Europos Sąjungos augalų 
dauginamosios medžiagos etaloninių 
centrų, numatytų 93 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiama į siūlymą išbraukti 93 ir 94 straipsnius.

Pakeitimas 895
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Europos Sąjungos augalų 
dauginamosios medžiagos etaloninių 
centrų, numatytų 93 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 896
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Europos Sąjungos augalų 
dauginamosios medžiagos etaloninių 
centrų, numatytų 93 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 897
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl Europos 
Sąjungos etaloninių laboratorijų, Europos 
Sąjungos augalų dauginamosios 
medžiagos etaloninių centrų ir Europos 
Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninių centrų 
reikalavimų, atsakomybės ir užduočių, 
neįtrauktų į 91 straipsnio 3 dalį, 92 
straipsnį, 93 straipsnio 3 dalį, 95 straipsnio 
3 dalį ir 96 straipsnį, nustatymo.

2. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl Europos 
Sąjungos etaloninių laboratorijų ir Europos 
Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninių centrų 
reikalavimų, atsakomybės ir užduočių, 
neįtrauktų į 91 straipsnio 3 dalį, 92 
straipsnį, 95 straipsnio 3 dalį ir 96 
straipsnį, nustatymo.

Or. en

Pakeitimas 898
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl Europos 
Sąjungos etaloninių laboratorijų, Europos 
Sąjungos augalų dauginamosios 
medžiagos etaloninių centrų ir Europos 
Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninių centrų 
reikalavimų, atsakomybės ir užduočių, 
neįtrauktų į 91 straipsnio 3 dalį, 92 
straipsnį, 93 straipsnio 3 dalį, 95 straipsnio 
3 dalį ir 96 straipsnį, nustatymo.

2. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl Europos 
Sąjungos etaloninių laboratorijų ir Europos 
Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninių centrų 
reikalavimų, atsakomybės ir užduočių, 
neįtrauktų į 91 straipsnio 3 dalį, 92 
straipsnį, 95 straipsnio 3 dalį ir 96 
straipsnį, nustatymo.

Or. de
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Pakeitimas 899
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Sąjungos etaloninėms 
laboratorijoms ir Europos Sąjungos 
etaloniniams centrams taikoma Komisijos 
kontrolė, siekiant patikrinti atitikį 
reikalavimams, išdėstytiems 91 straipsnio 3 
dalyje, 92 straipsnyje, 93 straipsnio 3 
dalyje, 95 straipsnio 3 dalyje ir 96 
straipsnyje.

3. Europos Sąjungos etaloninėms 
laboratorijoms ir Europos Sąjungos 
etaloniniams centrams taikoma Komisijos 
kontrolė, siekiant patikrinti atitikį 
reikalavimams, išdėstytiems 91 straipsnio 3 
dalyje, 92 straipsnyje, 95 straipsnio 3 
dalyje ir 96 straipsnyje.

Or. de

Pakeitimas 900
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra nešališkos ir neturi interesų 
konflikto, susijusio su jos kaip nacionalinės 
etaloninės laboratorijos užduočių 
vykdymu;

a) yra nepriklausomos, nešališkos ir neturi 
interesų konflikto, susijusio su jos kaip 
nacionalinės etaloninės laboratorijos 
užduočių vykdymu;

Or. en

Pakeitimas 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendradarbiauja su Europos Sąjungos a) bendradarbiauja su Europos Sąjungos 
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etaloninėms laboratorijoms ir dalyvauja
mokymo kursuose ir tarplaboratoriniuose 
šių laboratorijų rengiamuose 
lyginamuosiuose tyrimuose;

etaloninėms laboratorijoms ir gali 
dalyvauti mokymo kursuose ir 
tarplaboratoriniuose šių laboratorijų 
rengiamuose lyginamuosiuose tyrimuose;

Or. es

Pagrindimas

Turi būti suteikta galimybė dalyvauti.

Pakeitimas 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) koordinuoja pagal 36 straipsnio 1 dalį 
paskirtų oficialiųjų laboratorijų veiklą 
siekiant suvienodinti ir patobulinti 
laboratorinių analitinių ar kitų tyrimų arba 
diagnostinių tyrimų metodus bei 
naudojimą;

b) koordinuoja pagal 36 straipsnio 1 dalį 
paskirtų nacionalinių oficialiųjų 
laboratorijų veiklą siekiant suvienodinti ir 
patobulinti laboratorinių analitinių ar kitų 
tyrimų arba diagnostinių tyrimų metodus 
bei naudojimą;

Or. es

Pagrindimas

Įtraukiamas žodis „nacionalinių“, nes labai sunku koordinuoti veiksmus, jeigu skiriamos kitų 
valstybių narių oficialiosios laboratorijos.

Pakeitimas 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prireikus organizuoja tarplaboratorinius 
oficialiųjų laboratorijų lyginamuosius 

c) prireikus organizuoja tarplaboratorinius 
nacionalinių oficialiųjų laboratorijų 
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tyrimus, užtikrina tinkamus tolesnius 
veiksmus po tokių tyrimų ir informuoja 
kompetentingas institucijas apie šių tyrimų 
rezultatus ir tolesnius veiksmus;

lyginamuosius tyrimus, užtikrina tinkamus 
tolesnius veiksmus po tokių tyrimų ir 
informuoja kompetentingas institucijas 
apie šių tyrimų rezultatus ir tolesnius 
veiksmus;

Or. es

Pagrindimas

Įtraukiamas žodis „nacionalinių“, nes labai sunku koordinuoti veiksmus, jeigu skiriamos kitų 
valstybių narių oficialiosios laboratorijos.

Pakeitimas 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrina Europos Sąjungos etaloninės 
laboratorijos teikiamos informacijos 
perdavimą kompetentingoms institucijoms 
ir oficialiosioms laboratorijoms;

d) užtikrina Europos Sąjungos etaloninės 
laboratorijos teikiamos informacijos 
perdavimą kompetentingoms institucijoms 
ir nacionalinėms oficialiosioms 
laboratorijoms;

Or. es

Pagrindimas

Įtraukiamas žodis „nacionalinių“, nes labai sunku koordinuoti veiksmus, jeigu skiriamos kitų 
valstybių narių oficialiosios laboratorijos.

Pakeitimas 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) aktyviai padeda diagnozuoti per maistą 
plintančių ligų bei zoonozių ir gyvūnų 
ligų protrūkius valstybėse narėse, 
atlikdamos patvirtinamuosius, 
apibūdinamuosius ir taksonominius ar 
epizootinius ligų sukėlėjų izoliatų arba 
kenksmingųjų organizmų pavyzdžių 
tyrimus, kaip 92 straipsnio 2 dalies 
h punkte nurodoma Europos Sąjungos 
nacionalinių etaloninių laboratorijų 
atveju;

Or. es

Pagrindimas

Įtraukiama ta pati nuostata, kuri 92 straipsnio 2 dalies h punkte pateikiama dėl Europos 
Sąjungos nacionalinių etaloninių laboratorijų.

Pakeitimas 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teikiant administracinę pagalbą, jeigu 
reikia, valstybės narės kompetentingos 
institucijos dalyvauja kitos valstybės narės 
kompetentingai institucijai atliekant 
oficialią kontrolę vietoje.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Valstybių narių santykiai turi būti grindžiami abipusiu atliktos kontrolės pripažinimu. Jei yra 
neatitikimų, įsikišti turėtų Komisija.
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Pakeitimas 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Informacijos mainams racionalizuoti ir 
supaprastinti Komisija įgyvendinimo 
aktais nustato standartinę formą, skirtą:

Išbraukta.

a) pagalbos prašymams, numatytiems 102 
straipsnio 1 dalyje;

b) bendrų ir periodinių pranešimų ir 
atsakymų perdavimui.

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

Or. es

Pagrindimas

Iki šiol patirtis buvo tinkamai perduodama nenaudojant standartinės formos. Aišku, kad 
procedūra bus sudėtingesnė ir atsiras daugiau formalumų. Bus daugiau biurokratizmo ir 
išlaidų, nes reikės naudoti naujas IT priemones, todėl ištekliai bus skiriami IT personalui, o 
ne oficialią kontrolę atliekantiems darbuotojams, kurie turi tvarkyti pranešimus ir vykdyti su 
oficialia kontrole susijusią veiklą.

Pakeitimas 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kompetentingų institucijų 
pranešimais pagal šios antraštinės dalies 
nuostatas keičiamasi nepažeidžiant 
2011 m. sausio 10 d. Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 16/2011, kuriuo 
nustatomos Skubaus perspėjimo apie 
nesaugų maistą ir pašarus sistemos 
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(RASFF) įgyvendinimo priemonės, 
nuostatų dėl pranešimų, kurie turi būti 
teikiami per sistemą RASFF.

Or. es

Pagrindimas

Reikia konkrečiai nurodyti, kad veikia speciali pranešimų sistema – perspėjimo tinklas 
(RASFF), kuria naudodamosi kompetentingos valstybių narių institucijos keičiasi tam tikrais 
pranešimais, kuriems taikomos kitos taisyklės nei pateikiamos šioje antraštinėje dalyje.

Pakeitimas 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
būtiniausių reikalavimų nustatymo, 
kuriuos turėtų atitikti pagal 1 dalį 
paskirtos ryšių palaikymo įstaigos.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Ryšių palaikymo įstaigos – tai įvairaus pobūdžio įstaigos, pavaldžios įvairioms centrinės 
valdžios kompetentingoms institucijoms, todėl pagal subsidiarumo principą su šiomis 
įstaigomis susijusius būtiniausius reikalavimus turėtų nustatyti pačios valstybės narės.

Pakeitimas 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
pagal 1 dalį paskirtų ryšių palaikymo 
įstaigų komunikacijos techninių 
priemonių specifikacijas ir procedūras.

Išbraukta.

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

Or. es

Pagrindimas

Siūlome išbraukti 7 dalį, nes dėl jos dar kartą padidės administracinė ir ekonominė našta, 
atsižvelgiant į VI antraštinės dalies (Sąjungos veiksmai) IV skyriuje (informacinės valdymo 
sistemos) nurodytas naujas IT priemones. Būtina suteikti lankstumo ir užtikrinti, kad ištekliai 
nebūtų skiriami naujoms nereikalingoms kompiuterinėms programoms kurti, taip darant žalą 
konkrečiai kontrolei.

Pakeitimas 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) per dešimt dienų nuo prašymo gavimo 
dienos nurodo laikotarpį pagrįstam 
atsakymui pateikti;

b) per penkiolika dienų nuo prašymo 
gavimo dienos nurodo laikotarpį pagrįstam 
atsakymui pateikti;

Or. es

Pakeitimas 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prašančių kompetentingų institucijų ir 
kompetentingų institucijų, į kurias 
kreipiamasi, susitarimu prašančių 
institucijų paskirti darbuotojai gali 
dalyvauti kompetentingoms institucijoms, 
į kurias kreipiamasi, atliekant 1 dalies c 
punkte nurodytą oficialią kontrolę ir 
tyrimus.

Išbraukta.

Tokiais atvejais prašančių kompetentingų 
institucijų darbuotojai:

a) bet kuriuo metu turi būti pasirengę 
pateikti raštišką įgaliojimą, kuriame būtų 
nurodyta jų tapatybė ir oficialios 
pareigos;

b) turi teisę patekti į tas pačias patalpas ir 
naudotis tais pačiais dokumentais, kaip ir 
kompetentingų institucijų, į kurias 
kreipiamasi, darbuotojai, per tarpininką ir 
tik atlikdami administracinį tyrimą;

c) savo iniciatyva negali naudotis tyrimo 
įgaliojimais, suteiktais kompetentingų 
institucijų, į kurias kreipiamasi, 
pareigūnams.

Or. es

Pagrindimas

Valstybių narių santykiai turi būti grindžiami abipusiu atliktos kontrolės pripažinimu, jei yra 
neatitikimų, įsikišti turėtų Komisija. Suderinama su 100 ir 101 straipsnių nuostatomis.

Pakeitimas 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) per dešimt dienų nuo pranešimo gavimo b) per penkiolika darbo dienų nuo
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dienos nurodo: pranešimo gavimo dienos nurodo:

Or. es

Pakeitimas 914
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu vykdant kitos valstybės narės 
kilmės gyvūnų arba prekių oficialią 
kontrolę kompetentingos institucijos 
nustato, kad tokie gyvūnai ar prekės
neatitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
taisyklių ir tai kelia riziką žmonių, gyvūnų 
ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, 
dėl GMO ir augalų apsaugos produktų,
riziką aplinkai arba tai yra didelis šių 
taisyklių pažeidimas, jos neatidėliodamos 
apie tai praneša išsiuntimo valstybės narės 
ar bet kurios kitos susijusios valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms, kad 
jos galėtų atlikti atitinkamus tyrimus.

1. Jeigu vykdant kitos valstybės narės 
kilmės gyvūnų arba prekių oficialią 
kontrolę kompetentingos institucijos 
nustato, kad tokie gyvūnai ar prekės 
neatitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
taisyklių ir tai kelia riziką žmonių ar
gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba 
riziką aplinkai arba tai yra didelis šių 
taisyklių pažeidimas, jos neatidėliodamos 
apie tai praneša išsiuntimo valstybės narės 
ar bet kurios kitos susijusios valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms, kad 
jos galėtų atlikti atitinkamus tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 915
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu vykdant kitos valstybės narės 
kilmės gyvūnų arba prekių oficialią 
kontrolę kompetentingos institucijos 
nustato, kad tokie gyvūnai ar prekės 
neatitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
taisyklių ir tai kelia riziką žmonių, gyvūnų 

1. Jeigu vykdant kitos valstybės narės 
kilmės gyvūnų arba prekių oficialią 
kontrolę kompetentingos institucijos 
nustato, kad tokie gyvūnai ar prekės 
neatitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
taisyklių ir tai kelia riziką žmonių arba
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ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, 
dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, 
riziką aplinkai arba tai yra didelis šių 
taisyklių pažeidimas, jos neatidėliodamos 
apie tai praneša išsiuntimo valstybės narės 
ar bet kurios kitos susijusios valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms, kad 
jos galėtų atlikti atitinkamus tyrimus.

gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl 
GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką 
aplinkai arba tai yra didelis šių taisyklių 
pažeidimas, jos neatidėliodamos apie tai 
praneša išsiuntimo valstybės narės ar bet 
kurios kitos susijusios valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms, kad jos 
galėtų atlikti atitinkamus tyrimus.

Or. de

Pakeitimas 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu vykdant kitos valstybės narės 
kilmės gyvūnų arba prekių oficialią 
kontrolę kompetentingos institucijos 
nustato, kad tokie gyvūnai ar prekės 
neatitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
taisyklių ir tai kelia riziką žmonių, gyvūnų 
ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, 
dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, 
riziką aplinkai arba tai yra didelis šių 
taisyklių pažeidimas, jos neatidėliodamos 
apie tai praneša išsiuntimo valstybės narės
ar bet kurios kitos susijusios valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms, kad 
jos galėtų atlikti atitinkamus tyrimus.

1. Jeigu vykdant kitos valstybės narės 
kilmės gyvūnų arba prekių oficialią 
kontrolę kompetentingos institucijos 
nustato, kad tokie gyvūnai ar prekės 
neatitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
taisyklių ir tai kelia riziką žmonių ar
gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl 
GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką 
aplinkai arba tai yra didelis šių taisyklių 
pažeidimas, jos neatidėliodamos apie tai 
praneša išsiuntimo valstybės narės ar bet 
kurios kitos susijusios valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms, kad jos 
galėtų atlikti atitinkamus tyrimus.

