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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Augalų sveikata yra ne tik vienas iš pagrindinių tvaraus ir konkurencingo žemės ūkio, 
sodininkystės ir miškininkystės veiksnių, bet ir yra svarbi biologinės įvairovės ir ekosistemos 
paslaugų apsaugai.

Europos žemės ūkiui, miškams ir gamtos paveldui dabar grėsmę kelia nauji ir pavojingi 
augalų kenksmingieji organizmai ir per pastarąjį dešimtmetį ES labai padažnėjusios augalų 
sveikatos problemos, daugiausia susijusios su prekybos globalizacija ir klimato kaita. 

Todėl nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą dėl reglamento dėl apsaugos nuo 
augalų kenksmingųjų organizmų priemonių (COM(2013) 267), kuriuo Europos Sąjungoje 
siekiama sustiprinti prevenciją, priežiūrą ir skubius veiksmus augalų kenksmingųjų 
organizmų protrūkių atvejais.

Komisijos pasiūlymu pakeičiama dabar galiojanti ES augalų sveikatos sistema (Tarybos 
direktyva 2000/29/EB) ir juo siekiama spręsti padidėjusios rizikos problemą. Nors dabar 
galiojanti „atvira sistema“, pagal kurią atitinkamomis sąlygomis augalai ir augaliniai 
produktai gali būti įvežami į ES teritoriją ir vežami jos viduje, bus išlaikyta, daugiau dėmesio 
bus skiriama prekybai didelę riziką keliančiomis prekėmis iš trečiųjų šalių ir sodinamosios 
medžiagos atsekamumui vidaus rinkoje. Pasiūlyme taip pat numatoma tinkamesnė priežiūra, 
ankstyvasis naujų kenksmingųjų organizmų protrūkių likvidavimas ir parama valstybių narių 
įmonėms ir augalų sveikatos institucijoms. 

Nuomonės referentas pritaria daugumai minėtų elementų, bet siūlo patobulinti keletą 
pasiūlymo aspektų: 

• Kenksmingųjų organizmų sąrašai ir priemonės

Komisija savo pasiūlyme siūlo daug įgyvendinimo aktų ir kai kurie jų yra susiję su Sąjungos 
karantininių kenksmingųjų organizmų sąrašo nustatymu (ir ateityje daliniu jo keitimu) (5 
straipsnis), prioritetiniais kenksmingaisiais organizmais (6 straipsnis), konkretiems Sąjungos 
karantininiams kenksmingiesiems organizmams taikytinomis priemonėmis (27 straipsnis), 
saugomomis zonomis ir saugomų zonų karantininiais kenksmingaisiais organizmais (32 
straipsnis) ir nekarantininiais kenksmingaisiais organizmais (37 straipsnis). 

Dėl šių nuostatų svarbos nuomonės referentas mano, kad turėtų būti taikomi deleguotieji 
aktai, suteikiant Europos Parlamentui būtinus įgaliojimus tikrinti teisės aktus, kuriais šie 
sąrašai nustatomi, iš dalies keičiami arba papildomi, ir prireikus pareikšti savo prieštaravimą 
dėl jų. Sąrašai pirmiausia turėtų būti grindžiami galiojančiuose teisės aktuose nustatytais 
sąrašais ir, esant būtinybei, vėliau iš dalies keičiami arba papildomi.

• Ribojamas prioritetinių kenksmingųjų organizmų skaičius

Komisija siūlo sumažinti didžiausią prioritetinių kenksmingųjų organizmų skaičių iki 10 proc. 
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visų išvardytų Sąjungos karantininių kenksmingųjų organizmų skaičiaus. Prioritetiniai 
kenksmingieji organizmai yra ypač svarbūs, nes jie gali daryti didžiausią ekonominį, 
ekologinį arba socialinį poveikį Sąjungos teritorijai ir jų atžvilgiu taikomos griežtesnės 
pasirengimo ir likvidavimo prievolės ir skiriama didesnė Sąjungos finansinė parama. Todėl 
nuomonės referentas mano, kad prioritetinių kenksmingųjų organizmų skaičius neturėtų būti 
ribojamas, jei kenksmingieji organizmai atitinka 6 straipsnio 2 dalyje nurodomas sąlygas). 

• Visuomenei teikiama informacija

Kalbant apie ekonominį, ekologinį ir socialinį augalų kenksmingųjų organizmų poveikį, 
visuomenės švietimo sistemoje yra didelė spraga. Vartotojai dažnai nežino apie perkamų 
augalų fitosanitarinę riziką. Todėl nuomonės referentas siūlo vykdyti informacines 
kampanijas valstybių narių lygmeniu, kad visuomenė būtų informuojama apie riziką, susijusią 
pirmiausia su augalais, importuotais iš trečiųjų šalių. Be to, Komisija turėtų tvarkyti ir 
atnaujinti viešai skelbiamą trečiosiose šalyse atsirandančių naujų augalų kenksmingųjų 
organizmų, galinčių kelti pavojų augalų sveikatai Sąjungos teritorijoje, sąrašą (naujas 43a 
straipsnis).

• Prekyba internetu

Pastaruoju metu atlikti tyrimai rodo, kad prekyba internetu augalais, kai prekės yra užkrėstos 
nevietiniais kenksmingaisiais organizmais, įskaitant karantininius kenksminguosius 
organizmus, gali kelti didelę fitosanitarinę riziką. Ypač iš trečiųjų šalių importuojamos ir 
internetu perkamos augalų siuntos daugeliu atvejų neatitinka ES fitosanitarinių importo 
reikalavimų. Siekiant išspręsti šią problemą, būtina didinti Europos vartotojų ir prekiautojų 
augalais informuotumą. Be pirmiau minėtų informacinių kampanijų, nuomonės referentas taip 
pat siūlo sustiprinti Komisijos pasiūlymą nustatant, kad prekiautojai internetu jokiais atvejais 
neatleidžiami nuo prievolės registruotis (61 straipsnio 3 dalis).

• Suinteresuotųjų šalių įtraukimas rengiant nenumatytų atvejų planus ir vykdant 
imitavimo pratybas

Šiuo metu suinteresuotųjų šalių dalyvavimo rengiant nenumatytų atvejų planus ir atliekant 
imitavimo pratybas lygis valstybėse narėse skiriasi. Todėl nuomonės referentas siūlo numatyti 
bendrą ankstyvojo profesionalių veiklos vykdytojų įtraukimo į šios rūšies veiklą sistemą (24 ir 
25 straipsniai). 

• Finansiniai aspektai

Nuomonės referentas siūlo du pagrindinius 102 straipsnio pakeitimus: 

Pirma, pasiūlymas dėl reglamento dėl išlaidų valdymo (COM(2013) 327) turi būti suderintas 
su pasiūlymu dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo ir 
jame turi būti numatyta galimybė iš dalies finansuoti ES lėšomis valstybių narių išlaidas, 
susijusias su veiklos vykdytojams mokama kompensacija, nustatoma pagal sunaikintų augalų, 
kuriems taikytos pagal reglamento dėl invazinių svetimų rūšių 15 straipsnį patvirtintos 
skubaus ankstyvojo invazijos likvidavimo priemonės, vertę.
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Antra, kadangi tokie ankstyvieji veiksmai būtini prioritetinių kenksmingųjų organizmų 
prevencijos, aptikimo ir kontrolės tikslais, griežtesnės biologinio saugumo priemonės, 
įgyvendinamos ūkio lygmeniu, taip pat turėtų būti laikomos tinkamomis kompensuoti.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) seniai pripažinta, kad tokios priemonės 
yra būtinos. Jos buvo įtrauktos į 
tarptautinius susitarimus ir tarptautines 
konvencijas, įskaitant Tarptautinę augalų 
apsaugos konvenciją (IPPC), sudarytą 1951 
m. gruodžio 6 d. Jungtinių Tautų Maisto ir 
žemės ūkio organizacijoje (FAO), ir jos 
naują persvarstytą redakciją, kuri buvo 
patvirtinta 1997 m. lapkričio mėn. 
įvykusioje Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos konferencijos 29-oje sesijoje. 
Sąjunga yra pasirašiusi IPPC;

(5) seniai pripažinta, kad tokios priemonės 
yra būtinos. Jos buvo įtrauktos į 
tarptautinius susitarimus ir tarptautines 
konvencijas, įskaitant Tarptautinę augalų 
apsaugos konvenciją (angl. IPPC), sudarytą 
1951 m. gruodžio 6 d. Jungtinių Tautų 
Maisto ir žemės ūkio organizacijoje 
(FAO), ir jos naują persvarstytą redakciją, 
kuri buvo patvirtinta 1997 m. lapkričio 
mėn. įvykusioje Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos konferencijos 29-oje sesijoje 
ir 1993 m. gruodžio 29 d. Tarptautinėje 
biologinės įvairovės konvencijoje (angl. 
CBD – International Convention on 
Biological Diversity). Sąjunga yra 
pasirašiusi ir IPPC, ir CBD;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į augalų sveikatos svarbą išsaugant gamtos ekosistemas, ekosistemų paslaugas 
ir biologinę įvairovę, reikėtų paminėti Tarptautinę biologinės įvairovės konvenciją. Ypač 
invazinės svetimos rūšys (jos taip pat įtrauktos į Konvencijos taikymo sritį) gali turėti didelį 
poveikį aplinkai ir ekonomikai.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tam, kad kontroliuojant Sąjungos 
karantininius kenksminguosius organizmus 
daugiausia dėmesio būtų skiriama tiems 
kenksmingiesiems organizmams, kurių 
ekonominis, socialinis arba ekologinis 
poveikis būtų didžiausias visai Sąjungos 
teritorijai, turėtų būti sudarytas tokių 
kenksmingųjų organizmų (toliau –
prioritetiniai kenksmingieji organizmai) 
ribotas sąrašas;

(9) tam, kad kontroliuojant Sąjungos 
karantininius kenksminguosius organizmus 
daugiausia dėmesio būtų skiriama tiems 
kenksmingiesiems organizmams, kurių 
ekonominis, socialinis arba ekologinis 
poveikis būtų didžiausias visai Sąjungos 
teritorijai, turėtų būti sudarytas tokių 
kenksmingųjų organizmų (toliau –
prioritetiniai kenksmingieji organizmai) 
sąrašas;

Or. en

Pagrindimas

Prioritetinių kenksmingųjų organizmų skaičius neturėtų būti ribotas. Visais atvejais, kai 
Sąjungos karantininiai kenksmingieji organizmai gali daryti didelį ekonominį, ekologinį arba 
socialinį poveikį visai Sąjungos teritorijai, turėtų būti dedamos papildomos pastangos 
siekiant užkirsti kelią šiems kenksmingiesiems organizmams, juos likviduoti ir izoliuoti (taip 
pat žr. 6 straipsnio pakeitimą, kuriame didžiausias prioritetinių kenksmingųjų organizmų 
skaičius išbrauktas). 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) siekiant užtikrinti teisingą 
finansinių nuostolių kompensavimą, 
Komisija, nederindama valstybių narių 
sistemų, turėtų užtikrinti, kad būtų 
vadovaujamasi visapusišku 
horizontaliuoju požiūriu į kolektyvinį 
žalos atlyginimą tarpvalstybiniais atvejais, 
kai tokių nuostolių patiria didelės 
ūkininkų arba vartotojų grupės, kurias 
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paveikė kaimyninėse šalyse 
įgyvendinamos likvidavimo priemonės ir 
kurioms gali kilti didelis pavojus 
nukentėti dėl panašių augalų 
kenksmingųjų organizmų ir invazijos;

Or. en

Pagrindimas

Nors kolektyvinio žalos atlyginimo sistemų nustatymas ir toliau turėtų priklausyti valstybių 
narių kompetencijai, turėtų būti užtikrinta, kad tarpvalstybiniais atvejais, kai didelėms 
ūkininkų arba vartotojų grupėms gresia panašus pavojus ir kai jos patiria finansinių 
nuostolių, susijusių su kaimyninėse šalyse įgyvendinamomis panašiomis likvidavimo 
priemonėmis, būtų vadovaujamasi visapusišku horizontaliuoju požiūriu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) prekyba internetu augalais, kai 
prekės yra užkrėstos nevietiniais 
kenksmingaisiais organizmais, įskaitant 
karantininius kenksminguosius 
organizmus, gali kelti didelę fitosanitarinę 
riziką. Ypač iš trečiųjų šalių 
importuojamos ir internetu perkamos 
augalų siuntos daugeliu atvejų neatitinka 
ES fitosanitarinių importo reikalavimų. 
Siekiant šiuos trūkumus pašalinti, būtina 
didinti vartotojų ir prekeivių augalais 
informuotumą ir užtikrinti ir ES, ir 
trečiosiose šalyse įsisteigusių prekiautojų 
internetu atsekamumą;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su pakeitimais dėl informavimo kampanijų (33b konstatuojamoji dalis, 43a 
ir 61 straipsniai (prekiautojų internetu prievolė registruotis)).
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33b) siekiant padidinti plačiosios 
visuomenės informuotumą, valstybės 
narės turėtų įgyvendinti informavimo 
kampanijas, susijusias su galimu augalų 
kenksmingųjų organizmų ekonominiu, 
ekologiniu ir socialiniu poveikiu, 
pagrindiniais prevencijos ir plitimo 
principais, taip pat su visos visuomenės 
pareiga užtikrinti fitosanitarinę sveikatą 
ES. Be to, Komisija turėtų tvarkyti viešai 
skelbiamą ir atnaujinamą trečiosiose 
šalyse atsirandančių naujų augalų 
kenksmingųjų organizmų, galinčių kelti 
pavojų augalų sveikatai Sąjungos 
teritorijoje, sąrašą; 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su pakeitimu dėl informavimo kampanijų (43a straipsnis).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53a) siekiant atsižvelgti į technikos 
pažangą, mokslo raidą ir pakitusias 
aplinkybes augalų sveikatos srityje, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal SESV 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl 
Sąjungos karantininių kenksmingųjų 
organizmų, prioritetinių kenksmingųjų 
organizmų sąrašų sudarymo, dalinio 
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keitimo ir pildymo, apsaugos nuo 
konkrečių Sąjungos karantininių 
kenksmingųjų organizmų priemonių 
nustatymo, apsaugos zonų ir atitinkamų 
apsaugos zonų karantininių 
kenksmingųjų organizmų, taip pat dėl 
atitinkamų Sąjungos nekarantininių 
kenksmingųjų organizmų ir sodinti skirtų 
augalų.
Didelės fitosanitarinės rizikos atveju 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti teisės aktus skubos tvarka, siekiant 
įtraukti Sąjungos karantininius 
kenksminguosius organizmus į sąrašą 
kaip prioritetinius kenksminguosius 
organizmus ir nustatyti konkrečias 
apsaugos nuo Sąjungos karantininių 
kenksmingųjų organizmų priemones;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 5, 6, 27, 32 ir 37 straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai šiose srityse: Sąjungos 
kenksmingųjų organizmų sąrašo 
sudarymas, prioritetinių kenksmingųjų 
organizmų sąrašo sudarymas, apsaugos 
nuo tam tikrų Sąjungos karantininių 
kenksmingųjų organizmų priemonių 
nustatymas, priemonių, kurios apibrėžtą 
laikotarpį taikomos dėl fitosanitarinės 
rizikos, kurią kelia laikinai Sąjungos 
karantininiais kenksmingaisiais 
organizmais laikomi kenksmingieji 

(71) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai šiose srityse: priemonių, kurios 
apibrėžtą laikotarpį taikomos dėl 
fitosanitarinės rizikos, kurią kelia laikinai 
Sąjungos karantininiais kenksmingaisiais 
organizmais laikomi kenksmingieji 
organizmai, nustatymas, augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų, kuriuos turi būti 
draudžiama įvežti į Sąjungos teritoriją ir 
vežti jos viduje, sąrašo bei atitinkamų 
trečiųjų šalių sąrašo sudarymas, augalų, 
augalinių produktų ir kitų objektų bei 
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organizmai, nustatymas, saugomų zonų, 
kurios buvo pripažintos pagal Direktyvos 
2000/29/EB 2 straipsnio 1 dalies h punkto 
pirmą pastraipą, pripažinimas ir 
atitinkamų saugomų zonų karantininių 
kenksmingųjų organizmų sąrašo 
nustatymas, saugomų zonų keitimas arba 
atšaukimas, minėtų saugomų zonų sąrašo 
keitimas, Sąjungos nekarantininių 
kenksmingųjų organizmų sąrašo ir 
atitinkamų sodinti skirtų augalų sąrašo 
sudarymas, augalų, augalinių produktų ir 
kitų objektų, kuriuos turi būti draudžiama 
įvežti į Sąjungos teritoriją ir vežti jos 
viduje, sąrašo bei atitinkamų trečiųjų šalių 
sąrašo sudarymas, augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų bei reikalavimų, 
taikomų įvežant juos į Sąjungą ir vežant jos 
viduje, sąrašo sudarymas, trečiųjų šalių 
reikalavimų, lygiaverčių taikomiesiems
įvežant į Sąjungą ir vežant jos viduje 
augalus, augalinius produktus ir kitus 
objektus, nustatymas, specialių sąlygų arba 
priemonių, taikomų įvežant tam tikrus 
augalus, augalinius produktus ir kitus 
objektus į valstybių narių pasienio zonas, 
nustatymas, laikinųjų priemonių, taikomų 
įvežant į Sąjungos teritoriją ir vežant jos 
viduje sodinti skirtus augalus iš trečiųjų 
šalių, priėmimas, augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų, kuriuos turi būti 
draudžiama įvežti į tam tikras saugomas 
zonas ir vežti per jas, sąrašo sudarymas, 
augalų, augalinių produktų ir kitų objektų 
įvežimo į tam tikras saugomas zonas ir 
vežimo per jas reikalavimų sąrašo 
sudarymas, augalų, augalinių produktų ir 
kitų objektų, kuriuos įvežant į Sąjungos 
teritoriją turi būti reikalaujama pateikti 
fitosanitarinį sertifikatą, bei atitinkamų 
kilmės arba paskirties trečiųjų šalių sąrašo 
sudarymas, augalų, augalinių produktų ir 
kitų objektų, kuriuos įvežant į tam tikras 
saugomas zonas turi būti reikalaujama 
pateikti fitosanitarinį sertifikatą, bei
atitinkamų kilmės arba paskirties trečiųjų 
šalių sąrašo sudarymas, augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų, kuriuos vežant per 

reikalavimų, taikomų įvežant juos į 
Sąjungą ir vežant jos viduje, sąrašo 
sudarymas, trečiųjų šalių reikalavimų, 
lygiaverčių taikomiesiems įvežant į 
Sąjungą ir vežant jos viduje augalus, 
augalinius produktus ir kitus objektus, 
nustatymas, specialių sąlygų arba 
priemonių, taikomų įvežant tam tikrus 
augalus, augalinius produktus ir kitus 
objektus į valstybių narių pasienio zonas, 
nustatymas, laikinųjų priemonių, taikomų 
įvežant į Sąjungos teritoriją ir vežant jos 
viduje sodinti skirtus augalus iš trečiųjų 
šalių, priėmimas, augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų, kuriuos turi būti 
draudžiama įvežti į tam tikras saugomas 
zonas ir vežti per jas, sąrašo sudarymas, 
augalų, augalinių produktų ir kitų objektų 
įvežimo į tam tikras saugomas zonas ir 
vežimo per jas reikalavimų sąrašo 
sudarymas, augalų, augalinių produktų ir 
kitų objektų, kuriuos įvežant į Sąjungos 
teritoriją turi būti reikalaujama pateikti 
fitosanitarinį sertifikatą, bei atitinkamų 
kilmės arba paskirties trečiųjų šalių sąrašo 
sudarymas, augalų, augalinių produktų ir 
kitų objektų, kuriuos įvežant į tam tikras 
saugomas zonas turi būti reikalaujama 
pateikti fitosanitarinį sertifikatą, bei 
atitinkamų kilmės arba paskirties trečiųjų 
šalių sąrašo sudarymas, augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų, kuriuos vežant per 
Sąjungos teritoriją turi būti reikalaujama 
augalo paso, sąrašo sudarymas, augalų, 
augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos 
įvežant į tam tikras saugomas zonas turi 
būti reikalaujama augalo paso, sąrašo 
sudarymas ir paso formato nustatymas. 
Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;
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Sąjungos teritoriją turi būti reikalaujama 
augalo paso, sąrašo sudarymas, augalų, 
augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos
įvežant į tam tikras saugomas zonas turi 
būti reikalaujama augalo paso, sąrašo 
sudarymas ir paso formato nustatymas. 
Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 5, 6, 27, 32 ir 37 straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) patariamoji procedūra turėtų būti 
taikoma šiais atvejais: priimant Sąjungos 
karantininių kenksmingųjų organizmų 
pirminį sąrašą, kadangi tame pirminiame 
sąraše turėtų būti išvardyti (be jokių 
pakeitimų) tik Direktyvos 2000/29/EB I 
priedo A dalyje ir II priedo A dalies I 
skirsnyje nurodyti kenksmingieji 
organizmai; keičiant kenksmingojo 
organizmo mokslinį pavadinimą, jeigu toks 
pakeitimas daromas remiantis mokslinių 
žinių raida; priimant saugomų zonų ir 
atitinkamų saugomų zonų karantininių 
kenksmingųjų organizmų pirminį sąrašą, 
kadangi tame pirminiame sąraše turėtų 
būti išvardytos (be jokių pakeitimų) tik 
pagal Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 
1 dalies h punkto pirmą pastraipą 