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje minimos kitos susijusios 
valstybės narės Reglamento (EB) 
Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos 
vežant pažeidimų atveju apima:

a) valstybę narę, kuri patvirtino leidimą 
vežėjui;

b) jei Reglamento reikalavimų 
nesilaikymas yra susijęs su naudojamų 
transporto priemonių trūkumais, valstybė 
narė, kuri išdavė tokių transporto 
priemonių patvirtinimo pažymėjimą;

c) jei su Reglamento reikalavimų 
nesilaikymu yra susijęs vairuotojas, 
valstybė narė, kuri išdavė vairuotojo 
pažymėjimą;

Or. en

Pagrindimas

Reglamente 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos pervežant nurodyta, kad valstybės narės 
pažeidimų atveju turi būti informuotos. Siūlomas reglamentas dėl oficialios kontrolės 
panaikina šią Reglamento 1/2005 nuostatą. Atitinkamai į siūlomą reglamentą dėl oficialios 
kontrolės reikėtų ją įtraukti, nes terminas „bet kuri susijusi valstybė narė“ yra pernelyg 
platus ir gali būti skirtingai aiškinamas.

Pakeitimas 918
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) informuoti visus susijusius, 
suinteresuotuosius subjektus, kaip 
nurodyta nacionaliniuose maisto saugos 
nenumatytų atvejų planuose;
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Or. en

Pakeitimas 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

105 straipsnis Išbraukta.

Trečiųjų šalių pagalba

1. Jei kompetentingos institucijos gauna 
informacijos iš trečiosios šalies dėl 
neatitikties arba rizikos žmonių, gyvūnų 
ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, 
dėl GMO ir augalų apsaugos priemonių, 
rizikos aplinkai, jos nedelsdamos:

a) praneša apie tokią informaciją 
kompetentingoms institucijoms kitose 
susijusiose valstybėse narėse;

b) perduoda šią informaciją Komisijai, 
jeigu ji yra ar gali būti svarbi Sąjungos 
lygmeniu.

2. Informacija, gauta pagal šį reglamentą 
vykdant oficialią kontrolę ir tyrimus, gali 
būti perduota 1 dalyje nurodytai trečiajai 
šaliai, jeigu:

a) informaciją pateikusios 
kompetentingos institucijos sutinka su 
tokiu informacijos perdavimu;

b) trečioji šalis įsipareigojo suteikti 
pagalbą, reikalingą įrodymams dėl 
veiklos, kuri neatitinka ar gali neatitikti 
Sąjungos taisyklių arba kelia riziką 
žmonėms, gyvūnams arba augalams arba 
aplinkai, sukaupti;

c) laikomasi susijusių Sąjungos ir 
nacionalinių taisyklių, taikomų asmens 
duomenų perdavimui į trečiąsias šalis.

Or. es
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į kitus pakeitimus, kuriuose nurodoma, kad šis reglamentas neturi būti 
taikomas eksportui.

Pakeitimas 920
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei kompetentingos institucijos gauna 
informacijos iš trečiosios šalies dėl 
neatitikties arba rizikos žmonių, gyvūnų ar 
augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl 
GMO ir augalų apsaugos priemonių, 
rizikos aplinkai, jos nedelsdamos:

1. Jei kompetentingos institucijos gauna 
informacijos iš trečiosios šalies dėl 
neatitikties arba rizikos žmonių ar gyvūnų 
sveikatai, gyvūnų gerovei arba rizikos 
aplinkai, jos nedelsdamos:

Or. en

Pakeitimas 921
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečioji šalis įsipareigojo suteikti 
pagalbą, reikalingą įrodymams dėl veiklos, 
kuri neatitinka ar gali neatitikti Sąjungos 
taisyklių arba kelia riziką žmonėms,
gyvūnams arba augalams arba aplinkai, 
sukaupti;

b) trečioji šalis įsipareigojo suteikti 
pagalbą, reikalingą įrodymams dėl veiklos, 
kuri neatitinka ar gali neatitikti Sąjungos 
taisyklių arba kelia riziką žmonėms arba
gyvūnams, sukaupti;

Or. de

Pakeitimas 922
Bart Staes



PE526.079v03-00 40/116 AM\1015542LT.doc

LT

Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečioji šalis įsipareigojo suteikti 
pagalbą, reikalingą įrodymams dėl veiklos, 
kuri neatitinka ar gali neatitikti Sąjungos 
taisyklių arba kelia riziką žmonėms, 
gyvūnams arba augalams arba aplinkai, 
sukaupti;

b) trečioji šalis įsipareigojo suteikti 
pagalbą, reikalingą įrodymams dėl veiklos, 
kuri neatitinka ar gali neatitikti Sąjungos 
taisyklių arba kelia riziką žmonėms, 
gyvūnams arba aplinkai, sukaupti;

Or. en

Pakeitimas 923
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečioji šalis įsipareigojo suteikti 
pagalbą, reikalingą įrodymams dėl veiklos, 
kuri neatitinka ar gali neatitikti Sąjungos 
taisyklių arba kelia riziką žmonėms, 
gyvūnams arba augalams arba aplinkai, 
sukaupti;

b) trečioji šalis įsipareigojo suteikti 
pagalbą, reikalingą įrodymams dėl veiklos, 
kuri neatitinka ar gali neatitikti Sąjungos 
taisyklių arba kelia riziką žmonėms, 
gyvūnams arba aplinkai, sukaupti;

Or. de

Pakeitimas 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama
priimti deleguotuosius aktus taisyklėms
dėl skubaus pasikeitimo informacija 1 

3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti taisykles dėl skubaus pasikeitimo 
informacija 1 dalyje nurodytais atvejais.
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dalyje nurodytais atvejais nustatyti.

Or. es

Pagrindimas

Taisyklės dėl skubaus pasikeitimo informacija, nurodytos 106 straipsnyje, turi būti priimamos 
įgyvendinimo aktais, kurie yra tinkama teisinė priemonė siekiant atlikti suderinimą, o ne 
deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 925
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad oficialią 
kontrolę pagal šį reglamentą 
kompetentingos institucijos vykdytų 
remdamosi daugiamečiu nacionaliniu
kontrolės planu, kurio parengimas ir 
įgyvendinimas būtų koordinuojamas visoje 
jų teritorijoje.

1. Valstybės narės užtikrina, kad oficialią 
kontrolę pagal šį reglamentą 
kompetentingos institucijos vykdytų 
remdamosi daugiamečiais nacionaliniais
kontrolės planais, kurių parengimas ir 
įgyvendinimas būtų koordinuojamas visoje 
jų teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės paskiria vieną 
instituciją, atsakingą už:

2. Valstybės narės paskiria vieną ar kelias
institucijas, atsakingas už:

Or. es
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Pagrindimas

Skirti tik vieną instituciją, atsakingą už 2 dalyje nurodytus klausimus, nėra tinkamas 
sprendimas, nes šie klausimai labai skirtingi ir susiję su įvairiomis sritimis, kurioms taikomas 
šis reglamentas.

Pakeitimas 927
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visų kompetentingų institucijų, 
atsakingų už oficialią kontrolę, veiklos 
koordinavimą rengiant šio straipsnio 1 
dalyje nurodytą planą;

a) visų kompetentingų institucijų, 
atsakingų už oficialią kontrolę, veiklos 
koordinavimą rengiant šio straipsnio 1 
dalyje nurodytus planus;

Or. en

Pakeitimas 928
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinimą, kad toks planas būtų 
darniai ir nuosekliai įgyvendintas.

b) užtikrinimą, kad tokie planai būtų 
darniai ir nuosekliai įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinimą, kad toks planas būtų b) užtikrinimą, kad toks planas būtų
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darniai ir nuosekliai įgyvendintas. nuoseklus ir atitiktų šio reglamento 
nuostatas.

Or. es

Pakeitimas 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Daugiamečiuose nacionaliniuose 
kontrolės planuose pateikiama bendra 
informacija apie oficialios kontrolės 
sistemų struktūrą ir organizavimą 
atitinkamoje valstybėje narėje, be to, jame 
turi būti pateikta bent ši informacija:

2. Daugiamečiuose nacionaliniuose 
kontrolės planuose pateikiama bendra 
informacija apie oficialios kontrolės 
sistemų struktūrą ir organizavimą 
atitinkamoje valstybėje narėje (visuose 
atitinkamuose sektoriuose), be to, jame 
turi būti pateikta bent ši informacija:

Or. es

Pagrindimas

Įvairių sektorių kontrolės planų turinys neturi būti pateikiamas vieninteliu formatu arba 
vieninteliame dokumente. Bendras dokumentas būtų neaiškus.

Pakeitimas 931
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) strateginiai daugiamečio nacionalinio
kontrolės plano tikslai ir tai, kaip 
atsižvelgiama į šiuos tikslus nustatant 
oficialios kontrolės prioritetus ir skirstant 
išteklius;

a) strateginiai daugiamečių nacionalinių
kontrolės planų tikslai ir tai, kaip 
atsižvelgiama į šiuos tikslus nustatant 
oficialios kontrolės prioritetus ir skirstant 
išteklius;

Or. en
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Pakeitimas 932
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 107 
straipsnio 1 dalyje numatytas daugiametis
nacionalinis kontrolės planas būtų 
prieinamas visuomenei, išskyrus tas plano
dalis, kurių atskleidimas galėtų pakenkti 
oficialios kontrolės veiksmingumui.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 107 
straipsnio 1 dalyje numatyti daugiamečiai
nacionaliniai kontrolės planai būtų 
prieinami visuomenei, išskyrus tas planų
dalis, kurių atskleidimas galėtų pakenkti 
oficialios kontrolės veiksmingumui.

Or. en

Pakeitimas 933
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. tokie planai gali būti rengiami 
konsultuojantis su susijusiais veiklos 
vykdytojais, siekiant užtikrinti rizika 
pagrįstą požiūrį į oficialią kontrolę;

Or. en

Pakeitimas 934
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Daugiametis nacionalinis kontrolės 
planas turi būti atnaujinamas kaskart, kai 

2. Daugiamečiai nacionaliniai kontrolės 
planai turi būti atnaujinami kaskart, kai tai 
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tai būtina atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų taisyklių pakeitimus, ir 
reguliariai peržiūrimas atsižvelgiant bent į 
šiuos veiksnius:

būtina atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų taisyklių pakeitimus, ir reguliariai 
peržiūrimi atsižvelgiant bent į šiuos 
veiksnius:

Or. en

Pakeitimas 935
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naujai atsiradusias ligas, augalų 
kenksminguosius organizmus ar kitą 
riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, 
gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, riziką aplinkai;

a) naujai atsiradusias ligas ar kitą riziką 
žmonių ar gyvūnų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba riziką aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 936
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naujai atsiradusias ligas, augalų 
kenksminguosius organizmus ar kitą 
riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, 
gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, riziką aplinkai;

a) naujai atsiradusias ligas ar kitą riziką 
žmonių arba gyvūnų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos 
produktų, riziką aplinkai;

Or. de

Pakeitimas 937
Martina Anderson
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Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės Komisijai prašant 
pateikia atnaujintą jų daugiamečio
nacionalinio kontrolės plano redakciją.

3. Valstybės narės Komisijai prašant 
pateikia atnaujintą jų daugiamečių 
nacionalinių kontrolės planų redakciją.

Or. en

Pakeitimas 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110 straipsnis Išbraukta.

Su daugiamečiais nacionaliniais 
kontrolės planais susiję perduoti 
įgaliojimai

Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl 107 
straipsnio 1 dalyje numatytų daugiamečių 
nacionalinių kontrolės planų.

Šiais deleguotaisiais aktais nustatomos 
taisyklės dėl:

a) veiklos vykdytojų veiksmų skirstymo 
pagal rizikos kategorijas kriterijų;

b) oficialios kontrolės prioritetų pagal 8 
straipsnyje nustatytus kriterijus ir 15–24 
straipsniuose numatytas taisykles;

c) oficialios kontrolės veiksmingumo 
didinimo procedūrų;

d) pagrindinių veiksmingumo rodiklių, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos daugiametį 
nacionalinį kontrolės planą ir jo 
įgyvendinimą.
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Or. es

Pagrindimas

Rizikos kriterijus, taip pat procedūras ir prioritetus turės nustatyti valstybės narės, todėl 
siūlome šį straipsnį išbraukti.

Pakeitimas 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant atlikti Sąjungos masto taisyklių, 
nurodytų 1 straipsnio 2 dalyje, taikymo 
tikslinį vertinimą arba nustatyti tam tikrų 
pavojų paplitimą visoje Sąjungoje 
Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl:

Siekiant atlikti Sąjungos masto taisyklių, 
nurodytų 1 straipsnio 2 dalyje, taikymo 
tikslinį vertinimą arba nustatyti tam tikrų 
pavojų paplitimą visoje Sąjungoje 
Komisija įgaliojama priimti įgyvendinimo
aktus dėl:

Or. es

Pagrindimas

Labai svarbu, kad valstybės narės dalyvautų rengiant taisykles, kuriomis reglamentuojama 
šių suderintų kontrolės planų, kuriuos įgyvendins valstybės narės, struktūra.

Pakeitimas 940
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ribotos trukmės koordinuojamos 
kontrolės planų rengimo ir įgyvendinimo 
vienoje iš sričių, kurios reglamentuojamos 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
taisyklėmis;

a) ribotos trukmės koordinuojamos 
kontrolės planų rengimo, organizavimo ir 
įgyvendinimo vienoje iš sričių, kurios 
reglamentuojamos 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis taisyklėmis;
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Or. en

Pakeitimas 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenų ir informacijos, susijusios su 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų specialių 
taisyklių taikymu arba tam tikrų pavojų 
paplitimu, rinkimo organizavimo ad hoc
pagrindu.

b) duomenų ir informacijos, susijusios su 
tam tikrų pavojų paplitimu, rinkimo 
organizavimo ad hoc pagrindu.

Or. es

Pagrindimas

Galima suprasti, kad renkami duomenys ir informacija susiję su 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis taisyklėmis, nes taip nurodoma 1 dalyje.

Pakeitimas 942
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) suinteresuotųjų subjektų vaidmens 
rengiant ir vykdant koordinuojamos 
kontrolės planus; 

Or. en

Pakeitimas 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

1a. Įgyvendinimo aktai priimami pagal 
141 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. es

Pagrindimas

Labai svarbu, kad valstybės narės dalyvautų rengiant taisykles, kuriomis reglamentuojama 
šių suderintų kontrolės planų, kuriuos įgyvendins valstybės narės, struktūra.

Pakeitimas 944
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki kiekvienų metų birželio 30 
d. valstybė narė pateikia Komisijai 
ataskaitą, kurioje nurodoma:

1. Kas antrus metus po šio reglamento 
įsigaliojimo iki birželio 30 d. valstybė narė 
pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje 
nurodoma:

Or. en

Pagrindimas

Prievolė kasmet pateikti tokią ataskaitą būtų labai sunki. Teikiant tokią ataskaitą kas antrus 
metus būtų pakankamai vykdomi ataskaitų teikimo reikalavimai ir valstybėms narėms nebūtų 
užkraunama nereikalinga našta.