(72) patariamoji procedūra turėtų būti 
taikoma šiais atvejais: keičiant 
kenksmingojo organizmo mokslinį 
pavadinimą, jeigu toks pakeitimas daromas 
remiantis mokslinių žinių raida; priimant 
augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, 
kuriuos turėtų būti draudžiama įvežti į 
Sąjungos teritoriją ir vežti jos viduje, 
pirminį sąrašą, kadangi tame pirminiame 
sąraše turėtų būti išvardyti (be jokių 
pakeitimų) tik augalai, augaliniai produktai 
ir kiti objektai, taip pat draudimai ir 
susijusios trečiosios šalys, kaip nurodyta 
Direktyvos 2000/29/EB III priedo A 
dalyje, taip pat jų Kombinuotosios 
nomenklatūros (KN) kodai; priimant 
augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, 
kuriuos įvežant į Sąjungos teritoriją ir 
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pripažintos saugomos zonos ir Direktyvos 
2000/29/EB I priedo B dalyje bei II priedo 
B dalyje nurodyti saugomų zonų 
karantininiai kenksmingieji organizmai; 
keičiant ir atšaukiant saugomas zonas; 
priimant Sąjungos nekarantininių 
kenksmingųjų organizmų pirminį sąrašą, 
kadangi tame pirminiame sąraše turėtų 
būti išvardyti (be jokių pakeitimų) tik 
kenksmingieji organizmai, nurodyti tam
tikrose direktyvose dėl sėklų ir 
dauginamosios medžiagos gamybos bei 
prekybos ja; priimant augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų, kuriuos turėtų būti 
draudžiama įvežti į Sąjungos teritoriją ir 
vežti jos viduje, pirminį sąrašą, kadangi 
tame pirminiame sąraše turėtų būti 
išvardyti (be jokių pakeitimų) tik augalai, 
augaliniai produktai ir kiti objektai, taip pat 
draudimai ir susijusios trečiosios šalys, 
kaip nurodyta Direktyvos 2000/29/EB III 
priedo A dalyje, taip pat jų 
Kombinuotosios nomenklatūros (KN) 
kodai; priimant augalų, augalinių produktų 
ir kitų objektų, kuriuos įvežant į Sąjungos 
teritoriją ir vežant jos viduje turėtų būti 
taikomi specialūs reikalavimai, pirminį 
sąrašą, kadangi tame pirminiame sąraše 
turėtų būti išvardyti (be jokių pakeitimų) 
tik augalai, augaliniai produktai ir kiti 
objektai, taip pat reikalavimai ir susijusios 
trečiosios šalys, kaip nurodyta Direktyvos 
2000/29/EB IV priedo A dalyje, taip pat jų 
Kombinuotosios nomenklatūros (KN) 
kodai; priimant augalų, augalinių produktų 
ir kitų objektų, kuriuos įvežant į tam tikras 
saugomas zonas turėtų būti taikomi 
specialūs reikalavimai, pirminį sąrašą, 
kadangi tame pirminiame sąraše turėtų būti 
išvardyti (be jokių pakeitimų) tik augalai, 
augaliniai produktai ir kiti objektai, taip pat 
draudimai ir susijusios trečiosios šalys, 
kaip nurodyta Direktyvos 2000/29/EB III 
priedo B dalyje, taip pat jų 
Kombinuotosios nomenklatūros (KN) 
kodai; priimant augalų, augalinių produktų 
ir kitų objektų, kuriuos įvežant į tam tikras 
saugomas zonas ir vežant per jas turėtų būti 

vežant jos viduje turėtų būti taikomi 
specialūs reikalavimai, pirminį sąrašą, 
kadangi tame pirminiame sąraše turėtų būti 
išvardyti (be jokių pakeitimų) tik augalai, 
augaliniai produktai ir kiti objektai, taip pat 
reikalavimai ir susijusios trečiosios šalys, 
kaip nurodyta Direktyvos 2000/29/EB IV 
priedo A dalyje, taip pat jų 
Kombinuotosios nomenklatūros (KN) 
kodai; priimant augalų, augalinių produktų 
ir kitų objektų, kuriuos įvežant į tam tikras 
saugomas zonas turėtų būti taikomi 
specialūs reikalavimai, pirminį sąrašą, 
kadangi tame pirminiame sąraše turėtų būti 
išvardyti (be jokių pakeitimų) tik augalai, 
augaliniai produktai ir kiti objektai, taip pat 
draudimai ir susijusios trečiosios šalys, 
kaip nurodyta Direktyvos 2000/29/EB III 
priedo B dalyje, taip pat jų 
Kombinuotosios nomenklatūros (KN) 
kodai; priimant augalų, augalinių produktų 
ir kitų objektų, kuriuos įvežant į tam tikras 
saugomas zonas ir vežant per jas turėtų būti 
taikomi specialūs reikalavimai, pirminį 
sąrašą, kadangi tame pirminiame sąraše 
turėtų būti išvardyti (be jokių pakeitimų) 
tik augalai, augaliniai produktai ir kiti 
objektai bei reikalavimai, kaip nurodyta 
Direktyvos 2000/29/EB IV priedo B 
dalyje, taip pat jų Kombinuotosios 
nomenklatūros (KN) kodai; priimant 
augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, 
kuriuos įvežant į Sąjungos teritoriją 
reikalaujama fitosanitarinio sertifikato, taip 
pat atitinkamų kilmės arba paskirties 
trečiųjų šalių pirminį sąrašą, kadangi tame 
pirminiame sąraše turėtų būti išvardyti (be 
jokių pakeitimų) tik augalai, augaliniai 
produktai ir kiti objektai, nurodyti 
Direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalies I 
punkte; priimant augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų, kuriuos įvežant į 
tam tikras saugomas zonas reikalaujama 
fitosanitarinio sertifikato, taip pat 
atitinkamų kilmės arba paskirties trečiųjų 
šalių pirminį sąrašą, kadangi tame 
pirminiame sąraše turėtų būti išvardyti (be 
jokių pakeitimų) tik augalai, augaliniai 
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taikomi specialūs reikalavimai, pirminį 
sąrašą, kadangi tame pirminiame sąraše 
turėtų būti išvardyti (be jokių pakeitimų) 
tik augalai, augaliniai produktai ir kiti 
objektai bei reikalavimai, kaip nurodyta 
Direktyvos 2000/29/EB IV priedo B 
dalyje, taip pat jų Kombinuotosios 
nomenklatūros (KN) kodai; priimant 
augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, 
kuriuos įvežant į Sąjungos teritoriją 
reikalaujama fitosanitarinio sertifikato, taip 
pat atitinkamų kilmės arba paskirties 
trečiųjų šalių pirminį sąrašą, kadangi tame 
pirminiame sąraše turėtų būti išvardyti (be 
jokių pakeitimų) tik augalai, augaliniai 
produktai ir kiti objektai, nurodyti 
Direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalies I 
punkte; priimant augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų, kuriuos įvežant į 
tam tikras saugomas zonas reikalaujama 
fitosanitarinio sertifikato, taip pat 
atitinkamų kilmės arba paskirties trečiųjų 
šalių pirminį sąrašą, kadangi tame 
pirminiame sąraše turėtų būti išvardyti (be 
jokių pakeitimų) tik augalai, augaliniai 
produktai ir kiti objektai, nurodyti 
Direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalies 
II punkte; priimant augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų, kuriuos vežant per 
Sąjungos teritoriją reikalaujama augalo 
paso, kadangi tame pirminiame sąraše 
turėtų būti išvardyti (be jokių pakeitimų) 
tik augalai, augaliniai produktai ir kiti 
objektai, nurodyti Direktyvos 2000/29/EB 
V priedo A dalies I punkte, ir priimant 
augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, 
kuriuos įvežant į tam tikras saugomas 
zonas reikalaujama augalo paso, kadangi 
tame pirminiame sąraše turėtų būti 
išvardyti (be jokių pakeitimų) tik augalai, 
augaliniai produktai ir kiti objektai, 
nurodyti Direktyvos 2000/29/EB V priedo 
A dalies II punkte;

produktai ir kiti objektai, nurodyti 
Direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalies 
II punkte; priimant augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų, kuriuos vežant per 
Sąjungos teritoriją reikalaujama augalo 
paso, kadangi tame pirminiame sąraše 
turėtų būti išvardyti (be jokių pakeitimų) 
tik augalai, augaliniai produktai ir kiti 
objektai, nurodyti Direktyvos 2000/29/EB 
V priedo A dalies I punkte, ir priimant 
augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, 
kuriuos įvežant į tam tikras saugomas 
zonas reikalaujama augalo paso, kadangi 
tame pirminiame sąraše turėtų būti 
išvardyti (be jokių pakeitimų) tik augalai, 
augaliniai produktai ir kiti objektai, 
nurodyti Direktyvos 2000/29/EB V priedo 
A dalies II punkte;

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 5, 6, 27, 32 ir 37 straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) Reglamente (ES) Nr. …/2013 dėl 
[Office of Publications, please insert 
number and title of Regulation laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material and, in the footnote, 
the reference to the Official Journal] 
nustatyta, kad priemonėms nuo 
kenksmingųjų organizmų remti gali būti 
skiriamos subsidijos, jeigu jos susijusios su 
tam tikrais kenksmingaisiais organizmais, 
išvardytais Direktyvos 2000/29EB 
prieduose, ir tam tikrais kenksmingaisiais 
organizmais, kurie neišvardyti tuose 
prieduose, bet kuriems taikomos laikinos 
jiems nustatytos Sąjungos priemonės. Šiuo 
reglamentu nustatoma prioritetinių 
kenksmingųjų organizmų kategorija. Todėl 
tikslinga numatyti, kad tam tikroms 
valstybių narių priemonėms, susijusioms su 
prioritetiniais kenksmingaisiais 
organizmais, būtų skiriamos Sąjungos 
subsidijos, įskaitant profesionalios veiklos 
vykdytojams mokamą kompensaciją už 
augalus, augalinius produktus ir kitus 
objektus, kurie buvo sunaikinti taikant 
šiame reglamente nustatytas likvidavimo 
priemones. Todėl Reglamentas (ES) 
Nr. XXX/2013 turėtų būti iš dalies 
pakeistas;

(75) Reglamente (ES) Nr. …/2013 dėl 
[Office of Publications, please insert 
number and title of Regulation laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material and, in the footnote, 
the reference to the Official Journal]
nustatyta, kad priemonėms nuo 
kenksmingųjų organizmų remti gali būti 
skiriamos subsidijos, jeigu jos susijusios su 
tam tikrais kenksmingaisiais organizmais, 
išvardytais Direktyvos 2000/29EB 
prieduose, ir tam tikrais kenksmingaisiais 
organizmais, kurie neišvardyti tuose 
prieduose, bet kuriems taikomos laikinos 
jiems nustatytos Sąjungos priemonės. Šiuo 
reglamentu nustatoma prioritetinių 
kenksmingųjų organizmų kategorija. Todėl 
tikslinga numatyti, kad tam tikroms 
valstybių narių priemonėms, ypač 
susijusioms su prioritetiniais 
kenksmingaisiais organizmais, būtų 
skiriamos Sąjungos subsidijos, įskaitant 
profesionalios veiklos vykdytojams 
mokamą kompensaciją už augalus, 
augalinius produktus ir kitus objektus, 
kurie buvo sunaikinti taikant šiame 
reglamente nustatytas likvidavimo 
priemones, taip pat už prioritetinių 
kenksmingųjų organizmų prevencijos, 
aptikimo ir kontrolės tikslais būtinų 
griežtesnių biologinio saugumo priemonių 
įgyvendinimą. Be to, Sąjungos subsidijos 
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taip pat turėtų būti skiriamos 
priemonėms, kurių valstybės narės imasi 
pagal Reglamento (ES) Nr. …/2013 dėl 
[Office of Publications, please insert 
number and title of Regulation laying 
down provisions on the prevention and 
management of the introduction and 
spread of invasive alien species] 15 
straipsnį siekdamos ankstyvuoju invazijos 
etapu likviduoti galimai kenksmingas 
svetimas rūšis. Tai taip pat turėtų apimti 
profesionalios veiklos vykdytojams 
mokamą kompensaciją už augalus, 
augalinius produktus ir kitus objektus, 
kurie buvo sunaikinti taikant Reglamento 
(ES) Nr. …/2013 dėl [Office of 
Publications, please insert number and 
title of Regulation laying down provisions 
on the prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species] 15 straipsnį. Todėl Reglamentas 
(ES) Nr. XXX/2013 turėtų būti iš dalies 
pakeistas; 

Or. en

Pagrindimas

Veiklos vykdytojams turėtų būti kompensuojama už įgyvendinamas griežtesnes biologinio 
saugumo priemones, kurios yra būtinos imantis su prioritetiniais kenksmingaisiais 
organizmais susijusių ankstyvųjų veiksmų.

Siekiant suderinti reglamentą dėl išlaidų valdymo ir 2013 m. rugsėjo 9 d. paskelbtą pasiūlymą 
dėl invazinių svetimų rūšių, priemonėms, kurių valstybės narės imasi pagal minėto pasiūlymo 
15 straipsnį siekdamos skubiai ir kuo anksčiau likviduoti svetimų rūšių invaziją, turėtų būti 
laikomos tinkamomis iš dalies finansuoti ES lėšomis. Dalinis finansavimas turėtų apimti
veiklos vykdytojams mokamą kompensaciją, nustatomą pagal sunaikintų augalų, kuriems 
buvo taikytos tokios likvidavimo priemonės, vertę.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktu sudaro 2. Komisija įgaliojama pagal 98 straipsnį 
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kenksmingųjų organizmų, kurie atitinka 3 
straipsnio b, c ir d punktuose nurodytas 
sąlygas dėl Sąjungos teritorijos sąrašą
(Sąjungos karantininių kenksmingųjų 
organizmų sąrašas).

priimti teisės aktus, kuriais nustatomas ir 
iš dalies keičiamas 3 straipsnio b, c ir d 
punktuose nurodytas sąlygas dėl Sąjungos 
teritorijos atitinkančių kenksmingųjų 
organizmų sąrašas (Sąjungos karantininių 
kenksmingųjų organizmų sąrašas).

Or. en

Pagrindimas

5 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatomas kenksmingųjų organizmų, vertinamų kaip Sąjungos 
karantininiai kenksmingieji organizmai, sąrašo sudarymas ir vėlesnis jo dalinis keitimas arba 
papildymas. Sąjungos karantininių kenksmingųjų organizmų sąvoka, kaip ir 32 straipsnyje 
reglamentuojamų apsaugos zonos karantininių kenksmingųjų organizmų sąvoka, yra 
svarbiausia visame reglamente, nes labai daug reglamente nustatytų priemonių yra susijusios 
būtent su šiais kenksmingaisiais organizmais. Todėl karantininių kenksmingųjų organizmų 
sąrašas turėtų būti sudaromas ir iš dalies keičiamas deleguotaisiais aktais. Paprastas 
kenksmingojo organizmo mokslinio pavadinimo keitimas turėtų būti tvirtinamas įgyvendinimo 
aktais. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
99 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo aktai, kuriais iš dalies 
keičiamas 2 dalyje nurodytas 

Išbraukta.
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įgyvendinimo aktas, priimami laikantis 99 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Ta pati procedūra taikoma 2 
dalyje nurodytą įgyvendinimo aktą 
panaikinant arba pakeičiant.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.Komisija iš dalies keičia 2 dalyje 
nurodytą įgyvendinimo aktą, kad iš dalies 
pakeistų kenksmingojo organizmo 
mokslinį pavadinimą, jeigu toks 
pakeitimas daromas remiantis mokslinių 
žinių raida. 

4. Kai tai pateisinama remiantis 
mokslinių žinių raida, Komisija priima 
įgyvendinimo aktus, kad iš dalies pakeistų 
į 2 dalyje minimą sąrašą įtraukto 
kenksmingojo organizmo mokslinį 
pavadinimą.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktu sudaro ir iš 
dalies keičia prioritetinių kenksmingųjų 
organizmų sąrašą, toliau – prioritetinių 
kenksmingųjų organizmų sąrašas.

2. Komisija įgaliojama pagal 98 straipsnį 
priimti teisės aktus, pagal kuriuos 
sudaromas ir iš dalies keičiamas
prioritetinių kenksmingųjų organizmų 
sąrašas, toliau – prioritetinių 
kenksmingųjų organizmų sąrašas.

Or. en
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Pagrindimas

6 straipsnio 2 dalyje numatoma sudaryti kenksmingųjų organizmų, kurie gali daryti 
didžiausią ekonominį, ekologinį ir socialinį poveikį Sąjungos teritorijai, sąrašą. Prioritetinių 
kenksmingųjų organizmų sąrašas turėtų būti sudaromas ir iš dalies keičiamas deleguotaisiais 
aktais. 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu įvertinimo rezultatai rodo, kad 
Sąjungos karantininis kenksmingasis 
organizmas atitinka 1 dalyje nurodytas 
sąlygas arba kenksmingasis organizmas 
nebeatitinka vienos ar kelių iš tų sąlygų, 
Komisija iš dalies pakeičia pirmoje 
pastraipoje nurodytą įgyvendinimo aktą ir 
atitinkamą kenksmingąjį organizmą įrašo į 
tą sąrašą arba išbraukia iš jo. 

Jeigu nuolat atliekamų rizika grindžiamų 
vertinimų rezultatai rodo, kad Sąjungos 
karantininis kenksmingasis organizmas 
atitinka 1 dalyje nurodytas sąlygas arba 
kenksmingasis organizmas nebeatitinka 
vienos ar kelių iš tų sąlygų, Komisija iš 
dalies pakeičia pirmoje pastraipoje 
nurodytą sąrašą ir atitinkamą kenksmingąjį 
organizmą įrašo į tą sąrašą arba išbraukia iš 
jo. 

Or. en

Pagrindimas

Kad prioritetinių kenksmingųjų organizmų sąrašas būtų tinkamai atnaujinamas, turėtų būti 
nuolat atliekami rizika grindžiami vertinimai.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prioritetinių kenksmingųjų organizmų 
skaičius neviršija 10 proc. Sąjungos 
karantininių kenksmingųjų organizmų, 
išvardytų sąraše pagal 5 straipsnio 2 ir 3 
dalyse, skaičiaus. Jeigu prioritetinių 
kenksmingųjų organizmų skaičius yra 

Išbraukta.
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didesnis nei 10 proc. Sąjungos 
karantininių kenksmingųjų organizmų, 
išvardytų sąraše pagal 5 straipsnio 2 ir 3 
dalyse, skaičius, Komisija iš dalies 
pakeičia pirmoje pastraipoje nurodytą 
įgyvendinimo aktą ir atitinkamai 
pakoreguoja tame sąraše esančių 
kenksmingųjų organizmų skaičių, 
atsižvelgdama į galimą jų ekonominį, 
ekologinį arba socialinį poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Prioritetinių kenksmingųjų organizmų skaičius neturėtų būti ribojamas. Visi Sąjungos 
karantininiai kenksmingieji organizmai, galintys daryti didžiausią ekonominį, ekologinį ir 
socialinį poveikį Sąjungos teritorijai, turėtų būti įtraukti į sąrašą kaip prioritetiniai 
kenksmingieji organizmai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 99 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deramai pagrįstais atvejais, kai būtina 
skubiai imtis priemonių dėl didelės 
fitosanitarinės rizikos, Komisija, 

Didelės fitosanitarinės rizikos atveju, kai 
būtina skubiai imtis priemonių, 
pateikiamas Sąjungos karantininių 
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laikydamasi 99 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos procedūros, priima nedelsiant 
taikomus įgyvendinimo aktus, kuriuose 
pateikiamas Sąjungos karantininių 
kenksmingųjų organizmų, kurie laikomi 
prioritetiniais, sąrašas. 

kenksmingųjų organizmų, kurie laikomi 
prioritetiniais, sąrašas laikantis 98a 
straipsnyje nurodytos procedūros.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 ir 2 dalyse nurodomo gresiančio 
pavojaus atveju valstybės narės ir 
profesionalūs veiklos vykdytojai, 
atsižvelgdami į susijusią riziką, imasi visų 
atitinkamų priemonių, būtinų tam, kad 
būtų užkirstas kelias tokių kenksmingųjų 
organizmų patekimui į Sąjungos 
teritoriją. 