Pakeitimas 945
Martina Anderson

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

a) bet kurie padaryti daugiamečio
nacionalinio kontrolės plano pakeitimai, 
siekiant atsižvelgti į 109 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus veiksnius;

a) bet kurie padaryti daugiamečių
nacionalinių kontrolės planų pakeitimai, 
siekiant atsižvelgti į 109 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus veiksnius;

Or. en

Pakeitimas 946
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) oficialios kontrolės, atliktos praėjusiais 
metais pagal daugiametį nacionalinį
kontrolės planą, rezultatai;

b) oficialios kontrolės, atliktos praėjusiais 
metais pagal daugiamečius nacionalinius
kontrolės planus, rezultatai;

Or. en

Pakeitimas 947
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atvejų, kai nesilaikoma 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų taisyklių, kuriuos 
kompetentingos institucijos nustatė 
praėjusiais metais, rūšis ir skaičius;

c) atvejų, kai nesilaikoma 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų taisyklių, kuriuos 
kompetentingos institucijos nustatė 
praėjusiais metais, rūšis ir skaičius, 
nurodytus pagal kiekvieną sektorių ir 
atitinkamu detalumu;

Or. en



AM\1015542LT.doc 51/116 PE526.079v03-00

LT

Pakeitimas 948
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priemonės, kurių imtasi siekiant 
užtikrinti veiksmingą daugiamečio
nacionalinio kontrolės plano
įgyvendinimą, įskaitant vykdymo 
užtikrinimo veiksmus, ir tokių priemonių 
rezultatus.

d) priemonės, kurių imtasi siekiant 
užtikrinti veiksmingą daugiamečių
nacionalinių kontrolės planų
įgyvendinimą, įskaitant vykdymo 
užtikrinimo veiksmus, ir tokių priemonių 
rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 949
Mario Pirillo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) e) informacija apie 83 straipsnio 
(„Skaidrumas“) 2 dalyje nurodytų 
mokesčių taikymą;

Or. it

Pagrindimas

Nuolatinė valstybių narių taikomų mokesčių stebėsena bus ypač svarbi Europos Sąjungoje 
kuriant vidaus konkurencijos neiškreipiančią sistemą.

Pakeitimas 950
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija viešai skelbia metinę oficialios 
kontrolės vykdymo valstybėse narėse 
ataskaitą, atsižvelgdama į:

1. Komisija kas antrus metus po šio 
reglamento įsigaliojimo iki gruodžio 31 d.
viešai skelbia metinę oficialios kontrolės 
vykdymo valstybėse narėse ataskaitą, 
atsižvelgdama į:

Or. en

Pakeitimas 951
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metines ataskaitas, kurias valstybės 
narės pateikė pagal 112 straipsnį;

a) metines ataskaitas, kurias valstybės 
narės pateikė pagal 112 straipsnį, įskaitant
informaciją apie 83 straipsnio 
(„Skaidrumas“) 2 dalyje nurodytų 
mokesčių taikymą;

Or. it

Pagrindimas

Nuolatinė valstybių narių taikomų mokesčių stebėsena bus ypač svarbi Europos Sąjungoje 
kuriant vidaus konkurencijos neiškreipiančią sistemą.

Pakeitimas 952
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje numatytoje metinėje ataskaitoje 
prireikus gali būti pateiktos 
rekomendacijos dėl galimų oficialios 

2. 1 dalyje numatytoje metinėje ataskaitoje 
pateikiamos rekomendacijos dėl galimų 
oficialios kontrolės sistemų valstybėse 
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kontrolės sistemų valstybėse narėse ir 
konkrečios oficialios kontrolės tam tikrose 
srityse tobulinimo.

narėse ir konkrečios oficialios kontrolės 
tam tikrose srityse tobulinimo.

Or. en

Pakeitimas 953
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje numatyta kontrolė 
organizuojama bendradarbiaujant su 
kompetentingomis valstybių narių 
institucijomis ir atliekama reguliariai.

2. 1 dalyje numatyta kontrolė 
organizuojama bendradarbiaujant su 
kompetentingomis valstybių narių 
institucijomis ir atliekama reguliariai. 
Planuojant tokių patikrinimų dažnumą ir 
skaičių atsižvelgiama į su patikrinimų 
ribojimu susijusius veiksmus, ir, jeigu 
reikia, akreditavimą pagal kompetentingų 
institucijų nustatytus tarptautinius 
standartus.

Or. fr

Pagrindimas

Tam tikri reglamento punktai yra panašūs į ISO/IEC 17020 arba 17065 (pvz. EN 45011) 
standartuose nurodytus reikalavimus. Būtina įvertinti kontrolės tarnybų atliktus veiksmus, 
remiantis tarptautiniais standartais, bendriau įvertinti su patikrinimų ribojimu susijusius 
veiksmus ir, atsižvelgiant į tai, sumažinti Komisijos (Maisto ir veterinarijos tarnybos) 
kontrole valstybėms narėms daromą spaudimą.

Pakeitimas 954
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje numatyta kontrolė gali apimti 
tikrinimus vietoje. Komisijos ekspertus gali 
lydėti oficialią kontrolę vykdantys 
kompetentingų institucijų darbuotojai.

3. 1 dalyje numatyta kontrolė gali apimti 
tikrinimus vietoje. Komisijos ekspertus gali 
lydėti oficialią kontrolę vykdantys 
kompetentingų institucijų darbuotojai, jei 
tam pritaria nacionalinės kompetentingos 
institucijos.

Or. de

Pakeitimas 955
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prireikus Komisija 1 dalyje numatytoje 
galutinėje ataskaitoje gali rekomenduoti 
taisomuosius ar prevencinius veiksmus, 
kurių valstybės narės turi imtis, kad būtų 
panaikinti konkretūs arba sisteminiai 
trūkumai, kuriuos Komisijos ekspertai 
nustatė pagal 115 straipsnio 1 dalį 
vykdydami kontrolę.

2. Komisija 1 dalyje numatytoje galutinėje 
ataskaitoje rekomenduoja taisomuosius ar 
prevencinius veiksmus, kurių valstybės 
narės turi imtis, kad būtų panaikinti 
konkretūs arba sisteminiai trūkumai, 
kuriuos Komisijos ekspertai nustatė pagal 
115 straipsnio 1 dalį vykdydami kontrolę.

Or. en

Pakeitimas 956
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prireikus Komisija 1 dalyje numatytoje 
galutinėje ataskaitoje gali rekomenduoti 
taisomuosius ar prevencinius veiksmus, 
kurių valstybės narės turi imtis, kad būtų 

2. Prireikus Komisija 1 dalyje numatytoje 
galutinėje ataskaitoje gali rekomenduoti 
taisomuosius ar prevencinius veiksmus, 
kurių valstybės narės turi imtis, kad būtų 
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panaikinti konkretūs arba sisteminiai 
trūkumai, kuriuos Komisijos ekspertai 
nustatė pagal 115 straipsnio 1 dalį 
vykdydami kontrolę.

panaikinti konkretūs arba sisteminiai 
trūkumai, kuriuos Komisijos ekspertai 
nustatė pagal 115 straipsnio 1 dalį 
vykdydami kontrolę. Šios rekomendacijos 
teisiškai nėra privalomos.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti, kad rekomendacijos nepagrindžia teisės duoti nurodymus.

Pakeitimas 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais gali keisti 
kontrolės programą, siekdama atsižvelgti į 
pokyčius 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
taisyklėmis reglamentuojamose srityse. 
Apie bet kurį tokį pakeitimą pranešama 
valstybėms narėms.

2. Komisija įgyvendinimo aktais gali keisti 
kontrolės programą, siekdama atsižvelgti į 
pokyčius 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
taisyklėmis reglamentuojamose srityse. 
Apie bet kurį tokį pakeitimą iš anksto
pranešama valstybėms narėms.

Or. es

Pagrindimas

Būtina pranešti iš anksto, kad valstybės narės būtų tinkamai informuotos.

Pakeitimas 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
118 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikia visą būtiną pagalbą, visus
dokumentus ir kitą techninę paramą, kurių 

b) teikia būtiną techninę pagalbą, 
dokumentus ir kitą techninę paramą 
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prašo Komisijos ekspertai, kad jie galėtų 
efektyviai ir veiksmingai atlikti kontrolę;

Komisijos ekspertams, kad jie galėtų 
efektyviai ir veiksmingai atlikti kontrolę;

Or. es

Pagrindimas

Būtina patikslinti, kokią pagalbą valstybės narės teikia, nurodant, kad tai yra tik techninė 
pagalba. Planuojant veiksmus taip pat reikia atsižvelgti į tam tikras aplinkybes, susidarančias 
tam tikru laiku.

Pakeitimas 959
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos ekspertai gali vykdyti
kontrolę trečiosiose šalyse, siekdami:

1. Komisijos ekspertai reguliariai, ne 
rečiau nei Komisija vykdo kontrolę 
valstybėse narėse, vykdo kontrolę 
trečiosiose šalyse, siekdami:

Or. en

Pakeitimas 960
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patikrinti trečiųjų šalių teisės aktų ir 
sistemų, taip pat oficialaus sertifikavimo ir 
oficialių sertifikatų išdavimo, oficialių 
etikečių, oficialių ženklų ir kitų oficialių 
patvirtinimų atitiktį ar lygiavertiškumą 
reikalavimams, nustatytiems 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytose taisyklėse;

a) patikrinti trečiųjų šalių teisės aktų ir 
sistemų, taip pat oficialaus sertifikavimo ir 
oficialių sertifikatų išdavimo, oficialių 
etikečių, oficialių ženklų ir kitų oficialių 
patvirtinimų atitiktį reikalavimams, 
nustatytiems 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytose taisyklėse;
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Or. en

Pakeitimas 961
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) patikrinti trečiųjų šalių kontrolės 
sistemos pajėgumą užtikrinti, kad į 
Sąjungą eksportuojamos gyvūnų ir prekių 
siuntos atitiktų susijusius reikalavimus, 
nustatytus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis taisyklėmis, arba 
reikalavimus, pripažįstamus jiems bent 
lygiaverčiais;

b) patikrinti, ar trečiosios šalies kontrolės 
sistema užtikrinama, kad į Sąjungą 
eksportuojamos gyvūnų ir prekių siuntos 
atitiktų susijusius reikalavimus, nustatytus 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimas 962
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kai taikoma, padėtį, susijusią su gyvūnų 
sveikata, zoonozėmis ir augalų sveikata,
bei pranešimo Komisijai ir atitinkamoms 
tarptautinėms įstaigoms apie gyvūnų ligų 
protrūkius ir augalų kenksmingųjų 
organizmų pasireiškimo protrūkius 
procedūras;

f) kai taikoma, padėtį, susijusią su gyvūnų 
sveikata, zoonozėmis bei pranešimo 
Komisijai ir atitinkamoms tarptautinėms 
įstaigoms apie gyvūnų ligų protrūkius 
procedūras;

Or. en
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Pakeitimas 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kai taikoma, padėtį, susijusią su gyvūnų 
sveikata, zoonozėmis ir augalų sveikata, 
bei pranešimo Komisijai ir atitinkamoms 
tarptautinėms įstaigoms apie gyvūnų ligų 
protrūkius ir augalų kenksmingųjų 
organizmų pasireiškimo protrūkius
procedūras;

f) kai taikoma, padėtį, susijusią su gyvūnų 
sveikata ir zoonozėmis, bei pranešimo 
Komisijai ir atitinkamoms tarptautinėms 
įstaigoms apie gyvūnų ligų protrūkius 
procedūras;

Or. es

Pagrindimas

Suderinama su siūloma šio reglamento taikymo sritimi.

Pakeitimas 964
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kai taikoma, padėtį, susijusią su gyvūnų 
sveikata, zoonozėmis ir augalų sveikata, 
bei pranešimo Komisijai ir atitinkamoms 
tarptautinėms įstaigoms apie gyvūnų ligų 
protrūkius ir augalų kenksmingųjų 
organizmų pasireiškimo protrūkius 
procedūras;

f) kai taikoma, padėtį, susijusią su gyvūnų 
sveikata ir zoonozėmis, bei pranešimo 
Komisijai ir atitinkamoms tarptautinėms 
įstaigoms apie gyvūnų ligų protrūkius 
procedūras;

Or. de

Pakeitimas 965
Horst Schnellhardt
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Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) oficialios gyvūnų, augalų ir jų produktų, 
patenkančių iš kitų trečiųjų šalių, kontrolės 
mastą ir veikimą;

g) oficialios gyvūnų ir jų produktų, 
patenkančių iš kitų trečiųjų šalių, kontrolės 
mastą ir veikimą;

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 966
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) oficialios gyvūnų, augalų ir jų produktų, 
patenkančių iš kitų trečiųjų šalių, kontrolės 
mastą ir veikimą;

g) oficialios gyvūnų ir jų produktų, 
patenkančių iš kitų trečiųjų šalių, kontrolės 
mastą ir veikimą;

Or. en

Pakeitimas 967
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) garantijas, kurias gali suteikti trečioji 
šalis dėl atitikties ar lygiavertiškumo 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytose taisyklėse 

h) garantijas, kurias gali suteikti trečioji 
šalis dėl atitikties 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytose taisyklėse nustatytiems 
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nustatytiems reikalavimams. reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 968
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio pirmos pastraipos g punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) Europos ir Viduržemio jūros regiono 
augalų apsaugos organizacijos;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 969
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio pirmos pastraipos g punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) Europos ir Viduržemio jūros regiono 
augalų apsaugos organizacijos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 970
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio pirmos pastraipos g punkto iv papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) Europos ir Viduržemio jūros regiono 
augalų apsaugos organizacijos;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 971
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio pirmos pastraipos g punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) Tarptautinės augalų apsaugos 
konvencijos sekretoriato;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 972
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio pirmos pastraipos g punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) Tarptautinės augalų apsaugos 
konvencijos sekretoriato;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 973
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio pirmos pastraipos g punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) Tarptautinės augalų apsaugos 
konvencijos sekretoriato;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 974
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) nesąžiningos veiklos, kuria gali būti 
siekiama vartotojus apgauti dėl maisto 
produktų ir prekių pobūdžio, kokybės ir 
sudėties, tikimybe;

Or. en

Pakeitimas 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Trečiųjų šalių kontrolė valstybėse narėse

1. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie:

a) trečiųjų šalių kompetentingų institucijų 
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suplanuotą kontrolę jų teritorijoje;

b) numatomą tokios kontrolės veiksmų 
tvarkaraštį ir aprėptį.

2.

Komisijos ekspertai gali dalyvauti 
atliekant 1 dalyje nurodytą kontrolę, kai 
to prašo:

a) kompetentingos valstybių narių, 
kuriose ši kontrolė vykdoma, institucijos;

b) šią kontrolę vykdančios trečiosios šalies 
kompetentingos institucijos.

Komisijos ekspertų dalyvavimas ir 
galutinis 1 dalyje nurodytos kontrolės 
tvarkaraštis ir aprėptis turi būti nustatomi 
glaudžiai bendradarbiaujant Komisijai ir 
valstybės narės, kurioje ši kontrolė 
vykdoma, kompetentingoms institucijoms.

3. Komisijos ekspertų dalyvavimas 
atliekant 1 dalyje nurodytą kontrolę yra 
visų pirma skirtas:

a) rekomendacijoms dėl 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų taisyklių pateikti;

b) Sąjungos lygmeniu prieinamai 
informacijai ir duomenims, kurie gali būti 
naudingi trečiosios šalies kompetentingų 
institucijų vykdomai kontrolei, pateikti;

c) trečiųjų šalių kompetentingų institucijų 
vykdomos kontrolės vienodumui 
užtikrinti.