Or. en

Pagrindimas

Kai gresia pavojus, kad Sąjungos karantininiai kenksmingieji organizmai pateks į Sąjungos 
teritoriją, valstybės narės ir veiklos vykdytojai informuoja apie tai Komisiją, kitas valstybes 
nares bei kompetentingą instituciją ir, atsižvelgdami į susijusią riziką, nedelsdami imasi 
atitinkamų veiksmų, kad būtų užkirstas kelias šių organizmų patekimui.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 98 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 98 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
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kuriais atsižvelgiant į technikos ir mokslo 
pažangą iš dalies keičiamas IV priedo 1 
skirsnis dėl kenksmingųjų organizmų 
keliamos rizikos valdymo priemonių, kiek 
tai susiję su priemonėmis dėl kultūrinių ir 
laukinių augalų užsikrėtimo prevencijos ir 
likvidavimo, priemonėmis dėl augalų, 
augalinių produktų ir kitų objektų siuntų ir 
priemonėmis dėl kitų karantininių 
kenksmingųjų organizmų plitimo būdų, 
taip pat iš dalies keičiamas to priedo 2 
skirsnis dėl kenksmingųjų organizmų 
keliamos rizikos valdymo principų, kiek tai 
susiję su kenksmingųjų organizmų 
keliamos rizikos valdymo principais.

kuriais atsižvelgiant į technikos ir mokslo 
pažangą, taip pat į Tarptautinės augalų 
apsaugos konvencijos (angl. IPPC),
parengtus Tarptautinius fitosanitarijos 
priemonių standartus (angl. International 
Standards for Phytosanitary Measures –
(ISPMs) iš dalies keičiamas IV priedo 1 
skirsnis dėl kenksmingųjų organizmų 
keliamos rizikos valdymo priemonių, kiek 
tai susiję su priemonėmis dėl kultūrinių ir 
laukinių augalų užsikrėtimo prevencijos ir 
likvidavimo, priemonėmis dėl augalų, 
augalinių produktų ir kitų objektų siuntų ir 
priemonėmis dėl kitų karantininių 
kenksmingųjų organizmų plitimo būdų, 
taip pat iš dalies keičiamas to priedo 2 
skirsnis dėl kenksmingųjų organizmų 
keliamos rizikos valdymo principų, kiek tai 
susiję su kenksmingųjų organizmų 
keliamos rizikos valdymo principais. 

Or. en

Pagrindimas

ES, kaip IPPC valstybė narė, taip pat turėtų paisyti šios Konvencijos nustatytų tarptautinių 
standartų.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
98 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiami arba papildomi 1 
dalyje nurodyti elementai, įtrauktini į 
daugiametes tyrimų programas.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
98 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos reikalaujama, kad valstybės 
narės iš dalies pakeistų arba papildytų 1 
dalyje nurodytus elementus, įtrauktinus į 
daugiametes tyrimų programas.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi daugiametes tyrimų programas nustato valstybės narės, pati Komisija negali jų iš 
dalies keisti arba papildyti. 

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė parengia ir 
nuolat atnaujina kiekvienam prioritetiniam 
kenksmingajam organizmui, kuris gali 
patekti į jos teritoriją ar teritorijos dalį ir 
joje įsitvirtinti, skirtą atskirą nenumatytų 
atvejų planą, kuriame pateikiama 
informacija apie sprendimo priėmimo 
procesą, taikytinas procedūras bei 
protokolus ir apie išteklius, skirtinus 
patvirtinus arba įtarus, kad aptiktas 
atitinkamas kenksmingasis organizmas 
(toliau – nenumatytų atvejų planas).

1. Kiekviena valstybė narė, 
pasikonsultavusi su atitinkamais 
profesionaliais veiklos vykdytojais,
parengia ir nuolat atnaujina kiekvienam 
prioritetiniam kenksmingajam organizmui, 
kuris gali patekti į jos teritoriją ar 
teritorijos dalį ir joje įsitvirtinti, skirtą 
atskirą nenumatytų atvejų planą, kuriame 
pateikiama informacija apie sprendimo 
priėmimo procesą, taikytinas procedūras 
bei protokolus ir apie išteklius, skirtinus 
patvirtinus arba įtarus, kad aptiktas 
atitinkamas kenksmingasis organizmas 
(toliau – nenumatytų atvejų planas).

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu suinteresuotųjų šalių dalyvavimo rengiant nenumatytų atvejų planus ir atliekant 
imitavimo pratybas lygis valstybėse narėse skiriasi. Todėl svarbu numatyti bendrą ankstyvojo 
profesionalių veiklos vykdytojų įtraukimo į šios rūšies veiklą sistemą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu paprašoma, valstybės narės savo 
nenumatytų atvejų planus pateikia 

4. Jeigu paprašoma, valstybės narės savo 
nenumatytų atvejų planus pateikia 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms bei 
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Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. profesionaliems veiklos vykdytojams.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per pagrįstą laikotarpį surengiamos su 
kiekvienu iš atitinkamų prioritetinių 
kenksmingųjų organizmų susijusios 
pratybos.

Per pagrįstą laikotarpį ir įtraukiant 
atitinkamus profesionalius veiklos 
vykdytojus surengiamos su kiekvienu iš 
atitinkamų prioritetinių kenksmingųjų 
organizmų susijusios pratybos. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nenumatytų atvejų planai, pagal kuriuos siekiama kontroliuoti ir 
likviduoti augalų kenksminguosius organizmus, būtų sėkmingai įgyvendinami, simuliavimo 
pratybose turėtų dalyvauti visi susiję profesionalūs veiklos vykdytojai. 

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali įgyvendinimo aktais
nustatyti priemones, taikytinas
konkretiems Sąjungos karantininiams 
kenksmingiesiems organizmams. Tomis 
priemonėmis kiekvieno konkretaus 
karantininio kenksmingojo organizmo 
atžvilgiu įgyvendinamos viena ar daugiau 
iš šių nuostatų:

1. Komisija įgaliojama priimti pagal 98 
straipsnį deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos priemonės, taikytinos
konkretiems Sąjungos karantininiams 
kenksmingiesiems organizmams. Tomis 
priemonėmis nustatoma, kad kiekvieno 
konkretaus karantininio kenksmingojo 
organizmo atžvilgiu bus taikoma viena ar 
daugiau iš šių nuostatų:

Or. en
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Pagrindimas

27 straipsnio 1 dalyje numatomas konkretiems Sąjungos karantininiams kenksmingiesiems 
organizmams skirtų priemonių nustatymas, taip šį straipsnį aiškiai iš esmės papildant. Todėl 
apsaugos nuo konkrečių Sąjungos karantininių kenksmingųjų organizmų priemonės turėtų 
būti nustatomos deleguotaisiais aktais. Kai dėl didelės fitosanitarinės rizikos turi būti 
imamasi ES priemonių, susijusių su konkrečiais Sąjungos karantininiais kenksmingaisiais 
organizmais, taikoma 98a straipsnyje numatyta skubos procedūra.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 99 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai Komisija, remdamasi 18 straipsnyje 
nurodytais tyrimais ir kitais duomenimis, 
dėl ribojimų taikymo zonos padaro išvadą, 
kad neįmanoma likviduoti atitinkamo 
Sąjungos karantininio kenksmingojo 
organizmo, ji gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kaip nurodyta 1 dalyje, kuriuose 
nustatomos priemonės, kuriomis siekiama 
tik užtikrinti to kenksmingojo organizmo 
išplitimo už atitinkamos zonos ribų 
prevenciją. Tokia prevencija vadinama 
izoliavimu.

2. Kai Komisija, remdamasi 18 straipsnyje 
nurodytais tyrimais ir kitais duomenimis, 
dėl ribojimų taikymo zonos padaro išvadą, 
kad neįmanoma likviduoti atitinkamo 
Sąjungos karantininio kenksmingojo 
organizmo, ji yra įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus, kaip nurodyta 1 
dalyje, kuriuose nustatomos priemonės, 
kuriomis siekiama tik užtikrinti to 
kenksmingojo organizmo išplitimo už 
atitinkamos zonos ribų prevenciją. Tokia 
prevencija vadinama izoliavimu.

Or. en
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija padaro išvadą, kad 
prevencijos priemonių būtina imtis 
teritorijoje, esančioje už ribojimų taikymo 
zonos ribų, siekdama apsaugoti Sąjungos 
teritorijos dalį, kurioje atitinkamo Sąjungos 
karantininio kenksmingojo organizmo 
neaptikta, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kaip nurodyta 1 
dalyje, kuriais nustatomos tokios 
priemonės.

3. Jeigu Komisija padaro išvadą, kad 
prevencijos priemonių būtina imtis 
teritorijoje, esančioje už ribojimų taikymo 
zonos ribų, siekdama apsaugoti Sąjungos 
teritorijos dalį, kurioje atitinkamo Sąjungos 
karantininio kenksmingojo organizmo 
neaptikta, Komisija yra įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus, kaip nurodyta 1 
dalyje, kuriais nustatomos tokios 
priemonės.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų priemonių
imamasi remiantis IV priedu dėl 
kenksmingųjų organizmų keliamos rizikos 
valdymo priemonių ir principų ir 
atsižvelgiant į konkrečią atitinkamų 
Sąjungos kenksmingųjų organizmų 
keliamą riziką bei poreikį Sąjungos 
lygmeniu vienodai įgyvendinti būtinas 
rizikos mažinimo priemones.

4. 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti deleguotieji 
aktai priimami remiantis IV priedu dėl 
kenksmingųjų organizmų keliamos rizikos 
valdymo priemonių ir principų ir 
atsižvelgiant į konkrečią atitinkamų 
Sąjungos kenksmingųjų organizmų 
keliamą riziką bei poreikį Sąjungos 
lygmeniu vienodai įgyvendinti būtinas 
rizikos mažinimo priemones.

Or. en
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodytuose įgyvendinimo 
aktuose gali būti nurodyta, kad 1 dalies a–
j punktuose nustatytos priemonės, kurių 
ėmėsi valstybės narės, turi būti panaikintos 
arba iš dalies pakeistos. Kol Komisija 
priims priemonę, valstybės narės gali toliau 
taikyti ankstesnes priemones.

5. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus, gali nurodyti, kad 1 dalies a–j 
punktuose nustatytos priemonės, kurių 
ėmėsi valstybės narės, turi būti panaikintos 
arba iš dalies pakeistos, jeigu jos jau 
nebėra suderinamos su priemonėmis, 
nustatytomis pagal šio straipsnio 1–3 dalis 
priimtuose deleguotuosiuose aktuose. Kol 
Komisija priims priemonę, valstybės narės 
gali toliau taikyti ankstesnes priemones.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
99 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Tik remdamasi tinkamai pagrįstais 
motyvais, kai reikia imtis labai skubių 

6. Kai atsiradus didelei fitosanitarinei 
rizikai reikia imtis skubių priemonių, 
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priemonių atsiradus didelei fitosanitarinei 
rizikai, Komisija pagal 99 straipsnio 4 
dalyje nustatytą procedūrą priima 
nedelsiant taikomus įgyvendinimo aktus.

pagal šį straipsnį priimtiems 
deleguotiesiems aktams taikoma 98a 
straipsnyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktu nustato
saugomų zonų ir atitinkamų saugomos 
zonos karantininių kenksmingųjų 
organizmų sąrašą. Į tą sąrašą įtraukiamos 
saugomos zonos, pripažintos pagal 
Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 1 
dalies h punktą, ir atitinkami kenksmingieji 
organizmai, išvardyti Direktyvos 
2000/29/EB I priedo B dalyje ir II priedo B 
dalyje. Tas įgyvendinimo aktas priimamas 
pagal 99 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

3. Komisija įgaliojama pagal 98 straipsnį 
priimti teisės aktus, pagal kuriuos 
sudaromas ir iš dalies keičiamas saugomų 
zonų ir atitinkamų saugomos zonos 
karantininių kenksmingųjų organizmų 
sąrašas. Į tą sąrašą įtraukiamos saugomos 
zonos, pripažintos pagal Direktyvos 
2000/29/EB 2 straipsnio 1 dalies h punktą, 
ir atitinkami kenksmingieji organizmai, 
išvardyti Direktyvos 2000/29/EB I priedo 
B dalyje ir II priedo B dalyje. 

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir 5 straipsnyje (Sąjungos karantininiai kenksmingieji organizmai), 6 straipsnyje 
(prioritetiniai kenksmingieji organizmai) ir 37 straipsnyje (nekarantininiai kenksmingieji 
organizmai), saugomų zonų ir atitinkamų saugomos zonos karantininių kenksmingųjų 
organizmų sąrašas turėtų būti nustatomas (ir vėliau, jeigu būtina, iš dalies keičiamas) 
deleguotaisiais aktais. Saugomos zonos karantininių kenksmingųjų organizmų sąvoka, kaip ir 
5 straipsnyje reglamentuojamų Sąjungos karantininių kenksmingųjų organizmų sąvoka, yra 
svarbiausia visame reglamente, nes labai daug šiame reglamente nustatytų priemonių yra 
susijusios būtent su šiais kenksmingaisiais organizmais.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, iš dalies pakeisdama pirmoje 
pastraipoje nurodytą įgyvendinimo aktą, 
gali pripažinti daugiau saugomų zonų, 
jeigu įvykdomos 1 dalyje nustatytos 
sąlygos. Toks pakeitimas priimamas pagal 
99 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Ta pati procedūra 
taikoma pirmoje pastraipoje nurodytą 
įgyvendinimo aktą panaikinant arba 
pakeičiant.

Komisija, iš dalies pakeisdama pirmoje 
pastraipoje nurodytą sąrašą, gali pripažinti 
daugiau saugomų zonų ir iš dalies pakeisti 
saugomas zonas arba atšaukti jų 
pripažinimą, jeigu įvykdomos 1 dalyje 
arba 35 straipsnyje nustatytos sąlygos. 

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taikomas 35 straipsnis, įgyvendinimo 
aktas priimamas pagal 99 straipsnio 2 
dalyje nurodytą patariamąją procedūrą. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktu patvirtina 
sąrašą, į kurį įtraukia Sąjungos 

2. Komisija yra įgaliojama priimti teisės 
aktus pagal 98 straipsnį, kuriais patvirtina
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nekarantininius kenksminguosius 
organizmus ir konkrečius sodinti skirtus 
augalus, kaip nurodyta 36 straipsnio d 
punkte, tam tikrais atvejais nurodydama ir 
4 dalyje nustatytas kategorijas bei 5 dalyje 
nustatytas ribines vertes.

ir iš dalies keičia sąrašą, į kurį įtraukia 
Sąjungos nekarantininius kenksminguosius 
organizmus ir konkrečius sodinti skirtus 
augalus, kaip nurodyta 36 straipsnio d 
punkte, tam tikrais atvejais nurodydama ir 
4 dalyje nustatytas kategorijas bei 5 dalyje 
nustatytas ribines vertes.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir 5 straipsnyje (Sąjungos karantininiai kenksmingieji organizmai), 6 straipsnyje 
(prioritetiniai kenksmingieji organizmai) ir 32 straipsnyje (saugomų zonų karantininiai 
kenksmingieji organizmai), nekarantininių kenksmingųjų organizmų (naujų kategorijų augalų 
ligos augalų sveikatos sistemoje) sąrašas turėtų būti nustatomas (ir vėliau, jeigu būtina, iš 
dalies keičiamas) deleguotaisiais aktais. Paprastas kenksmingojo organizmo mokslinio 
pavadinimo keitimas turėtų būti tvirtinamas įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
99 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija iš dalies pakeičia 2 dalyje 
nurodytą įgyvendinimo aktą, jeigu atlikus 
vertinimą matyti, kad tame akte 
nenurodytas kenksmingasis organizmas 

3. Komisija iš dalies pakeičia 2 dalyje 
nurodytą sąrašą, jeigu atlikus vertinimą 
matyti, kad tame akte nenurodytas 
kenksmingasis organizmas atitinka 36 
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atitinka 36 straipsnyje nustatytas sąlygas, 
tame įgyvendinimo akte nurodytas
kenksmingasis organizmas nebeatitinka 
vienos ar daugiau iš tų nustatytų sąlygų 
arba jeigu būtina iš dalies pakeisti tą 
sąrašą, kiek tai susiję su 4 dalyje 
nurodytomis kategorijomis arba 5 dalyje 
nurodytomis ribinėmis vertėmis.

straipsnyje nustatytas sąlygas, tame 
įgyvendinimo akte nurodytas 
kenksmingasis organizmas nebeatitinka 
vienos ar daugiau iš tų nustatytų sąlygų 
arba jeigu būtina iš dalies pakeisti tą 
sąrašą, kiek tai susiję su 4 dalyje 
nurodytomis kategorijomis arba 5 dalyje 
nurodytomis ribinėmis vertėmis.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Darant 2 dalyje nurodyto įgyvendinimo
akto pakeitimus, būtinus įgyvendinimo 
aktui patikslinti atsižvelgiant į 
kenksmingojo organizmo mokslinio 
pavadinimo pakeitimus, taikoma 99 
straipsnio 2 dalyje nurodyta patariamoji 
procedūra.

6. Kai tai pateisinama remiantis 
mokslinių žinių raida, Komisija priima 
įgyvendinimo aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas į 2 dalyje nurodomą sąrašą 
įtraukto kenksmingojo organizmo 
mokslinis pavadinimas. 

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 99 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Or. en
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi kiti šio straipsnio 2 dalyje nurodyto 
įgyvendinimo akto pakeitimai priimami 
pagal 99 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Ta pati procedūra 
taikoma 2 dalyje nurodytą įgyvendinimo 
aktą panaikinant arba pakeičiant.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
43 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43a straipsnis
Informacinės kampanijos

1. Valstybės narės reguliariai ir ne rečiau 
nei kas dvejus metus rengia informacines 
kampanijas, informuodamos visuomenę 
apie augalų kenksminguosius 
organizmus, jų galimą ekonominį, 
ekologinį ir socialinį poveikį, pagrindinius 
prevencijos ir plitimo principus, taip pat 
apie visos visuomenės pareigą užtikrinti 
fitosanitarinę sveikatą ES. Pirmiausia 
visuomenė išsamiai informuojama apie 
ligų pavojų, susijusį su importuojamais 
augalais, augaliniais produktais ar kitais 
objektais, jų geografinę kilmę ir jiems 
taikomą cheminį apdorojimą.
Valstybės narės kas ketverius metus 
pateikia Komisijai įgyvendintų 
informacinių kampanijų ataskaitą.
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2. Komisija tvarko ir atnaujina viešai 
skelbiamą trečiosiose šalyse atsirandančių 
naujų augalų kenksmingųjų organizmų, 
galinčių kelti pavojų augalų sveikatai 
Sąjungos teritorijoje, sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie ekonominį, ekologinį ir socialinį augalų kenksmingųjų organizmų poveikį, 
visuomenės švietimo sistemoje yra didelė spraga. Vartotojai dažnai nežino apie fitosanitarinę 
riziką pirkdami augalus, augalinius produktus arba kitus objektus. Todėl labai svarbu 
informuoti plačiąją visuomenę apie riziką, susijusią pirmiausia su augalais, importuojamais 
iš trečiųjų šalių, siekiant užtikrinti veiksmingą augalų ligų prevenciją. Kad būtų užkirstas 
kelias trečiosiose šalyse naujai atsirandančių augalų kenksmingųjų organizmų patekimui į 
ES, Komisija turėtų tvarkyti ir naujinti viešai skelbiamą tokių kenksmingųjų organizmų 
sąrašą. 

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 98 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
pažangą iš dalies keičiamas III priedas dėl 
sodinti skirtų augalų, keliančių 
fitosanitarinę riziką Sąjungos teritorijai,
nustatymo elementų, kiek tai susiję su tų 
sodinti skirtų augalų savybėmis ir kilme.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 98 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
pažangą ir į Tarptautinės augalų apsaugos 
konvencijos (angl. (IPPC)) parengtus 
naujus arba iš dalies pakeistus 
Tarptautinius fitosanitarijos priemonių 
standartus iš dalies keičiamas III priedas 
dėl sodinti skirtų augalų, keliančių 
fitosanitarinę riziką Sąjungos teritorijai, 
nustatymo elementų, kiek tai susiję su tų 
sodinti skirtų augalų savybėmis ir kilme.

Or. en

Pagrindimas

ES, kaip IPPC valstybė narė, taip pat turėtų paisyti šios Konvencijos nustatytų tarptautinių 
standartų.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kitų kategorijų profesionaliems veiklos 
vykdytojams 1 dalies nuostatos 
netaikomos, jeigu dėl tokios registracijos 
jie patirtų neproporcingai didelę 
administracinę naštą, palyginti su jų 
vykdomos veiklos keliama fitosanitarine 
rizika;

a) kitų kategorijų profesionaliems veiklos 
vykdytojams 1 dalies nuostatos 
netaikomos, jeigu dėl tokios registracijos 
jie patirtų neproporcingai didelę 
administracinę naštą, palyginti su jų 
vykdomos veiklos keliama fitosanitarine 
rizika; 1 dalies nuostatos be jokių išimčių 
taikomos veiklos vykdytojams, 
vykdantiems pardavimą pagal nuotolines 
sutartis;

Or. en

Pagrindimas

Pastaruoju metu atlikti tyrimai rodo, kad prekyba internetu augalais, kai prekės yra užkrėstos 
nevietiniais kenksmingaisiais organizmais, įskaitant karantininius kenksminguosius 
organizmus, gali kelti didelę fitosanitarinę riziką. Ypač iš trečiųjų šalių importuojamos ir 
internetu perkamos augalų siuntos daugeliu atvejų neatitinka ES fitosanitarinių importo 
reikalavimų. Todėl labai svarbu užtikrinti ir ES, ir trečiosiose šalyse įsisteigusių prekiautojų 
internetu atsekamumą.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtis netaikoma sodinti skirtiems 
augalams, išskyrus sėklas.