Or. es

Pagrindimas

Šio reglamento nereikėtų taikyti eksportui, kurį turėtų reglamentuoti kiekviena valstybė narė. 
Valstybės narės privalo informuoti Komisiją apie kontrolę, kurią trečiosios šalys atliks jų 
teritorijoje, ir suteikti galimybę Komisijai dalyvauti šiuose tikrinamuosiuose vizituose, – tai 
sunku padaryti taikant dabartinę sistemą, pagal kurią valstybė narė ir trečioji šalis vykdo 
dvišales derybas dėl eksporto.
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Pakeitimas 976
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija prašo trečiųjų šalių, ketinančių 
eksportuoti į Sąjungą gyvūnus ir prekes, 
pateikti toliau nurodytą tikslią ir naujausią 
informaciją apie bendrą sanitarinės ir 
fitosanitarinės kontrolės sistemų 
organizavimą ir valdymą jų teritorijoje:

1. Komisija prašo trečiųjų šalių, ketinančių 
eksportuoti į Sąjungą gyvūnus ir prekes, 
pateikti toliau nurodytą tikslią ir naujausią 
informaciją apie bendrą sanitarinės 
kontrolės sistemų organizavimą ir valdymą 
jų teritorijoje:

(Jei šis pakeitimas bus priimtas, jis turės 
būti padarytas visame tekste.)

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 977
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija prašo trečiųjų šalių, ketinančių 
eksportuoti į Sąjungą gyvūnus ir prekes, 
pateikti toliau nurodytą tikslią ir naujausią 
informaciją apie bendrą sanitarinės ir 
fitosanitarinės kontrolės sistemų 
organizavimą ir valdymą jų teritorijoje:

1. Komisija prašo trečiųjų šalių, ketinančių 
eksportuoti į Sąjungą gyvūnus ir prekes, 
pateikti toliau nurodytą tikslią ir naujausią 
informaciją apie bendrą sanitarinės 
kontrolės sistemų organizavimą ir valdymą 
jų teritorijoje:

Or. en
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Pakeitimas 978
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija prašo trečiųjų šalių, ketinančių 
eksportuoti į Sąjungą gyvūnus ir prekes, 
pateikti toliau nurodytą tikslią ir naujausią
informaciją apie bendrą sanitarinės ir 
fitosanitarinės kontrolės sistemų 
organizavimą ir valdymą jų teritorijoje:

1. Komisija prašo trečiųjų šalių, ketinančių 
eksportuoti į Sąjungą gyvūnus ir prekes, 
pateikti toliau nurodytą tikslią ir naujausią 
informaciją apie bendrą sanitarinės 
kontrolės sistemų organizavimą ir valdymą 
jų teritorijoje:

Or. de

Pakeitimas 979
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visas sanitarijos ar fitosanitarijos
taisykles, patvirtintas ar pasiūlytas jų 
teritorijoje;

a) visas sanitarijos taisykles, patvirtintas ar 
pasiūlytas jų teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 980
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visas sanitarijos ar fitosanitarijos 
taisykles, patvirtintas ar pasiūlytas jų 
teritorijoje;

a) visas sanitarijos taisykles, patvirtintas ar 
pasiūlytas jų teritorijoje;
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Or. de

Pakeitimas 981
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) rizikos vertinimo procedūras ir 
veiksnius, į kuriuos atsižvelgta vertinant 
riziką ir nustatant atitinkamą sanitarinės ar 
fitosanitarinės apsaugos lygį;

b) rizikos vertinimo procedūras ir 
veiksnius, į kuriuos atsižvelgta vertinant 
riziką ir nustatant atitinkamą sanitarinės 
apsaugos lygį;

Or. en

Pakeitimas 982
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) rizikos vertinimo procedūras ir 
veiksnius, į kuriuos atsižvelgta vertinant 
riziką ir nustatant atitinkamą sanitarinės ar 
fitosanitarinės apsaugos lygį;

b) rizikos vertinimo procedūras ir 
veiksnius, į kuriuos atsižvelgta vertinant 
riziką ir nustatant atitinkamą sanitarinės 
apsaugos lygį;

Or. de

Pakeitimas 983
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

f) kai tinka, oficialios gyvūnų ir prekių, 
skirtų eksportuoti į Sąjungą, kontrolės 
rezultatus;

f) kai yra, oficialios gyvūnų ir prekių, 
skirtų eksportuoti į Sąjungą, kontrolės 
rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 984
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) atitinkamais atvejais informaciją apie 
kontrolės sistemų struktūros ir veikimo 
pakeitimus, priimtus siekiant laikytis 
Sąjungos sanitarinių ar fitosanitarinių
reikalavimų ar rekomendacijų, numatytų 
121 straipsnio antroje pastraipoje.

g) atitinkamais atvejais informaciją apie 
kontrolės sistemų struktūros ir veikimo 
pakeitimus, priimtus siekiant laikytis 
Sąjungos sanitarinių reikalavimų ar 
rekomendacijų, numatytų 121 straipsnio 
antroje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 985
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) atitinkamais atvejais informaciją apie 
kontrolės sistemų struktūros ir veikimo 
pakeitimus, priimtus siekiant laikytis 
Sąjungos sanitarinių ar fitosanitarinių 
reikalavimų ar rekomendacijų, numatytų 
121 straipsnio antroje pastraipoje.

g) atitinkamais atvejais informaciją apie 
kontrolės sistemų struktūros ir veikimo 
pakeitimus, priimtus siekiant laikytis 
Sąjungos sanitarinių reikalavimų ar 
rekomendacijų, numatytų 121 straipsnio 
antroje pastraipoje.

Or. de
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Pakeitimas 986
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl sąlygų, 
kurių reikia laikytis įvežant gyvūnus ir 
prekes iš trečiųjų šalių į Sąjungą, kai jos 
būtinos siekiant užtikrinti, kad gyvūnai ir 
prekės atitiktų susijusius reikalavimus, 
nustatytus taisyklėmis, nurodytomis 1 
straipsnio 2 dalyje, išskyrus 1 straipsnio 2 
dalies d, e, g ir h punktus ir Reglamento 
(EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 
reikalavimus, arba reikalavimus, 
pripažintus bent lygiaverčiais jiems.

1. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl sąlygų, 
kurių reikia laikytis įvežant gyvūnus ir 
prekes iš trečiųjų šalių į Sąjungą, kai jos 
būtinos siekiant užtikrinti, kad gyvūnai ir 
prekės atitiktų susijusius reikalavimus, 
nustatytus taisyklėmis, nurodytomis 1 
straipsnio 2 dalyje, išskyrus 1 straipsnio 2 
dalies d, e, g ir h punktus ir Reglamento 
(EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 987
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) reikalavimą, kad tam tikrų gyvūnų ir 
prekių siuntos iš trečiųjų šalių būtų 
siunčiamos iš įmonių, kurios atitinka 1 
dalyje nurodytus reikalavimus ar 
reikalavimus, pripažintus bent 
lygiaverčius jiems, ir būtų gaunamos iš 
tokių įmonių ar jose paruošiamos;

b) reikalavimą, kad tam tikrų gyvūnų ir 
prekių siuntos iš trečiųjų šalių būtų 
siunčiamos iš įmonių, kurios atitinka 1 
dalyje nurodytus reikalavimus, ir būtų 
gaunamos iš tokių įmonių ar jose 
paruošiamos;

Or. en
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Pakeitimas 988
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reikalavimą, kad prie tam tikrų gyvūnų 
ir prekių siuntų būtų pridėtas oficialus 
sertifikatas, oficialus patvirtinimas arba bet 
kokie kiti įrodymai, kad siuntos atitinka 1 
dalyje nurodytus reikalavimus arba 
reikalavimus, pripažintus bent 
lygiaverčiais jiems;

c) reikalavimą, kad prie tam tikrų gyvūnų 
ir prekių siuntų būtų pridėtas oficialus 
sertifikatas, oficialus patvirtinimas arba bet 
kokie kiti įrodymai, kad siuntos atitinka 1 
dalyje nurodytus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 989
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) bet kuriuos kitus reikalavimus, būtinus 
užtikrinti, kad tam tikri gyvūnai ir prekės 
atitiktų sveikatos apsaugos lygį ir, dėl 
GMO ir augalų apsaugos produktų, 
aplinkos apsaugos lygį, lygiavertį pagal 1 
dalyje nurodytus reikalavimus užtikrintam 
lygiui.

e) bet kuriuos kitus reikalavimus, būtinus 
užtikrinti, kad tam tikri gyvūnai ir prekės 
atitiktų 1 dalyje nurodytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 990
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina 
prašymą, kurį susijusi trečioji šalis jai šiam 
tikslui perduoda kartu su tinkamais 
įrodymais ir garantijomis, jog susiję 
gyvūnai ir prekės iš tos trečiosios šalies 
atitinka susijusius 125 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus arba jiems lygiaverčius 
reikalavimus. Įgyvendinimo aktai 
priimami ir atnaujinami pagal 141 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
139 straipsnį patvirtina prašymą, kurį 
susijusi trečioji šalis jai šiam tikslui 
perduoda kartu su tinkamais įrodymais ir 
garantijomis, jog susiję gyvūnai ir prekės iš 
tos trečiosios šalies atitinka susijusius 125 
straipsnio 1 dalyje nurodytus arba jiems 
lygiaverčius reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 991
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) trečiosios šalies kompetentingų 
institucijų vykdomą tinkamą oficialią 
kontrolę ir kitą veiklą siekiant įvertinti 
pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų
sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO 
ir augalų apsaugos produktų, pavojų 
aplinkai buvimą;

c) trečiosios šalies kompetentingų 
institucijų vykdomą tinkamą oficialią 
kontrolę ir kitą veiklą siekiant įvertinti 
pavojų žmonių ar gyvūnų sveikatai, 
gyvūnų gerovei arba pavojų aplinkai 
buvimą;

Or. en

Pakeitimas 992
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 3 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) trečiosios šalies kompetentingų 
institucijų vykdomą tinkamą oficialią 
kontrolę ir kitą veiklą siekiant įvertinti 
pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų 
sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir 
augalų apsaugos produktų, pavojų aplinkai 
buvimą;

c) trečiosios šalies kompetentingų 
institucijų vykdomą tinkamą oficialią 
kontrolę ir kitą veiklą siekiant įvertinti 
pavojų žmonių arba gyvūnų sveikatai, 
gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, pavojų aplinkai
buvimą;

Or. de

Pakeitimas 993
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tai, ar greitai ir reguliariai trečioji šalis 
pateikia informaciją apie esamus pavojus 
žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, 
gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, pavojus aplinkai;

d) tai, ar greitai ir reguliariai trečioji šalis 
pateikia informaciją apie esamus pavojus 
žmonių ar gyvūnų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba pavojus aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 994
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tai, ar greitai ir reguliariai trečioji šalis 
pateikia informaciją apie esamus pavojus 
žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, 
gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, pavojus aplinkai;

d) tai, ar greitai ir reguliariai trečioji šalis 
pateikia informaciją apie esamus pavojus 
žmonių arba gyvūnų sveikatai, gyvūnų 
gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos 
produktų, pavojus aplinkai;
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Or. de

Pakeitimas 995
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 3 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) sąlygos, taikomos įmonėms, iš kurių 
gyvūnai ar prekės eksportuojami į Sąjungą, 
atitinka reikalavimus, kurie yra 
lygiaverčiai nurodytiesiems 125 straipsnio 
1 dalyje;

i) sąlygos, taikomos įmonėms, iš kurių 
gyvūnai ar prekės eksportuojami į Sąjungą, 
atitinka reikalavimus, nurodytus 125 
straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 996
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) bet kokią kitą informaciją ar duomenis 
apie trečiosios šalies galimybes užtikrinti, 
kad į Sąjungą būtų įvežami tik gyvūnai 
arba prekės, atitinkantys tokį patį ar 
lygiavertį apsaugos lygį, koks numatytas 
susijusiuose reikalavimuose, nurodytuose 
125 straipsnio 1 dalyje.

f) bet kokią kitą informaciją ar duomenis 
apie trečiosios šalies galimybes užtikrinti, 
kad į Sąjungą būtų įvežami tik gyvūnai 
arba prekės, atitinkantys tokį patį apsaugos 
lygį, koks numatytas susijusiuose 
reikalavimuose, nurodytuose 125 straipsnio 
1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 997
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu kitais atvejais, nei nurodytais 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 
straipsnyje, Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 249 straipsnyje ir 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 27 straipsnio 1 
dalyje, 29 straipsnio 1 dalyje, 40 
straipsnio 2 dalyje, 41 straipsnio 2 dalyje, 
47 straipsnio 1 dalyje, 49 straipsnio 2 
dalyje ir 50 straipsnio 2 dalyje, yra 
įrodymų, kad į Sąjungą įvežant tam tikrus 
trečiosios šalies, jos regiono ar trečiųjų 
šalių grupės kilmės gyvūnus arba prekes 
gali kilti rizika žmonių, gyvūnų ar augalų 
sveikatai arba, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, rizika aplinkai arba 
kai yra įrodymų apie galimą plataus masto 
didelę neatitiktį 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms taisyklėms, Komisija 
įgyvendinimo aktais priima priemones, 
būtinas, kad tokia rizika būtų sustabdyta 
arba nustatyta neatitiktis pašalinta. 
Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

1. Jeigu kitais atvejais, nei nurodytais 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 
straipsnyje, Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 249 straipsnyje yra 
įrodymų, kad į Sąjungą įvežant tam tikrus 
trečiosios šalies, jos regiono ar trečiųjų 
šalių grupės kilmės gyvūnus arba prekes 
gali kilti rizika žmonių ar gyvūnų sveikatai 
arba rizika aplinkai arba kai yra įrodymų 
apie galimą plataus masto didelę neatitiktį 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms 
taisyklėms, Komisija deleguotaisiais
aktais pagal 139 straipsnį priima 
priemones, būtinas, kad tokia rizika būtų 
sustabdyta arba nustatyta neatitiktis 
pašalinta.

Or. en

Pakeitimas 998
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu kitais atvejais, nei nurodytais 1. Jeigu kitais atvejais, nei nurodytais 
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Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 
straipsnyje, Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 249 straipsnyje ir 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 27 straipsnio 1 
dalyje, 29 straipsnio 1 dalyje, 40 
straipsnio 2 dalyje, 41 straipsnio 2 dalyje, 
47 straipsnio 1 dalyje, 49 straipsnio 2 
dalyje ir 50 straipsnio 2 dalyje, yra 
įrodymų, kad į Sąjungą įvežant tam tikrus 
trečiosios šalies, jos regiono ar trečiųjų 
šalių grupės kilmės gyvūnus arba prekes 
gali kilti rizika žmonių, gyvūnų ar augalų
sveikatai arba, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, rizika aplinkai arba kai 
yra įrodymų apie galimą plataus masto 
didelę neatitiktį 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms taisyklėms, Komisija 
įgyvendinimo aktais priima priemones, 
būtinas, kad tokia rizika būtų sustabdyta 
arba nustatyta neatitiktis pašalinta. 
Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 
straipsnyje ir Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 249 straipsnyje, yra 
įrodymų, kad į Sąjungą įvežant tam tikrus 
trečiosios šalies, jos regiono ar trečiųjų 
šalių grupės kilmės gyvūnus arba prekes 
gali kilti rizika žmonių ar gyvūnų sveikatai 
arba, dėl GMO ir augalų apsaugos 
produktų, rizika aplinkai arba kai yra 
įrodymų apie galimą plataus masto didelę 
neatitiktį 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms 
taisyklėms, Komisija įgyvendinimo aktais 
priima priemones, būtinas, kad tokia rizika 
būtų sustabdyta arba nustatyta neatitiktis 
pašalinta. Įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 141 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. de

Pakeitimas 999
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) reikalavimas, kad prie 1 dalyje nurodytų 
gyvūnų ir prekių siuntų, kurių kilmės šalis 
yra tam tikros trečiosios šalys ar jų regionai 
arba kurie išsiųsti iš tokių šalių ar regionų, 
būtų pridėti oficialūs sertifikatai, oficialūs 
patvirtinimai arba bet kokie kiti įrodymai, 

d) reikalavimas, kad prie 1 dalyje nurodytų 
gyvūnų ir prekių siuntų, kurių kilmės šalis 
yra tam tikros trečiosios šalys ar jų regionai 
arba kurie išsiųsti iš tokių šalių ar regionų, 
būtų pridėti oficialūs sertifikatai, oficialūs 
patvirtinimai arba bet kokie kiti įrodymai, 
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jog siunta atitinka reikalavimus, kurie 
nustatyti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
taisyklėmis, arba reikalavimus, 
pripažintus bent lygiaverčiais jiems;

jog siunta atitinka reikalavimus, kurie 
nustatyti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimas 1000
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
128 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

128 straipsnis Išbraukta.

Lygiavertiškumas

1. Srityse, kurios yra reglamentuojamos 
taisyklėmis, nurodytomis 1 straipsnio 2 
dalyje, išskyrus nurodytas 1 straipsnio 2 
dalies d, e, g ir h punktuose, Komisija 
įgyvendinimo aktais gali pripažinti, kad 
priemonės, taikomos trečiojoje šalyje arba 
jos regionuose, yra lygiavertės 
reikalavimams, nustatytiems šiose 
taisyklėse, remdamasi:

a) išsamia informacijos ir duomenų, 
suinteresuotosios trečiosios šalies pateiktų 
pagal 124 straipsnio 1 dalį, analize;

b) jei tinkama, patenkinamais kontrolės, 
kuri atliekama pagal 119 straipsnio 1 dalį, 
rezultatais;

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

2. 1 dalyje nurodytais įgyvendinimo aktais 
nustatomos sąlygos, reglamentuojančios 
gyvūnų ir prekių įvežimą į Sąjungą iš tos 
trečiosios šalies ar jos regionų, be to, į jas 
gali būti įtraukta:

a) oficialių sertifikatų ar patvirtinimų, 
kurie turi būti vežami kartu su gyvūnais 
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arba prekėmis, pobūdis ir turinys;

b) specialūs reikalavimai, taikomi įvežant 
į Sąjungą gyvūnus arba prekes ir 
oficialiai kontrolei, kuri turi būti 
atliekama įvežant į Sąjungą;

c) jei būtina, regionų ar įmonių 
susijusioje trečiojoje šalyje, iš kurios 
leidžiama į Sąjungą įvežti gyvūnus ir 
prekes, sąrašų sudarymo ir keitimo 
procedūros.

3. Komisija įgyvendinimo aktais 
nedelsdama panaikina 1 dalyje numatytus 
įgyvendinimo aktus, jei lygiavertiškumo 
pripažinimo sąlygos nebetenkinamos.

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

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. 
Atitinkamai reikėtų pakeisti ir 
konstatuojamąsias dalis.)

Or. en

Pagrindimas

Yra pavojus, kad produktai iš trečiųjų šalių paskelbiami lygiaverčiais, nors išties daugelio 
žmonių požiūriu neatitinka ES teisės. Nustačius šiame reglamente naują terminą, būtų 
atvertos neįsivaizduojamos galimybės piktnaudžiauti (pvz., dėl skerdienos apdorojimo, 
hormonų mėsos gaminiuose naudojimo ir pan.).

Pakeitimas 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
128 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

128a straipsnis

Pagalba besivystančioms šalims

1. Siekiant užtikrinti, kad besivystančios 
šalys galėtų laikytis šio reglamento 
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nuostatų, galima imtis tinkamų priemonių 
ir jas taikyti tol, kol bus juntamas 
akivaizdus jų poveikis. Šiomis 
priemonėmis turėtų būti padedama:

– atitikti gyvūnų ir prekių įvežimo į 
Sąjungą sąlygas;

– parengti į Sąjungą įvežamų gaminių 
oficialios kontrolės organizavimo gaires;

– siųsti Europos Sąjungos arba valstybių 
narių ekspertus į besivystančias šalis 
padėti organizuoti oficialią kontrolę;

– kontrolę vykdantiems darbuotojams iš 
besivystančių šalių dalyvauti kursuose ar 
mokymuose.

2. Komisija įgaliojama pagal 139 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
būtų pateikiamos nuostatos dėl 1 dalyje 
nurodytos pagalbos besivystančioms 
šalims.

Or. de

Pagrindimas

Remiantis šiuo metu jau taikomomis taisyklėmis, reikėtų ir ateityje užtikrinti pagalbą 
besivystančioms šalims vystant jų kontrolės pajėgumus.

Pakeitimas 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali organizuoti kompetentingų 
institucijų ir prireikus kitų valstybių narių 
institucijų darbuotojų, dalyvaujančių 
galimų šio reglamento nuostatų ir 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių 
pažeidimų tyrimuose, mokymą.

Komisija organizuoja kompetentingų 
institucijų ir prireikus kitų valstybių narių 
institucijų darbuotojų, dalyvaujančių 
galimų šio reglamento nuostatų ir 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių 
pažeidimų tyrimuose, mokymą.

Or. es
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Pagrindimas

Komisijai suteiktas ne įgaliojimas, bet Tarybos ir Parlamento pavedimas.

Pakeitimas 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija šį mokymą gali organizuoti 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis.

Komisija šį mokymą organizuoja
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis.

Or. es

Pagrindimas

Komisijai suteiktas ne įgaliojimas, bet Tarybos ir Parlamento pavedimas.

Pakeitimas 1004
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija sukuria ir tvarko kompiuterinę 
informacinę valdymo sistemą, skirtą 
integruotam mechanizmų ir priemonių, 
kuriuos naudojant valdomi ir tvarkomi su 
oficialia kontrole susiję duomenys, 
informacija ir dokumentai, veikimui (toliau 
– IMSOC).

1. Komisija sukuria ir tvarko kompiuterinę 
informacinę valdymo sistemą, skirtą 
integruotam mechanizmų ir priemonių, 
kuriuos naudojant iš valstybių narių 
duomenų bazių automatiškai 
persiunčiami, valdomi ir tvarkomi su 
oficialia kontrole susiję duomenys, 
informacija ir dokumentai, veikimui 
(toliau – IMSOC).

Or. de
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Pagrindimas

Susijusiems duomenims perduoti turėtų būti galima naudoti esamas valstybių narių duomenų 
bazes.

Pakeitimas 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija sukuria ir tvarko kompiuterinę 
informacinę valdymo sistemą, skirtą 
integruotam mechanizmų ir priemonių, 
kuriuos naudojant valdomi ir tvarkomi su 
oficialia kontrole susiję duomenys, 
informacija ir dokumentai, veikimui (toliau 
– IMSOC).

1. Komisija sukuria ir tvarko kompiuterinę 
informacinę valdymo sistemą, skirtą 
integruotam mechanizmų ir priemonių, 
kuriuos naudojant valdomi ir tvarkomi su 
oficialia kontrole susiję duomenys, 
informacija ir dokumentai bei jais 
automatiškai dalijamasi, veikimui 
(toliau – IMSOC).

Or. en

Pakeitimas 1006
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija sukuria ir tvarko kompiuterinę 
informacinę valdymo sistemą, skirtą 
integruotam mechanizmų ir priemonių, 
kuriuos naudojant valdomi ir tvarkomi su 
oficialia kontrole susiję duomenys, 
informacija ir dokumentai, veikimui (toliau 
– IMSOC).

1. Komisija sukuria ir tvarko kompiuterinę 
informacinę valdymo sistemą, skirtą 
integruotam mechanizmų ir priemonių, 
kuriuos naudojant valdomi ir tvarkomi su 
oficialia kontrole susiję duomenys, 
informacija ir dokumentai, veikimui 
(toliau – IMSOC), atsižvelgiant į esamas 
nacionalines sistemas.

Or. en
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Pagrindimas

Kelios valstybės narės jau turi arba įsipareigojo įvesti elektronines sistemas, kad sumažėtų 
administravimo našta ir būtų pasiektas didesnis ekonominis veiksmingumas. Siekiant išvengti 
bereikalingo dubliavimo, ateityje Komisijai kuriant bet kokią informacijos valdymo sistemą 
reikėtų atsižvelgti į esamas sistemas ir atitinkamai jas suderinti.

Pakeitimas 1007
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Persiųsdamos elektroninius 
sertifikatus arba kitus elektroninius 
dokumentus Komisija ir valstybės narės 
naudojasi tarptautiniu lygmeniu 
standartizuotomis programavimo 
kalbomis, pranešimų struktūromis ir 
persiuntimo protokolais bei taiko saugias 
persiuntimo procedūras.

Or. de

Pagrindimas

Sistemų sąveikumas yra pagrindinė veikimo sąlyga.

Pakeitimas 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visiškai integruoja esamas 
kompiuterines sistemas, kurias valdo 
Komisija ir kurios naudojamos greitai 
keistis duomenimis, informacija ir 
dokumentais, susijusiais su rizika žmonių,
gyvūnų sveikatai ir gerovei bei augalų 

b) visiškai integruoja esamas 
kompiuterines sistemas, kurias valdo 
Komisija ir kurios naudojamos greitai 
keistis duomenimis, informacija ir 
dokumentais, susijusiais su rizika žmonių 
bei gyvūnų sveikatai ir gerovei, ekologiniu 
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sveikatai, kaip nustatyta Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 50 straipsnyje, Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 20 
straipsnyje ir Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] 97 straipsnyje, ir pateikia jų 
būtinus atnaujinimus;

žemės ūkiu ir bet kuria kita sritimi, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 
50 straipsnyje ir Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 20 straipsnyje, ir pateikia jų 
būtinus atnaujinimus;

Or. es

Pagrindimas

Šiame straipsnyje nenurodoma ekologinio žemės ūkio informacinė sistema (angl. OFIS), 
taikoma ekologinio žemės ūkio srityje, ir nežinome, ar įtraukiama įvairi kokybiška 
informacija. Suderinama su šio reglamento taikymo sritimi, siūloma 1 straipsnio 2 dalies 
g punkto pakeitime.

Pakeitimas 1009
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visiškai integruoja esamas 
kompiuterines sistemas, kurias valdo 
Komisija ir kurios naudojamos greitai 
keistis duomenimis, informacija ir 
dokumentais, susijusiais su rizika žmonių,
gyvūnų sveikatai ir gerovei bei augalų 
sveikatai, kaip nustatyta Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 50 straipsnyje, Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 20 
straipsnyje ir Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] 97 straipsnyje, ir pateikia jų 

b) visiškai integruoja esamas 
kompiuterines sistemas, kurias valdo 
Komisija ir kurios naudojamos greitai 
keistis duomenimis, informacija ir 
dokumentais, susijusiais su rizika žmonių
arba gyvūnų sveikatai ir gerovei, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 
50 straipsnyje ir Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 20 straipsnyje;
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būtinus atnaujinimus;

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1010
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visiškai integruoja esamas 
kompiuterines sistemas, kurias valdo 
Komisija ir kurios naudojamos greitai 
keistis duomenimis, informacija ir 
dokumentais, susijusiais su rizika žmonių, 
gyvūnų sveikatai ir gerovei bei augalų 
sveikatai, kaip nustatyta Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 50 straipsnyje, Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 20 straipsnyje
ir Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 97 
straipsnyje, ir pateikia jų būtinus 
atnaujinimus;

b) visiškai integruoja esamas 
kompiuterines sistemas, kurias valdo 
Komisija ir kurios naudojamos greitai 
keistis duomenimis, informacija ir 
dokumentais, susijusiais su rizika žmonių, 
gyvūnų sveikatai ir gerovei, kaip nustatyta 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 
straipsnyje, Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 20 straipsnyje, ir apskritai 
susijusias su sukčiavimu maisto srityje, ir 
pateikia jų būtinus atnaujinimus;

Or. en

Pakeitimas 1011
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visiškai integruoja esamas 
kompiuterines sistemas, kurias valdo 
Komisija ir kurios naudojamos greitai 
keistis duomenimis, informacija ir 
dokumentais, susijusiais su rizika žmonių,
gyvūnų sveikatai ir gerovei bei augalų 
sveikatai, kaip nustatyta Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 50 straipsnyje, Reglamento
(ES) Nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 20 
straipsnyje ir Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] 97 straipsnyje, ir pateikia jų 
būtinus atnaujinimus;

b) visiškai integruoja esamas 
kompiuterines sistemas, kurias valdo 
Komisija ir kurios naudojamos greitai 
keistis duomenimis, informacija ir 
dokumentais, susijusiais su rizika žmonių
arba gyvūnų sveikatai ir gerovei, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 
50 straipsnyje ir Reglamento (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 20 straipsnyje;

Or. de

Pakeitimas 1012
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Keičiantis elektroniniais duomenimis, 
pvz., elektroniniais sertifikatais, Komisija 
ir kompetentingos valstybių narių 
institucijos naudoja tarptautinę 
standartizuotą kalbą, pranešimų struktūrą 
ir mainų protokolus;

Or. en

Pakeitimas 1013
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
132 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 139 straipsnį 
dėl to, kada ir kokiu mastu pirma 
pastraipa taikoma prekėms, nurodytoms 
antroje pastraipoje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
132 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu tai eksportuojami gyvūnai ir 
prekės, kuriems Sąjungos taisyklės 
taikomos išduodant eksporto sertifikatą, 
IMSOC sudaro kompetentingoms 
išsiuntimo vietos institucijomis ir kitoms 
kompetentingoms institucijoms, 
atsakingoms už oficialią kontrolę, 
galimybę realiuoju laiku keistis 
duomenimis, informacija ir dokumentais, 
susijusiais su tokiais gyvūnais ir prekėmis 
ir gautais atlikus šių gyvūnų ir prekių 
kontrolę.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Kadangi nenustatyta Bendrijos išorės prekybos politika, Komisija neturėtų dalyvauti plėtojant 
trečiosios šalies ir valstybės narės dvišales derybas, per kurias deramasi dėl eksporto į šią 
trečiąją šalį sąlygų.
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Pakeitimas 1015
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veikdamos pagal šį skyrių 
kompetentingos institucijos suteikia 
pirmenybę veiksmams, kurių turi būti 
imtasi siekiant pašalinti ar sustabdyti riziką 
žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai, 
gyvūnų gerovei ir, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, riziką aplinkai.

1. Veikdamos pagal šį skyrių 
kompetentingos institucijos suteikia 
pirmenybę veiksmams, kurių turi būti 
imtasi siekiant pašalinti ar sustabdyti riziką 
žmonių ar gyvūnų sveikatai, gyvūnų 
gerovei ir riziką aplinkai. Atsižvelgiant į 
vis dažnesnį sukčiavimą maisto srityje,
reikėtų labiau pabrėžti kovą su praktika, 
kurią naudojant vartotojai klaidinami dėl 
perkamo ir vartojamo maisto produktų 
pobūdžio ir kokybės.