Išimtis netaikoma sodinti skirtiems 
augalams, įskaitant sėklas.

Or. en

Pagrindimas

Į Sąjungą iš trečiųjų šalių įvežamiems sodinti skirtiems augalams, įskaitant sėklas, išimtis dėl 
fitosanitarinio sertifikato reikalavimo neturėtų būti taikoma, nes jie gali kelti fitosanitarinę 
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riziką net tuo atveju, kai įvežamas nedidelis jų kiekis.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 82 straipsnio, jeigu iš 
trečiosios šalies į Sąjungos teritoriją 
įvežamas augalas, augalinis produktas arba 
kitas objektas, kuriam reikalingas augalo 
pasas, kad jį būtų galima vežti Sąjungos 
teritorijoje, kaip nustatyta 74 straipsnio 1 
dalyje ir 75 straipsnio 1 dalyje nurodytuose 
įgyvendinimo aktuose, toks pasas 
išduodamas sėkmingai atlikus 
patikrinimus, susijusius su atitinkamo 
augalo, augalinio produkto arba kito 
objekto įvežimu, numatytus Reglamento 
(ES) Nr. .../… [Office of Publications, 
please insert number of Regulation on 
Official Controls].

1. Nukrypstant nuo 82 straipsnio, jeigu iš 
trečiosios šalies į Sąjungos teritoriją 
įvežamas augalas, augalinis produktas arba 
kitas objektas, kuriam reikalingas augalo 
pasas, kad jį būtų galima vežti Sąjungos 
teritorijoje, kaip nustatyta 74 straipsnio 1 
dalyje ir 75 straipsnio 1 dalyje nurodytuose 
įgyvendinimo aktuose, toks pasas 
išduodamas sėkmingai atlikus 
patikrinimus, susijusius su atitinkamo 
augalo, augalinio produkto arba kito 
objekto įvežimu, numatytus Reglamento 
(ES) Nr. .../… [Office of Publications, 
please insert number of Regulation on 
Official Controls], ir nustačius, kad 
atitinkami augalai, augaliniai produktai 
arba kiti objektai atitinka pagrindinius 
reikalavimus, taikomus išduodant augalo 
pasą pagal 80 straipsnį ir atitinkamais 
atvejais – pagal 81 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų išvengta spragų, kai augalai, augaliniai produktai arba kiti objektai yra 
importuojami iš trečiosios šalies ir vėliau vežami ES teritorijos viduje, fitosanitariniai 
sertifikatai gali būti keičiami tik augalų pasais, jeigu sėkmingai atlikus patikrinimus 
nustatoma, kad konkrečios prekės atitinka reikalavimus, taikomus išduodant augalo pasą 
(pvz., augaluose nėra karantininių kenksmingųjų organizmų, yra laikomasi konkrečių importo 
reikalavimų ir t. t.).
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija sukuria elektroninę pranešimo 
sistemą, kuria valstybės narės siunčia 
pranešimus.

1. Komisija sukuria elektroninę pranešimo 
sistemą, kuria valstybės narės siunčia 
pranešimus ir per kurią bendraujama ir 
konsultuojamasi su profesionaliais veiklos 
vykdytojais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų imamasi ankstyvųjų veiksmų ir užkirstas kelias kenksmingųjų 
organizmų patekimui į Sąjungos teritoriją, į elektroninę pranešimų sistemą būtina įtraukti 
veiklos vykdytojus.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 8 straipsnio 6 dalyje, 11 straipsnio 
3 dalyje, 20 straipsnyje, 22 straipsnio 3 
dalyje, 25 straipsnio 4 dalyje, 30 
straipsnyje, 32 straipsnio 4 dalyje, 34 
straipsnio 1 dalyje, 38 straipsnyje, 44 
straipsnio 2 dalyje, 45 straipsnio 3 dalyje, 
46 straipsnio 6 dalyje, 48 straipsnyje, 61 
straipsnio 3 dalyje, 67 straipsnio 4 dalyje, 
71 straipsnio 4 dalyje, 76 straipsnyje, 78 
straipsnio 4 dalyje, 82 straipsnio 4 dalyje, 
84 straipsnio 2 dalyje, 86 straipsnio 3 
dalyje, 91 straipsnio 2 dalyje, 92 straipsnio 
1 ir 3 dalyse, 93 straipsnio 1 dalyje, 94 
straipsnio 4 dalyje, 95 straipsnio 5 dalyje ir 
96 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam 

2. 1 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 
dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 1 
ir 2 dalyse, 8 straipsnio 6 dalyje, 11 
straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnyje, 22 
straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 4 dalyje, 
27 straipsnyje, 30 straipsnyje, 32 straipsnio 
4 dalyje, 34 straipsnio 1 dalyje, 37 
straipsnio 2 dalyje, 38 straipsnyje, 44 
straipsnio 2 dalyje, 45 straipsnio 3 dalyje, 
46 straipsnio 6 dalyje, 48 straipsnyje, 61 
straipsnio 3 dalyje, 67 straipsnio 4 dalyje, 
71 straipsnio 4 dalyje, 76 straipsnyje, 78 
straipsnio 4 dalyje, 82 straipsnio 4 dalyje, 
84 straipsnio 2 dalyje, 86 straipsnio 3 
dalyje, 91 straipsnio 2 dalyje, 92 straipsnio 
1 ir 3 dalyse, 93 straipsnio 1 dalyje, 94 
straipsnio 4 dalyje, 95 straipsnio 5 dalyje ir 
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laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

96 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. Jeigu 
Europos Parlamentas ir Taryba 
neprieštarauja, pasibaigus pirmajam 
laikotarpiui šis laikotarpis pratęsiamas 
dar 5 metams.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 5, 6, 27, 32 ir 37straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 8 straipsnio 6 dalyje, 11 straipsnio 
3 dalyje, 20 straipsnyje, 22 straipsnio 3 
dalyje, 25 straipsnio 4 dalyje, 30 
straipsnyje, 32 straipsnio 4 dalyje, 34 
straipsnio 1 dalyje, 38 straipsnyje, 44 
straipsnio 2 dalyje, 45 straipsnio 3 dalyje, 
46 straipsnio 6 dalyje, 48 straipsnyje, 61 
straipsnio 3 dalyje, 67 straipsnio 4 dalyje, 
71 straipsnio 4 dalyje, 76 straipsnyje, 78 
straipsnio 4 dalyje, 82 straipsnio 4 dalyje, 
84 straipsnio 2 dalyje, 86 straipsnio 3 
dalyje, 91 straipsnio 2 dalyje, 92 straipsnio 
1 ir 3 dalyse, 93 straipsnio 1 dalyje, 94 
straipsnio 4 dalyje, 95 straipsnio 5 dalyje ir 
96 straipsnio 5 dalyje nurodytus 
įgaliojimus bet kada gali atšaukti Europos 
Parlamentas ir Taryba. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame 
sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

3. 1 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 
dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 1 
ir 2 dalyse, 8 straipsnio 6 dalyje, 11 
straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnyje, 22 
straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 4 dalyje, 
27 straipsnyje, 30 straipsnyje, 32 straipsnio 
4 dalyje, 34 straipsnio 1 dalyje, 37 
straipsnio 2 dalyje, 38 straipsnyje, 44 
straipsnio 2 dalyje, 45 straipsnio 3 dalyje, 
46 straipsnio 6 dalyje, 48 straipsnyje, 61 
straipsnio 3 dalyje, 67 straipsnio 4 dalyje, 
71 straipsnio 4 dalyje, 76 straipsnyje, 78 
straipsnio 4 dalyje, 82 straipsnio 4 dalyje, 
84 straipsnio 2 dalyje, 86 straipsnio 3 
dalyje, 91 straipsnio 2 dalyje, 92 straipsnio 
1 ir 3 dalyse, 93 straipsnio 1 dalyje, 94 
straipsnio 4 dalyje, 95 straipsnio 5 dalyje ir 
96 straipsnio 5 dalyje nurodytus 
įgaliojimus bet kada gali atšaukti Europos 
Parlamentas ir Taryba. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame 
sprendime nurodytų įgaliojimų 
delegavimas. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
Oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
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nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 5, 6, 27, 32 ir 37straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 1 straipsnio 2 dalį, 7 straipsnio 1 ir 
2 dalis, 8 straipsnio 6 dalį, 11 straipsnio 3 
dalį, 20 straipsnį, 22 straipsnio 3 dalį, 25 
straipsnio 4 dalį, 30 straipsnį, 32 straipsnio 
4 dalį, 34 straipsnio 1 dalį, 38 straipsnį, 44 
straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 3 dalį, 46 
straipsnio 6 dalį, 48 straipsnį, 61 straipsnio 
3 dalį, 67 straipsnio 4 dalį, 71 straipsnio 4 
dalį, 76 straipsnį, 78 straipsnio 4 dalį, 82 
straipsnio 4 dalį, 84 straipsnio 2 dalį, 86 
straipsnio 3 dalį, 91 straipsnio 2 dalį, 92 
straipsnio 1 ir 3 dalis, 93 straipsnio 1 dalį, 
94 straipsnio 4 dalį, 95 straipsnio 5 dalį ir 
96 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per 
du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimo arba jeigu iki to laikotarpio 
pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek 
Taryba praneša Komisijai, kad jie 
nepareikš prieštaravimų. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 1 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio 2 
dalį, 6 straipsnio 2 dalį, 7 straipsnio 1 ir 2 
dalis, 8 straipsnio 6 dalį, 11 straipsnio 3 
dalį, 20 straipsnį, 22 straipsnio 3 dalį, 25 
straipsnio 4 dalį, 27 straipsnį, 30 straipsnį, 
32 straipsnio 4 dalį, 34 straipsnio 1 dalį, 37 
straipsnio 2 dalį, 38 straipsnį, 44 straipsnio 
2 dalį, 45 straipsnio 3 dalį, 46 straipsnio 6 
dalį, 48 straipsnį, 61 straipsnio 3 dalį, 67 
straipsnio 4 dalį, 71 straipsnio 4 dalį, 76 
straipsnį, 78 straipsnio 4 dalį, 82 straipsnio 
4 dalį, 84 straipsnio 2 dalį, 86 straipsnio 3 
dalį, 91 straipsnio 2 dalį, 92 straipsnio 1 ir 
3 dalis, 93 straipsnio 1 dalį, 94 straipsnio 4 
dalį, 95 straipsnio 5 dalį ir 96 straipsnio 5 
dalį priimtas deleguotasis teisės aktas 
įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius 
nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui 
ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškia prieštaravimo arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 5, 6, 27, 32 ir 37straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Praėjus 4 metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
naudojimosi 2 dalyje numatytais 
įgaliojimais ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
98 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

98a straipsnis
Skubos procedūra

Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai 
įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei 
nepareiškiama 2 dalyje nurodytų 
prieštaravimų. Pranešime Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį 
aktą nurodomos skubos procedūros 
taikymo priežastys.
Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto pagal 98 straipsnio 5 dalyje nurodytą 
procedūrą. Tokiu atveju Komisija, gavusi 
pranešimą apie Europos Parlamento arba 
Tarybos sprendimą pareikšti 
prieštaravimų, nedelsdama panaikina 
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aktą.