Or. en

Pakeitimas 1016
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veikdamos pagal šį skyrių 
kompetentingos institucijos suteikia 
pirmenybę veiksmams, kurių turi būti 
imtasi siekiant pašalinti ar sustabdyti riziką 
žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai, 
gyvūnų gerovei ir, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, riziką aplinkai.

1. Veikdamos pagal šį skyrių 
kompetentingos institucijos suteikia 
pirmenybę veiksmams, kurių turi būti 
imtasi siekiant pašalinti ar sustabdyti riziką 
žmonių ir gyvūnų sveikatai, gyvūnų 
gerovei ir, dėl GMO ir augalų apsaugos 
produktų, riziką aplinkai.

Or. de

Pakeitimas 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veikdamos pagal šį skyrių 
kompetentingos institucijos suteikia 
pirmenybę veiksmams, kurių turi būti 
imtasi siekiant pašalinti ar sustabdyti riziką 
žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai, 
gyvūnų gerovei ir, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, riziką aplinkai.

1. Veikdamos pagal šį skyrių 
kompetentingos institucijos suteikia 
pirmenybę veiksmams, kurių turi būti 
imtasi siekiant pašalinti ar sustabdyti riziką 
žmonių ir gyvūnų sveikatai, gyvūnų 
gerovei ir, dėl GMO ir augalų apsaugos 
produktų, riziką aplinkai.

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gyvūnų, prekių ir veiklos vykdytojų 
nuodugnesnė oficiali kontrolė atitinkamu 
laikotarpiu;

a) gyvūnų, prekių ir veiklos vykdytojų 
nuodugnesnė oficiali kontrolė atitinkamu 
laikotarpiu, atsižvelgiant į rizikos pobūdį;

Or. es

Pagrindimas

Sukonkretinamas laikotarpis, nurodant galimos rizikos pobūdį, kad būtų išvengta subjektyvių 
aiškinimų.

Pakeitimas 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad 
veiklos vykdytojas ištaisytų neatitikį ir 
užkirstų kelią tolesniam jos pasireiškimui.

b) imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad 
veiklos vykdytojas ištaisytų neatitiktį ir 
sukurtų sistemas siekdamas užkirsti kelią 
tolesniam jos pasireiškimui.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 1/2005 reikalaujama, kad vežėjas privalo sukurti sistemas siekdamas 
užkirsti kelią pažeidimų pasikartojimui. Tokia formuluotė yra aiškesnė už siūlomą Komisijos.

Pakeitimas 1020
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) jei vykdant 18 straipsnio 1 dalies b 
punkto i papunktyje nurodytą oficialią 
kelionės žurnalų kontrolę nustatoma 
neatitiktis, reikalauja, kad organizatorius 
pakeistų numatytos ilgos kelionės tvarką 
taip, kad ši atitiktų Reglamento (EB) 
Nr. 1/2005 nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos pervežant nurodyta, kad jei kelionės 
žurnale (kelionės planas, kurį prieš vežant gyvūnus ilgus atstumus reikia pateikti 
kompetentingai institucijai) nenurodyta, kad kelionės metu bus laikomasi Reglamento 
nuostatų, kompetentinga institucija gali reikalauti pakeisti kelionės tvarką. Siūlomas 
reglamentas dėl oficialios kontrolės panaikina šią Reglamento 1/2005 nuostatą. Atitinkamai, 
dabar tai reikia įtraukti į siūlomą reglamentą dėl oficialios kontrolės.
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Pakeitimas 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nurodo organizuoti iškrovimą, 
perkrovimą į kitas transporto priemones, 
gyvūnų laikymą ir priežiūrą, karantino 
laikotarpius, taip pat atidėti gyvūnų 
skerdimą;

b) nurodo organizuoti iškrovimą, 
perkrovimą į kitas transporto priemones, 
gyvūnų tinkamą laikymą su derama
priežiūra, karantino laikotarpius, taip pat 
atidėti gyvūnų skerdimą, kad prireikus 
būtų galima kreiptis veterinarinės 
pagalbos;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu aiškiai apibrėžti, ką reiškia laikymas ir priežiūra. Siūlomi papildomi žodžiai yra 
įtraukti į Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos pervežant. Siūlomas 
reglamentas dėl oficialios kontrolės panaikina šiuos žodžius Reglamente (EB) Nr. 1/2005. 
Atitinkamai, dabar juos reikia įtraukti į siūlomą reglamentą dėl oficialios kontrolės.

Pakeitimas 1022
Anna Rosbach

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) reikalauja, kad veiklos vykdytojai, 
vykdantys gyvūnų skerdimo arba bet 
kokias susijusias operacijas, kurioms 
taikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 1099/2009, pakeistų savo įprastas 
darbo procedūras ir ypač sulėtintų arba 
sustabdytų gamybą;

Or. en
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Pagrindimas

Šis įgaliojimas yra įtrauktas į Reglamentą (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos. 
Siūlomas reglamentas dėl oficialios kontrolės panaikina šį įgaliojimą Reglamente (EB) 
Nr. 1099/2009. Atitinkamai, dabar šį įgaliojimą reikia įtraukti į siūlomą reglamentą dėl 
oficialios kontrolės.

Pakeitimas 1023
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nurodo, kad tam tikrų veiklos vykdytojo 
veiksmų oficiali kontrolė būtų dažnesnė 
arba sisteminga;

f) nurodo, kad tam tikrų veiklos vykdytojo 
veiksmų oficiali kontrolė būtų dažnesnė 
arba sisteminga, taip pat ir gyvūnų vežimo 
atveju, reikalaujant, kad gyvūnų 
pakrovimo metu dalyvautų veterinarijos 
gydytojas;

Or. en

Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos pervežant kompetentingai institucijai 
leidžiama reikalauti, kad gyvūnų pakrovimo metu dalyvautų veterinarijos gydytojas. Siūlomas 
reglamentas dėl oficialios kontrolės panaikina šiuos žodžius Reglamente (EB) Nr. 1/2005. 
Atitinkamai, dabar tai reikia įtraukti į siūlomą reglamentą dėl oficialios kontrolės, nes tai yra 
svarbi priemonė pagerinti atitiktį reikalavimams dėl gyvūnų apsaugos juos pervežant.

Pakeitimas 1024
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) nurodo sustabdyti ar panaikinti įmonės, 
gamyklos, ūkio ar atitinkamų transporto 
priemonių arba vežėjo leidimo 

j) nurodo sustabdyti ar panaikinti įmonės, 
gamyklos, ūkio ar atitinkamų transporto 
priemonių arba vežėjo leidimo 
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patvirtinimą; patvirtinimą, arba vairuotojo pažymėjimą;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad atitinkamais atvejais būtų galima sustabdyti arba panaikinti vairuotojo 
pažymėjimo galiojimą, ypač jei iš pažeidimo paaiškėja, kad vairuotojui nepakanka žinių arba 
supratimo, kad jis galėtų vežti gyvūnus pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų 
apsaugos juos pervežant reikalavimus.

Pakeitimas 1025
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 2 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) jei vykdant 18 straipsnio 1 dalies b 
punkto i papunktyje nurodytą oficialią 
kelionės žurnalų kontrolę nustatoma 
neatitiktis, reikalauja, kad organizatorius 
pakeistų numatytos ilgos kelionės tvarką 
siekdamas užtikrinti atitiktį Reglamentui 
(EB) Nr. 1/2005.

Or. en

Pakeitimas 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant nuostatos, kad sankcijos 
turi būti bent tokio dydžio, kad 
kompensuotų ekonominį pranašumą, 
kurio siekiama darant pažeidimą, 
nustatant sankcijų dydį taip pat turi būti 
atsižvelgiama į vartotojų sveikatai keliamą 
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riziką.

Or. de

Pagrindimas

Net ir tais atvejais, kai ekonominis pranašumas, kurio siekiama darant pažeidimą, nėra labai 
didelis, tačiau pavojus vartotojų sveikatai gali būti didelis, sankcijos turi būti atitinkamai 
griežtos.

Pakeitimas 1027
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad finansinės 
sankcijos už tyčinius šio reglamento 
nuostatų ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
taisyklių pažeidimus būtų bent tokio 
dydžio, kad kompensuotų ekonominį 
pranašumą, kurio siekiama darant 
pažeidimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad finansinės 
sankcijos už tyčinius šio reglamento 
nuostatų ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
taisyklių pažeidimus būtų bent dvigubai 
didesnės už ekonominį pranašumą, kurio 
siekiama darant pažeidimą.

Or. en

Pakeitimas 1028
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad finansinės 
sankcijos už tyčinius šio reglamento 
nuostatų ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
taisyklių pažeidimus būtų bent tokio 
dydžio, kad kompensuotų ekonominį 
pranašumą, kurio siekiama darant 

2. Valstybės narės užtikrina, kad finansinės 
sankcijos už tyčinius šio reglamento 
nuostatų ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
taisyklių pažeidimus būtų bent dvigubai 
didesnės už ekonominį pranašumą, kurio 
siekiama darant pažeidimą.



PE526.079v03-00 92/116 AM\1015542LT.doc

LT

pažeidimą.

Or. en

Pakeitimas 1029
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) už neteisingą arba klaidinantį 
sertifikavimą;

b) už neteisingą arba klaidinantį 
sertifikavimą ir deklaracijas;

Or. en

Pakeitimas 1030
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pakenkimą vartotojų sveikatai.

Or. de

Pakeitimas 1031
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad iš šiame 
straipsnyje minimų piniginių sankcijų 
gaunamos lėšos būtų naudojamos su 
gamybos etapu, dėl kurio skirta sankcija, 
susijusiems informavimo ir mokymo 
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veiksmams.

Or. it

Pakeitimas 1032
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
136 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

136a straipsnis

Pranešimas apie pažeidimus

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos valdžios institucijos 
nustatytų veiksmingus ir patikimus 
mechanizmus, kuriais būtų skatinama 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
pranešti apie su šio Reglamento ir su šiuo 
Reglamentu susijusių nacionalinių 
nuostatų galimus ar faktinius pažeidimus.

2. 1 dalyje nurodyti mechanizmai apima 
bent:

a) konkrečią pranešimų apie pažeidimus 
gavimo ir paskesnės stebėsenos tvarką;

b) tinkamą įstaigų darbuotojų, kurie 
praneša apie toje įstaigoje padarytus 
pažeidimus, apsaugą bent nuo keršto, 
diskriminacijos ar kito nesąžiningo 
elgesio;

c) asmens duomenų, susijusių tiek su 
asmeniu, kuris praneša apie pažeidimus, 
tiek su fiziniu asmeniu, kuris įtariamas 
padaręs pažeidimą, apsaugą pagal 
Direktyvą 95/46/EB;

d) aiškias taisykles, kuriomis užtikrinama, 
kad visais atvejais būtų garantuotas 
asmens, kuris praneša apie įstaigoje 
padarytus pažeidimus, konfidencialumas, 
išskyrus atvejus, kai atskleisti informaciją 
reikalaujama pagal nacionalinę teisę 



PE526.079v03-00 94/116 AM\1015542LT.doc

LT

atliekant tolesnius tyrimus arba vėliau 
vykdant teisminį procesą.

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
įstaigose būtų įdiegtos tinkamos 
procedūros, pagal kurias jų darbuotojai 
įstaigos viduje specialiu, nepriklausomu ir 
autonomišku kanalu galėtų pranešti apie 
pažeidimus. Toks informavimo kanalas 
taip pat gali būti nustatytas socialinių 
partnerių numatytuose susitarimuose. 
Užtikrinama tokia pati apsauga, kaip 
nurodyta 2 dalies b, c ir d punktuose.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu siekiama užtikrinti informatorių apsaugą, kuri jau įtraukta į kelis teisėkūros 
procedūra priimtus aktus.

Pakeitimas 1033
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija turi įrodymų dėl didelių 
valstybės narės kontrolės sistemų trikdžių 
ir dėl tokių trikdžių gali kilti didelė ir 
plataus masto rizika žmonių, gyvūnų ar 
augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl 
GMO ir augalų apsaugos produktų, rizika 
aplinkai arba tai sukeltų plataus masto 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių 
pažeidimą, ji įgyvendinimo aktais priima 
vieną ar daugiau toliau nurodytų 
priemonių, taikomų tol, kol kontrolės 
sistemos trikdžiai pašalinami:

Jei Komisija turi įrodymų dėl didelių 
valstybės narės kontrolės sistemų trikdžių 
ir dėl tokių trikdžių gali kilti didelė ir 
plataus masto rizika žmonių ar gyvūnų 
sveikatai, gyvūnų gerovei arba rizika 
aplinkai, gali būti apvilti vartotojų 
lūkesčiai dėl maisto produktų ir prekių 
pobūdžio, kokybės ir sudėties arba tai 
kitaip sukeltų plataus masto 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų taisyklių pažeidimą, ji 
įgyvendinimo aktais priima vieną ar 
daugiau toliau nurodytų priemonių, 
taikomų tol, kol kontrolės sistemos 
trikdžiai pašalinami:

Or. en
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Pakeitimas 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija turi įrodymų dėl didelių 
valstybės narės kontrolės sistemų trikdžių 
ir dėl tokių trikdžių gali kilti didelė ir 
plataus masto rizika žmonių, gyvūnų ar 
augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl 
GMO ir augalų apsaugos produktų, rizika 
aplinkai arba tai sukeltų plataus masto 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių 
pažeidimą, ji įgyvendinimo aktais priima 
vieną ar daugiau toliau nurodytų 
priemonių, taikomų tol, kol kontrolės 
sistemos trikdžiai pašalinami:

Jei Komisija turi įrodymų dėl didelių 
valstybės narės kontrolės sistemų trikdžių 
ir dėl tokių trikdžių gali kilti didelė ir 
plataus masto rizika žmonių ir gyvūnų 
sveikatai arba, dėl GMO ir augalų 
apsaugos produktų, rizika aplinkai arba tai 
sukeltų plataus masto 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų taisyklių pažeidimą, ji 
įgyvendinimo aktais priima vieną ar 
daugiau toliau nurodytų priemonių, 
taikomų tol, kol kontrolės sistemos 
trikdžiai pašalinami:

Or. es

Pagrindimas

Gyvūnų gerovės negalima lyginti su žmonių sveikata. Todėl bet kokiu atveju reikėtų 
patikslinti, kokiais gyvūnų gerovės taisyklių pažeidimo atvejais galima remtis šiuo straipsniu.