Or. en

Pagrindimas

Skubos atvejais priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant. Pvz., tai gali būti būtina, kai 
didelės fitosanitarinės rizikos atveju konkretus Sąjungos karantininis kenksmingasis 
organizmas turi būti įtrauktas į prioritetinių kenksmingųjų organizmų sąrašą (6 straipsnio 2 
dalis).

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 2 dalies a punktas
Reglamentas (ES) […]/2013
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„a) kenksmingojo organizmo 
likvidavimo užkrėstoje zonoje 
priemonės, kurių kompetentingos 
institucijos imasi pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 
Nr. […]/[…]* [dėl augalų apsaugos nuo 
kenksmingųjų organizmų priemonių] 16 
straipsnio 1 dalį, 27 straipsnio 1 dalį 
arba 29 straipsnio 1 dalį;

„a) kenksmingojo organizmo 
likvidavimo užkrėstoje zonoje 
priemonės, kurių kompetentingos 
institucijos imasi pagal Reglamento (ES) 
Nr. […]/[…]* 16 straipsnio 1 dalį, 27 
straipsnio 1 dalį arba 29 straipsnio 1 
dalį;

__________________________ ____________________________

*OL L …, ……, p. . ... „[ Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

* OL L …, ……., p. … „[Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į pasiūlymą dėl išlaidų valdymo nėra tinkama. Turi būti nurodomas reglamentas dėl 
apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonių, kuriuo reglamentuojamos 5, 6, 16, 
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27 ir 29 straipsniuose nurodomos likvidavimo, izoliavimo ir prevencijos priemonės. Žr. 
102 straipsnio 2 dalies a punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) […]/2013
17 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skubaus ankstyvojo svetimų rūšių 
invazijos likvidavimo priemonės, kurių 
valstybės narės imasi pagal Reglamento 
(ES) Nr. […]/[…]** 15 straipsnį;
_______________
** OL L …, ……., p. … „[Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti reglamentą dėl išlaidų valdymo ir 2013 m. rugsėjo 9 d. paskelbtą pasiūlymą 
dėl invazinių svetimų rūšių, priemonėms, kurių valstybės narės imasi pagal minėto pasiūlymo 
15 straipsnį siekdamos skubiai ir kuo anksčiau likviduoti svetimų rūšių invaziją, turėtų būti iš 
dalies finansuojamos ES lėšomis. Žr. 102 straipsnio 2 dalies a punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 3 dalies a punkto pirma išnaša
Reglamentas (ES) […]/2013
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

*OL L …, ……., p. … „[ Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 

* OL L …, ……., p. … „[Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
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Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Pagrindimas

Žr. 102 straipsnio 2 dalies a punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 3 dalies a punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) […]/2013
18 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jie susiję su augalų, grybų arba 
mikroorganizmų, kurie patekę į Sąjungos 
teritoriją gali daryti neigiamą poveikį 
augalų sveikatai ir kuriems yra taikomos 
pagal Reglamento (ES) Nr. […]/[…]** 15 
straipsnį priimtos ankstyvojo likvidavimo 
priemonės, rūšių, porūšių arba žemesnių 
taksonų gyvais pavyzdžiais. 
______________
** OL L …, ……., p. … [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas dėl išlaidų valdymo turėtų būti suderintas su pasiūlymu dėl invazinių svetimų 
rūšių. Priemonės, kurių valstybės narės imasi siekdamos kuo anksčiau likviduoti svetimų 
rūšių invaziją, atitinkamomis sąlygomis turėtų būti iš dalies finansuojamos ES lėšomis. 
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Tinkamos iš dalies finansuoti sąnaudos taip pat turėtų apimti veiklos vykdytojams mokamą 
kompensaciją, nustatomą pagal sunaikintų augalų, kuriems buvo taikytos ankstyvojo invazijos 
likvidavimo priemonės, vertę. 

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 3 dalies b punktas
Reglamentas (ES) […]/2013
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Antra dalis pakeičiama taip: b) Antra dalis pakeičiama taip:

„Jeigu priemonės atitinka pirmos dalies 
c punkte nustatytą sąlygą, dotacija 
nepadengia išlaidų, patirtų baigus
taikyti priemonę, kurią Komisija priėmė 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...]/[...]* 29 
straipsnio 1 dalį.“

„Jeigu priemonės atitinka pirmos dalies 
c punkte nustatytą sąlygą, dotacija 
nepadengia išlaidų, patirtų baigus 
taikyti priemonę, kurią Komisija priėmė 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...]/[...]* 29 
straipsnio 1 dalį.“

______________________ _________________
* OL L …, ……, p. ... „[ Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

* OL L …, ……., p. … „[Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pateikta tinkama nuoroda (žr. kitus pakeitimus).

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 4 dalies a punkto c a papunktis
Reglamentas (ES) […]/2013
19 straipsnio 1 dalies c a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ca) sąnaudos, kurias valstybės narės 
patyrė dėl kompensacijų veiklos 
vykdytojams, nurodytos Reglamento 
(ES) Nr. [...]/[...]* 2 straipsnio 7 dalies a, 
b ir c punktuose, nustatytų pagal 
sunaikintų augalų, augalinių produktų 
arba kitų objektų, kuriems taikytos to 
reglamento 16 straipsnyje nustatytos 
priemonės, susijusios su to reglamento 6 
straipsnio 2 dalyje išvardytais 
prioritetiniais kenksmingaisiais 
organizmais, vertę;“

„ca) sąnaudos, kurias valstybės narės 
patyrė dėl kompensacijų veiklos 
vykdytojams, nurodytos Reglamento 
(ES) Nr. [...]/[...]* 2 straipsnio 7 dalies a, 
b ir c punktuose, nustatytų pagal 
sunaikintų augalų, augalinių produktų 
arba kitų objektų, kuriems taikytos to 
reglamento 16 straipsnyje nustatytos 
priemonės, susijusios su to reglamento 6 
straipsnio 2 dalyje išvardytais 
prioritetiniais kenksmingaisiais 
organizmais, ir kitų nuostolių vertę;“

___________________ ________________
*OL L …, ……, p. ... „[ Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

* OL L …, ……., p. … „[Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pateikta tinkama nuoroda (žr. kitus pakeitimus).

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 4 dalies a punkto c b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) […]/2013
19 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) sąnaudos, kurias valstybės narės 
patyrė dėl kompensacijų veiklos 
vykdytojams, nurodytos Reglamento (ES) 
Nr. [...]/[...]* 2 straipsnio 7 dalies a, b ir c 
punktuose, nustatytų pagal sunaikintų 
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augalų, augalinių produktų arba kitų 
objektų, kuriems taikytos pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...]/[...]** 15 
straipsnyje nustatytos skubaus ankstyvojo 
invazijos likvidavimo priemonės, vertę;“
_____________________________
* OL L …, ……., p. … „[Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests]. 
** OL L …, ……., p. … „[Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pateikta tinkama nuoroda (žr. kitus pakeitimus).

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 4 dalies a punkto c c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) […]/2013
19 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) Reglamento (ES) Nr. [...]/[...]* 2 
straipsnio 7 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytos sąnaudos dėl kompensacijų 
veiklos vykdytojams už griežtesnių 
biologinio saugumo priemonių, būtinų 
siekiant apsaugoti Sąjungos teritoriją nuo 
prioritetinių kenksmingųjų organizmų, 
įgyvendinimą;“
_____________________________
* OL L …, ……, p. ... „[Office of 
Publications, please insert this footnote, 
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referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests]. 

Or. en

Pagrindimas

Veiklos vykdytojams turėtų būti kompensuojama už įgyvendinamas griežtesnes biologinio 
saugumo priemones, kurios yra būtinos imantis su prioritetiniais kenksmingaisiais 
organizmais susijusių ankstyvųjų veiksmų.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 4 dalies c punktas
Reglamentas (ES) […]/2013
19 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Įterpiama antra pastraipa: c) Įterpiama antra pastraipa:

„Atsižvelgiant į ca punkto pirmą 
pastraipą, kompensacija neviršija 
augalų, augalinių produktų arba kitų 
objektų rinkos vertės, buvusios prieš pat 
jų sunaikinimą, ir iš kompensacijos 
sumos išskaičiuojama antrinio 
panaudojimo vertė, jeigu ji nustatoma.“

„Atsižvelgiant į pirmos pastraipos ca, cb 
ir cc punktus, kompensacija neviršija 
augalų, augalinių produktų arba kitų 
objektų rinkos vertės, buvusios prieš pat 
jų sunaikinimą, ir iš kompensacijos 
sumos išskaičiuojama antrinio 
panaudojimo vertė, jeigu ji nustatoma.“

Or. en

Pagrindimas

Veiklos vykdytojams turėtų būti kompensuojama už įgyvendinamas griežtesnes biologinio 
saugumo priemones, kurios yra būtinos imantis su prioritetiniais kenksmingaisiais 
organizmais susijusių ankstyvųjų veiksmų.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 5 dalies a punkto pirma išnaša
Reglamentas (ES) […]/2013
19 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

*OL L …, ……, p. ... „[ Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

* OL L …, ……, p. ... „[Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pateikta tinkama nuoroda (žr. kitus pakeitimus).

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 5 dalies b punkto pirma išnaša
Reglamentas (ES) […]/2013
19 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

*OL L …, ……, p. ... „[ Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

* OL L …, ……, p. ... „[Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pateikta tinkama nuoroda (žr. kitus pakeitimus).
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 skirsnio 4 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) poveikiu aprūpinimo maistu saugumui; q) poveikiu aprūpinimo maistu saugumui 
arba maisto saugai;

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 skirsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) kultūrinių augalų įvairovės Sąjungos 
teritorijoje praradimu. 

Or. en

Pagrindimas

Sąjungos karantininiai kenksmingieji organizmai turėtų būti vertinami kaip prioritetiniai 
kenksmingieji organizmai, jeigu dėl jų patekimo, patvirtinimo arba paplitimo buvo prarasta 
kultūrinių augalų įvairovė ES.