Pakeitimas 1035
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija turi įrodymų dėl didelių 
valstybės narės kontrolės sistemų trikdžių 
ir dėl tokių trikdžių gali kilti didelė ir 
plataus masto rizika žmonių, gyvūnų ar 
augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl 
GMO ir augalų apsaugos produktų, rizika 
aplinkai arba tai sukeltų plataus masto 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių 

Jei Komisija turi įrodymų dėl didelių 
valstybės narės kontrolės sistemų trikdžių 
ir dėl tokių trikdžių gali kilti didelė ir 
plataus masto rizika žmonių arba gyvūnų 
sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir 
augalų apsaugos produktų, rizika aplinkai 
arba tai sukeltų plataus masto 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų taisyklių pažeidimą, ji 
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pažeidimą, ji įgyvendinimo aktais priima 
vieną ar daugiau toliau nurodytų 
priemonių, taikomų tol, kol kontrolės 
sistemos trikdžiai pašalinami:

įgyvendinimo aktais priima vieną ar 
daugiau toliau nurodytų priemonių, 
taikomų tol, kol kontrolės sistemos 
trikdžiai pašalinami:

Or. de

Pakeitimas 1036
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai, suteikiami, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 
16, 17 straipsniuose, 18 straipsnio 3 dalyje, 
19, 20, 21, 22 straipsniuose, 23 straipsnio 
1 dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje, 25 
straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 
40 straipsnyje, 43 straipsnio 4 dalyje, 45 
straipsnio 3 dalyje, 46, 49 straipsniuose, 51 
straipsnio 1 dalyje, 52 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 
3 dalyje, 62 straipsnio 2 dalyje, 69 
straipsnio 3 dalyje, 75 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 97 straipsnio 2 dalyje, 98 straipsnio 
6 dalyje, 99 straipsnio 2 dalyje, 101 
straipsnio 3 dalyje, 106 straipsnio 3 dalyje, 
110, 111 straipsniuose, 114 straipsnio 4 
dalyje, 125 straipsnio 1 dalyje, 132 
straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 133 
straipsnyje, 138 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
143 straipsnio 2 dalyje, 144 straipsnio 3 
dalyje, 151 straipsnio 3 dalyje, 153 
straipsnio 3 dalyje ir 159 straipsnio 3 
dalyje, yra suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

2. Įgaliojimai, suteikiami, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 2 dalies a, 
c ir d punktuose, 16, 17 straipsniuose, 18 
straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio b, c ir d 
punktuose, 20 straipsnio b, c ir d 
punktuose, 21 straipsnio b, c ir d 
punktuose, 22 straipsnio b, c ir d 
punktuose, 23 straipsnio 1 dalyje, 24 
straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, 25 
straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 
40 straipsnyje, 43 straipsnio 4 dalyje, 45 
straipsnio 3 dalyje, 46, 49 straipsniuose, 51 
straipsnio 1 dalyje, 52 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 62 straipsnio 
2 dalyje, 69 straipsnio 3 dalyje, 75 
straipsnio 1 ir 2 dalyse, 97 straipsnio 2 
dalyje, 98 straipsnio 6 dalyje, 99 straipsnio 
2 dalyje, 101 straipsnio 3 dalyje, 106 
straipsnio 3 dalyje, 110, 111 straipsniuose, 
114 straipsnio 4 dalyje, 125 straipsnio 1 
dalyje, 132 straipsnio 1 dalies trečioje 
pastraipoje, 133 straipsnyje, 138 straipsnio 
1 ir 2 dalyse, 143 straipsnio 2 dalyje, 144 
straipsnio 3 dalyje, 151 straipsnio 3 dalyje, 
153 straipsnio 3 dalyje ir 159 straipsnio 3 
dalyje, yra suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Or. en
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Pakeitimas 1037
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai, suteikiami, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 
16, 17 straipsniuose, 18 straipsnio 3 dalyje, 
19, 20, 21, 22 straipsniuose, 23 straipsnio 1 
dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 
3 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 40 
straipsnyje, 43 straipsnio 4 dalyje, 45 
straipsnio 3 dalyje, 46, 49 straipsniuose, 51 
straipsnio 1 dalyje, 52 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 
3 dalyje, 62 straipsnio 2 dalyje, 69 
straipsnio 3 dalyje, 75 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 97 straipsnio 2 dalyje, 98 straipsnio 
6 dalyje, 99 straipsnio 2 dalyje, 101 
straipsnio 3 dalyje, 106 straipsnio 3 dalyje, 
110, 111 straipsniuose, 114 straipsnio 4 
dalyje, 125 straipsnio 1 dalyje, 132 
straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 133 
straipsnyje, 138 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
143 straipsnio 2 dalyje, 144 straipsnio 3 
dalyje, 151 straipsnio 3 dalyje, 153 
straipsnio 3 dalyje ir 159 straipsnio 3 
dalyje, yra suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo šio reglamento
įsigaliojimo dienos.

2. Įgaliojimai, suteikiami Komisijai, kaip 
nurodyta 4 straipsnio 3 dalyje, 15 
straipsnio 2 dalyje, 16, 17 straipsniuose, 18 
straipsnio 3 dalyje, 19, 20, 21, 22 
straipsniuose, 23 straipsnio 1 dalyje, 24 
straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 
26 straipsnio 2 dalyje, 40 straipsnyje, 43 
straipsnio 4 dalyje, 45 straipsnio 3 dalyje, 
46, 49 straipsniuose, 51 straipsnio 1 dalyje, 
52 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 56 straipsnio 2 
dalyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 62 straipsnio 
2 dalyje, 69 straipsnio 3 dalyje, 75 
straipsnio 1 ir 2 dalyse, 97 straipsnio 2 
dalyje, 98 straipsnio 6 dalyje, 99 straipsnio 
2 dalyje, 101 straipsnio 3 dalyje, 106 
straipsnio 3 dalyje, 110, 111 straipsniuose, 
114 straipsnio 4 dalyje, 125 straipsnio 1 
dalyje, 132 straipsnio 1 dalies trečioje 
pastraipoje, 133 straipsnyje, 138 straipsnio 
1 ir 2 dalyse, 143 straipsnio 2 dalyje, 144 
straipsnio 3 dalyje, 151 straipsnio 3 dalyje, 
153 straipsnio 3 dalyje ir 159 straipsnio 3 
dalyje, yra suteikiami 5 metų laikotarpiui 
nuo (Leidinių biuras įrašys šio naujausio 
teisės akto įsigaliojimo datą).

Likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimų suteikimas numanomai 
pratęsiamas tokiam pat laikotarpiui, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba, likus ne daugiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos, išreiškia prieštaravimą tokiam 
pratęsimui.
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Or. en

Pakeitimas 1038
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai, suteikiami, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 
16, 17 straipsniuose, 18 straipsnio 3 dalyje, 
19, 20, 21, 22 straipsniuose, 23 straipsnio 1 
dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 
3 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 40 
straipsnyje, 43 straipsnio 4 dalyje, 45 
straipsnio 3 dalyje, 46, 49 straipsniuose, 51 
straipsnio 1 dalyje, 52 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 
3 dalyje, 62 straipsnio 2 dalyje, 69 
straipsnio 3 dalyje, 75 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 97 straipsnio 2 dalyje, 98 straipsnio 
6 dalyje, 99 straipsnio 2 dalyje, 101 
straipsnio 3 dalyje, 106 straipsnio 3 dalyje, 
110, 111 straipsniuose, 114 straipsnio 4 
dalyje, 125 straipsnio 1 dalyje, 132 
straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 133 
straipsnyje, 138 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
143 straipsnio 2 dalyje, 144 straipsnio 3 
dalyje, 151 straipsnio 3 dalyje, 153 
straipsnio 3 dalyje ir 159 straipsnio 3 
dalyje, yra suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

2. Įgaliojimai, suteikiami, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 
16, 17 straipsniuose, 18 straipsnio 3 dalyje, 
19, 20, 21, 22 straipsniuose, 23 straipsnio 1 
dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 
3 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 40 
straipsnyje, 43 straipsnio 4 dalyje, 45 
straipsnio 3 dalyje, 46, 49 straipsniuose, 51 
straipsnio 1 dalyje, 52 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 
3 dalyje, 62 straipsnio 2 dalyje, 69 
straipsnio 3 dalyje, 75 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 97 straipsnio 2 dalyje, 98 straipsnio 
6 dalyje, 99 straipsnio 2 dalyje, 101 
straipsnio 3 dalyje, 106 straipsnio 3 dalyje, 
110, 111 straipsniuose, 114 straipsnio 4 
dalyje, 125 straipsnio 1 dalyje, 132 
straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 133 
straipsnyje, 138 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
143 straipsnio 2 dalyje, 144 straipsnio 3 
dalyje, 151 straipsnio 3 dalyje, 153 
straipsnio 3 dalyje ir 159 straipsnio 3 
dalyje, yra suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo šio reglamento
įsigaliojimo dienos.

Or. de

Pakeitimas 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai, suteikiami, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 
16, 17 straipsniuose, 18 straipsnio 3 dalyje, 
19, 20, 21, 22 straipsniuose, 23 straipsnio 1 
dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 
3 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 40 
straipsnyje, 43 straipsnio 4 dalyje, 45 
straipsnio 3 dalyje, 46, 49 straipsniuose, 51 
straipsnio 1 dalyje, 52 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 
3 dalyje, 62 straipsnio 2 dalyje, 69 
straipsnio 3 dalyje, 75 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 97 straipsnio 2 dalyje, 98 straipsnio 
6 dalyje, 99 straipsnio 2 dalyje, 101 
straipsnio 3 dalyje, 106 straipsnio 3 dalyje, 
110, 111 straipsniuose, 114 straipsnio 4 
dalyje, 125 straipsnio 1 dalyje, 132 
straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 133 
straipsnyje, 138 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
143 straipsnio 2 dalyje, 144 straipsnio 3 
dalyje, 151 straipsnio 3 dalyje, 153 
straipsnio 3 dalyje ir 159 straipsnio 3 
dalyje, yra suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

2. Įgaliojimai, suteikiami, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 
16, 17 straipsniuose, 18 straipsnio 3 dalyje, 
19, 20, 21, 22 straipsniuose, 23 straipsnio 1 
dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 
3 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 40 
straipsnyje, 43 straipsnio 4 dalyje, 45 
straipsnio 3 dalyje, 46, 49 straipsniuose, 51 
straipsnio 1 dalyje, 52 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 
3 dalyje, 62 straipsnio 2 dalyje, 69 
straipsnio 3 dalyje, 75 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 97 straipsnio 2 dalyje, 98 straipsnio 
6 dalyje, 99 straipsnio 2 dalyje, 101 
straipsnio 3 dalyje, 106 straipsnio 3 dalyje, 
110, 111 straipsniuose, 114 straipsnio 4 
dalyje, 125 straipsnio 1 dalyje, 132 
straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 133 
straipsnyje, 138 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
143 straipsnio 2 dalyje, 144 straipsnio 3 
dalyje, 151 straipsnio 3 dalyje, 153 
straipsnio 3 dalyje ir 159 straipsnio 3 
dalyje, yra suteikiami septyneriems 
metams nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į kituose teisės aktuose pateikiamas nuostatas, įgaliojimų suteikimas turėtų būti 
persvarstytas praėjus tam tikram laikotarpiui.

Pakeitimas 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vykdant šiuos įgaliojimus ypač 
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svarbu, kad Komisija parengiamuoju 
etapu vykdytų tinkamas konsultacijas, 
ypač su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų 
tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. es

Pagrindimas

Ši dalis įterpiama siekiant užtikrinti, kad Komisija, konsultuodamasi su ekspertų darbo 
grupėmis prieš paskelbiant deleguotąjį aktą, būtų įpareigota atsižvelgti į valstybes nares.

Pakeitimas 1041
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgaliojimus, suteiktus, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 
16, 17 straipsniuose, 18 straipsnio 3 dalyje, 
19, 20, 21, 22 straipsniuose, 23 straipsnio 1 
dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 
3 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 40 
straipsnyje, 43 straipsnio 4 dalyje, 45 
straipsnio 3 dalyje, 46, 49 straipsniuose, 51 
straipsnio 1 dalyje, 52 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 
3 dalyje, 62 straipsnio 2 dalyje, 69 
straipsnio 3 dalyje, 75 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 97 straipsnio 2 dalyje, 98 straipsnio 
6 dalyje, 99 straipsnio 2 dalyje, 101 
straipsnio 3 dalyje, 106 straipsnio 3 dalyje, 
110, 111 straipsniuose, 114 straipsnio 4 
dalyje, 125 straipsnio 1 dalyje, 132 
straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 133 
straipsnyje, 138 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
143 straipsnio 2 dalyje, 144 straipsnio 3 

3. Įgaliojimus, suteiktus, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 
16, 17 straipsniuose, 18 straipsnio 3 dalyje, 
19, 20, 21, 22 straipsniuose, 23 straipsnio 1 
dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 
3 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 40 
straipsnyje, 43 straipsnio 4 dalyje, 45 
straipsnio 3 dalyje, 46, 49 straipsniuose, 51 
straipsnio 1 dalyje, 52 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 
3 dalyje, 62 straipsnio 2 dalyje, 69 
straipsnio 3 dalyje, 75 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 97 straipsnio 2 dalyje, 98 straipsnio 
6 dalyje, 99 straipsnio 2 dalyje, 101 
straipsnio 3 dalyje, 106 straipsnio 3 dalyje, 
110, 111 straipsniuose, 114 straipsnio 4 
dalyje, 125 straipsnio 1 dalyje, 132 
straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 133 
straipsnyje, 138 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
143 straipsnio 2 dalyje, 144 straipsnio 3 
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dalyje, 151 straipsnio 3 dalyje, 153 
straipsnio 3 dalyje ir 159 straipsnio 3 
dalyje, bet kuriuo metu gali atšaukti 
Europos Parlamentas arba Taryba. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

dalyje, 151 straipsnio 3 dalyje, 153 
straipsnio 3 dalyje ir 159 straipsnio 3 
dalyje, bet kuriuo metu gali atšaukti 
Europos Parlamentas arba Taryba. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba ankstesnę ar 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Jau 
galiojančius deleguotuosius aktus 
įsigaliojus sprendimui dėl atšaukimo gali 
apskųsti asmenys, kuriems jie daro 
poveikį.

Or. de

Pagrindimas

Įgaliojimo suteikimo atšaukimo prasmė – kontroliuoti Komisijos nustatomą reglamentavimą. 
Todėl turi būti galimas ir atgalinį poveikį turintis įgaliojimo suteikimo panaikinimas.

Pakeitimas 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
141 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda pagal Reglamento 
(EB) Nr. 178/2002 58 straipsnio 1 dalį 
įsteigtas Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų 
nuolatinis komitetas. Tas komitetas –
komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

1. Komisijai padeda pagal Reglamento 
(EB) Nr. 178/2002 58 straipsnio 1 dalį 
įsteigtas Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų 
nuolatinis komitetas. Tas komitetas – tai 
komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011, išskyrus atvejį, kai taikomos 
23 straipsnio nuostatos, pagal kurias 
Komisijai padeda komitetai, įsteigti pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 ekologinio 
žemės ūkio atveju, Reglamentą (ES) 
Nr. 1151/2012 žemės ūkio maisto 
produktų SKVN, SGN ir GTG atveju, 
Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 vynų 
SKVN ir SGN atveju ir Reglamentą (EB) 
Nr. 110/2008 spiritinių gėrimų 
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geografinių nuorodų atveju.

Or. es

Pagrindimas

Suderinama su siūlomu 23 straipsniu.

Pakeitimas 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
141 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei komitetas nuomonės nepateikia, 
Komisija įgyvendinimo akto projekto 
nepriima ir taikoma Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia 
pastraipa.

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad tuo atveju, jeigu komitetas nepateikia nuomonės, Komisija galėtų 
persvarstyti įgyvendinimo aktų projektus atsižvelgdama į komitete pareikštas nuomones.

Pakeitimas 1044
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII 
priede numatytas Europos Sąjungos 
etaloninės laboratorijos skyrimas 
taikomas tol, kol pagal šio reglamento 91 
straipsnio 2 dalį, nepažeidžiant 91 
straipsnio 3a dalies, paskiriama po vieną 
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etaloninę Europos Sąjungos laboratoriją 
kiekvienoje atitinkamoje srityje. 

Or. it

Pakeitimas 1045
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reglamentas (EB) Nr. 854/2004 ir 
direktyvos 89/662/EEB, 90/425/EEB ir
91/496/EEB, 96/23/EB ir 97/78/EB 
panaikinamos nuo [Office of Publications, 
please insert date of entry into force of this 
Regulation + 3 years].

2. Direktyvos 89/662/EEB, 90/425/EEB,
91/496/EEB, 96/23/EB ir 97/78/EB 
panaikinamos nuo [Office of Publications, 
please insert date of entry into force of this 
Regulation + 3 years].

Or. de

Pagrindimas

Panaikinus Reglamentą (EB) Nr. 854/2004, atsirastų neaiškumų dėl konkrečių kontrolės 
nuostatų dėl gyvūninių produktų, kurių neapima šis pasiūlymas dėl reglamento, sveikumo.

Pakeitimas 1046
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
150 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1/2005
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 14, 15, 16, 21 straipsniai, 22 straipsnio 
2 dalis, 23, 24 ir 26 straipsniai išbraukiami;

b) 14, 15, 16, 21, 23, 24 ir 26 straipsniai 
išbraukiami;

Or. en
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Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos pervežant 22 straipsnio 2 dalis 
neturėtų būti išbraukta. Tai svarbi nuostata, sauganti gyvūnus nuo nederamų vėlavimų 
pervežant, nes dėl jų gali kilti rimtų gerovės problemų. Siūlomo reglamento 18 straipsnio 3 
dalis suformuluotas taip, kad įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 18 straipsnio 3 
dalį negali būti taikomi klausimams, kurie sprendžiami pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2005 22 
straipsnio 2 dalį. Atitinkamai, labai svarbu, kad tai nebūtų panaikinta.

Pakeitimas 1047
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
150 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1/2005
14, 15, 16, 21 straipsniai, 22 straipsnio 2 dalis, 23, 24 ir 26 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 14, 15, 16, 21 straipsniai, 22 straipsnio 2 
dalis, 23, 24 ir 26 straipsniai išbraukiami;

b) 14, 15, 16, 21 straipsniai, 22 straipsnio 2 
dalis, 23, 24 ir 26 straipsniai lieka galioti, 
kol įsigali 18 straipsnyje nurodyti 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto;

Or. en

Pakeitimas 1048
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
151 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 396/2005
26 straipsnis, 27 straipsnio 1 dalis, 30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reglamento (EB) Nr. 396/2005 26 
straipsnis, 27 straipsnio 1 dalis ir 30 
straipsnis toliau taikomi iki datos, kuri turi 
būti nustatyta deleguotajame akte, 
priimtame pagal 3 dalį.

2. Reglamento (EB) Nr. 396/2005 26 
straipsnis, 27 straipsnio 1 dalis ir 30 
straipsnis toliau taikomi iki atitinkamų 
taisyklių, kurios turi būti nustatytos pagal 
šio reglamento 16 straipsnyje nurodytus 
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pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, taikymo datos.

Or. en

Pakeitimas 1049
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
151 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 396/2005
26 straipsnis, 27 straipsnio 1 dalis, 30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 139 straipsnį 
dėl datos, nuo kurios 2 dalyje nurodyti 26 
straipsnis, 27 straipsnio 1 dalis ir 30 
straipsnis nebetaikomi. Ta data turi būti 
atitinkamų taisyklių, kurios turi būti 
nustatytos pagal deleguotuosius aktus, 
numatytus šio reglamento 16 straipsnyje, 
taikymo pradžios data.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1050
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
153 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 834/2007
27 straipsnio 3–14 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) 2–14 dalys išbraukiamos; ii) 3–14 dalys išbraukiamos;

Or. en
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Pakeitimas 1051
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
153 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 834/2007
27 straipsnio 3–6 ir 8–14 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) 2–14 dalys išbraukiamos; ii) 3–6 ir 8–14 dalys išbraukiamos;

Or. it

Pagrindimas

Reikia išlaikyti galiojantį draudimą perduoti kontrolės įstaigų vykdomas priežiūros ir audito 
funkcijas ir taikyti per daug nukrypti leidžiančių nuostatų.

Pakeitimas 1052
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
153 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 834/2007
27 straipsnis, 30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 
straipsnis ir 30 straipsnio 2 dalis toliau 
taikomi iki datos, kuri turi būti nustatyta 
deleguotajame akte, kuris turi būti priimtas 
pagal 3 dalį.

2. Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 
straipsnio 3–14 dalys ir 30 straipsnio 2 
dalis toliau taikomi iki datos, kuri turi būti 
nustatyta deleguotajame akte, kuris turi 
būti priimtas pagal 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1053
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
153 straipsnio 2 dalis
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Reglamentas (EB) Nr. 834/2007
27 straipsnis, 30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 
straipsnis ir 30 straipsnio 2 dalis toliau 
taikomi iki datos, kuri turi būti nustatyta 
deleguotajame akte, kuris turi būti priimtas 
pagal 3 dalį.

5. Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 
straipsnio 3–6 ir 8–14 dalys ir 30 
straipsnio 2 dalis toliau taikomos iki datos, 
kuri turi būti nustatyta deleguotajame akte, 
kuris turi būti priimtas pagal 3 dalį.

Or. it

Pakeitimas 1054
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 2 dalis
Direktyva 2009/128/EB
8 straipsnis ir II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyvos 2009/128/EB 8 straipsnio 1 
dalis, 2 dalies antra pastraipa, 3, 4 ir 6 
dalys ir II priedas toliau taikomi iki datos, 
kuri turi būti nustatyta deleguotajame 
akte, kuris turi būti priimtas pagal 3 dalį.

2. Direktyvos 2009/128/EB 8 straipsnio 1 
dalis, 2 dalies antra pastraipa, 3, 4 ir 6 
dalys ir II priedas toliau taikomi iki 
atitinkamų taisyklių, kurios turi būti 
nustatytos pagal šio reglamento 22 
straipsnyje nurodytus pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, 
taikymo datos.

Or. en

Pakeitimas 1055
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl datos, 
nuo kurios šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nuostatos nebetaikomos. Ta 
data turi būti atitinkamų taisyklių, kurios 
turi būti nustatytos pagal deleguotuosius 
aktus, numatytus šio reglamento 22 
straipsnyje, taikymo pradžios data.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1056
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
161 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis
Reglamentas (ES) Nr. [.…]/2013 
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Europos Sąjungos augalų 
dauginamosios medžiagos etaloniniams 
centrams, nurodytiems to reglamento 93 
straipsnyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1057
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
161 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis
Reglamentas (ES) Nr. [.…]/2013 
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Europos Sąjungos augalų 
dauginamosios medžiagos etaloniniams 
centrams, nurodytiems to reglamento 93 

Išbraukta.
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straipsnyje;

Or. de

Pakeitimas 1058
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
161 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
Reglamentas (ES) Nr. [.…]/2013 
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Įterpiamas šis 29a straipsnis: Išbraukta.

„29a straipsnis

Nacionalinių augalų sveikatos etaloninių 
laboratorijų akreditavimas

1. Dotacijos gali būti skiriamos 
nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms, nurodytoms Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of this 
Regulation] 98 straipsnyje, padengti 
išlaidas, patirtas gaunant akreditaciją 
pagal EN ISO/IEC 17025 standartą 
naudoti laboratorinių analitinių ir kitų 
tyrimų bei diagnostinių tyrimų metodus 
siekiant patikrinti atitiktį apsaugos nuo 
augalų kenksmingųjų organizmų 
priemonių taisyklėms.

2. Dotacijos gali būti skiriamos vienai 
nacionalinei etaloninei laboratorijai 
kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienai 
Europos Sąjungos augalų sveikatos 
etaloninei laboratorijai ne ilgiau kaip 
trejus metus po tos Europos Sąjungos 
etaloninės laboratorijos paskyrimo. “.

Or. de
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 1059
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
161 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
Reglamentas (ES) Nr. [.…]/2013 
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Įterpiamas šis 29a straipsnis: Išbraukta.

„29a straipsnis

Nacionalinių augalų sveikatos etaloninių 
laboratorijų akreditavimas

1. Dotacijos gali būti skiriamos 
nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms, nurodytoms Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of this 
Regulation] 98 straipsnyje, padengti 
išlaidas, patirtas gaunant akreditaciją 
pagal EN ISO/IEC 17025 standartą 
naudoti laboratorinių analitinių ir kitų 
tyrimų bei diagnostinių tyrimų metodus 
siekiant patikrinti atitiktį apsaugos nuo 
augalų kenksmingųjų organizmų 
priemonių taisyklėms.

2. Dotacijos gali būti skiriamos vienai 
nacionalinei etaloninei laboratorijai 
kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienai 
Europos Sąjungos augalų sveikatos 
etaloninei laboratorijai ne ilgiau kaip 
trejus metus po tos Europos Sąjungos 
etaloninės laboratorijos paskyrimo.“

Or. en
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Pakeitimas 1060
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
161 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
Reglamentas (ES) Nr. [.…]/2013 
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Įterpiamas šis 29a straipsnis: Išbraukta.

„29a straipsnis

Nacionalinių augalų sveikatos etaloninių 
laboratorijų akreditavimas

1. Dotacijos gali būti skiriamos 
nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms, nurodytoms Reglamento 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of this 
Regulation] 98 straipsnyje, padengti 
išlaidas, patirtas gaunant akreditaciją 
pagal EN ISO/IEC 17025 standartą 
naudoti laboratorinių analitinių ir kitų 
tyrimų bei diagnostinių tyrimų metodus 
siekiant patikrinti atitiktį apsaugos nuo 
augalų kenksmingųjų organizmų 
priemonių taisyklėms.

2. Dotacijos gali būti skiriamos vienai 
nacionalinei etaloninei laboratorijai 
kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienai 
Europos Sąjungos augalų sveikatos 
etaloninei laboratorijai ne ilgiau kaip 
trejus metus po tos Europos Sąjungos 
etaloninės laboratorijos paskyrimo. “.

Or. de

Pakeitimas 1061
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
162 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip praėjus metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, Komisija pateikia 
išsamų rekomendacinį dokumentą, kad 
padėtų veiklos vykdytojams ir 
nacionalinėms institucijoms veiksmingai 
įgyvendinti šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 1062
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
162 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip po penkerių metų nuo 
šio reglamento įsigaliojimo, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje pristato patirtį, įgytą 
taikant šį reglamentą, ir ypač apsvarsto 
administracinės naštos sumažinimą 
privačiajam sektoriui ir kompetentingų 
institucijų vykdomos kontrolės 
veiksmingumą ir efektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 1063
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
162 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytų 
taisyklių reglamentuojamoje srityje šis 
reglamentas taikomas nuo [Office of 

Išbraukta.
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Publications, please insert date of 
application of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], išskyrus šias išimtis:

a) 91, 92 ir 97–99 straipsniai taikomi 
pagal 1 dalį;

b) 33 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalys, 36 
straipsnio 4 dalies e punktas ir 36 
straipsnio 5 dalis taikomi nuo [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 5 years].

Or. en

Pakeitimas 1064
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
162 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 straipsnio 2 dalies h punkte nurodytų 
taisyklių reglamentuojamoje srityje šis 
reglamentas taikomas [Office of 
Publications, please insert date of 
application of the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material], 
išskyrus šias išimtis:

Išbraukta.

a) 93, 94 ir 97 straipsniai taikomi pagal 1 
dalį;

b) 33 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalys taikomos 
nuo [Office of Publications, please insert 
date of entry into force of this Regulation 
+ 5 years].

Or. en

Pakeitimas 1065
Andrea Zanoni
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Pasiūlymas dėl reglamento
162 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 15 straipsnio 1 dalis, 18 straipsnio 1 
dalis, 45–62 straipsniai ir 76–84 straipsniai, 
150 straipsnio b punktas, 152 straipsnio b 
punkto i papunktis, 154 straipsnio b punkto 
i papunktis, 155 straipsnio b punkto i 
papunktis ir 156 straipsnio b punktas 
taikomi nuo [Office of Publications, please 
insert date of entry into force this 
Regulation + 3 years].

4. 15 straipsnio 1 dalis, 18 straipsnio 1 
dalis, 45–62 straipsniai ir 76–84 
straipsniai,152 straipsnio b punkto i 
papunktis, 154 straipsnio b punkto i 
papunktis ir 155 straipsnio b punkto i 
papunktis taikomi nuo [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force this Regulation + 3 years]. 150 
straipsnio b punktas ir 156 straipsnio b 
punktas netaikomi tol, kol galioja juos 
pakeičiantys deleguotieji aktai.

Or. en

Pagrindimas

150 straipsnio b punkte ir 156 straipsnio b punkte panaikinamos svarbios Reglamento (EB) 
Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos pervežant ir Reglamento (EB) Nr. 1099/2009 dėl 
žudomų gyvūnų apsaugos nuostatos. Šios nuostatos neturėtų būti panaikintos tol, kol galioja 
jas pakeičiantys deleguotieji aktai.

Pakeitimas 1066
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant oficialią kontrolę, kurią 
kompetentingos institucijos vykdo, 
siekdamos patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 
dalies g punkte nurodytoms taisyklėms, ir 
atliekant kitą oficialią veiklą, susijusią su 
1 straipsnio 2 dalies g punktu, nuorodos į 
trečiąsias šalis aiškinamos kaip nuorodos 
į trečiąsias šalis ir teritorijas, išvardytas 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of 

Išbraukta.
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Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] I priede, o 
nuorodos į Sąjungos teritoriją aiškinamos 
kaip nuorodos į Sąjungos teritoriją be 
teritorijų, išvardytų tame priede.

Or. en

Pakeitimas 1067
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 skyriaus 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms keliama rizika žmonių ir 
gyvūnų sveikatai;

Or. en

Pagrindimas

Per didelis veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra antibiotikų, naudojimas lėmė vis didesnį 
gyvūnų ir žmonių atsparumą antimikrobinėms medžiagoms Europoje. Todėl kyla didelis 
pavojus gyvūnų ir žmonių sveikatai, taip pat aplinkai, ir Sąjunga turėtų ieškoti būdų, kaip 
sumažinti tokių veterinarinių vaistų naudojimą. Taigi, atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms klausimas turėtų būti įtrauktas į oficialią kontrolę vykdančių asmenų mokymą.

Pakeitimas 1068
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 skyriaus 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Įvairūs gamybos (auginimo), perdirbimo 
(apdorojimo) ir platinimo etapai ir galima 
rizika žmonių sveikatai ir, jei taikoma, 
gyvūnų ir augalų sveikatai, gyvūnų 

6. Įvairūs gamybos (auginimo), perdirbimo 
(apdorojimo) ir platinimo etapai ir galima 
rizika žmonių sveikatai ir, jei taikoma, 
gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei ir
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gerovei, aplinkai ir augalų dauginamosios 
medžiagos tapatumui ir kokybei.

aplinkai.

Or. de

Pakeitimas 1069
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 skyriaus 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Įvairūs gamybos (auginimo), perdirbimo 
(apdorojimo) ir platinimo etapai ir galima 
rizika žmonių sveikatai ir, jei taikoma, 
gyvūnų ir augalų sveikatai, gyvūnų 
gerovei, aplinkai ir augalų dauginamosios 
medžiagos tapatumui ir kokybei.

6. Įvairūs gamybos (auginimo), perdirbimo 
(apdorojimo) ir platinimo etapai ir galima 
rizika žmonių sveikatai ir, jei taikoma, 
gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei, 
aplinkai.

Or. en


