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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje.
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl oficialios kontrolės ir kitos 
oficialios veiklos, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų 
sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos 
produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, 
reglamentai (ES) Nr. 1151/2012, [...]/2013 ir direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 
2008/119/EB, 2008/120/EB ir 2009/128/EB (Oficialios kontrolės reglamentas)
(Oficialios kontrolės reglamentas)

COM(2013)0265 - C7-0123/2013) - 2013/0140(COD)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0265),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
43 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, pagal kuriuos 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0123/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Liuksemburgo Deputatų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog 
teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A7–0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atitikties taisyklėms dėl bendro žemės 
ūkio produktų (pasėliai, vynas, alyvuogių 
aliejus, vaisiai ir daržovės, apyniai, pienas 
ir pieno produktai, jautiena ir veršiena, 
aviena ir ožkiena ir medus) rinkų 
organizavimo tikrinimui jau taikoma gerai 
parengta speciali kontrolės sistema. Todėl 
šio reglamento nereikia taikyti tikrinant 
atitiktį 2007 m. spalio 22 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1234/2007, 
nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų 
organizavimą ir konkrečias tam tikriems 
žemės ūkio produktams taikomas nuostatas 
(Bendras bendro žemės ūkio rinkų 
organizavimo reglamentas), nuostatoms;

(18) atitikties taisyklėms dėl bendro žemės 
ūkio produktų (pasėliai, vynas, alyvuogių 
aliejus, vaisiai ir daržovės, apyniai, pienas 
ir pieno produktai, jautiena ir veršiena, 
aviena ir ožkiena ir medus) rinkų 
organizavimo tikrinimui jau taikoma gerai 
parengta speciali kontrolės sistema. Todėl 
šio reglamento nereikėtų taikyti tikrinant 
atitiktį 2007 m. spalio 22 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1234/2007, 
nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų 
organizavimą ir konkrečias tam tikriems 
žemės ūkio produktams taikomas nuostatas 
(Bendras bendro žemės ūkio rinkų 
organizavimo reglamentas), nuostatoms, 
išskyrus šio reglamento II dalies II 
antraštinės dalies I skyrių;

Or. it

Pagrindimas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentas) reglamentuoja žemės ūkio maisto produktų sektoriaus oficialią kontrolę, kurią 
būtina suderinti su Oficialios kontrolės reglamento nuostatomis.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

naudojant surinktų analitinių ir kitų tyrimų 
bei diagnostinių tyrimų duomenų kokybė ir 
vienodumas. Tam Komisija turėtų turėti 
teisę skirti Europos Sąjungos etalonines 
laboratorijas visose šiose maisto grandinės 
srityse, kuriose reikia tikslių ir patikimų 
analitinių ir kitų tyrimų bei diagnostinių 
tyrimų rezultatų, ir pasikliauti jų ekspertų 
pagalba. Europos Sąjungos etaloninės 
laboratorijos turėtų visų pirma užtikrinti, 
kad nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms ir oficialiosioms 
laboratorijoms būtų teikiama naujausia 
informacija apie esamus metodus, kad jos 
organizuotų tarplaboratorinius 
lyginamuosius tyrimus ar juose dalyvautų 
ir nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms ar oficialiosioms 
laboratorijoms siūlytų mokymo kursus; 
Vykdant šią veiklą, Komisijos ir jos 
mokslinių tyrimų centrų techninė ir 
mokslinė kompetencija gali pasinaudoti 
oficialios Europos Sąjungos laboratorijos. 
Oficialios Europos Sąjungos laboratorijos 
bus atrenkamos pagal viešosios atrankos 
procedūrą;

Or. it

Pagrindimas

Europos Komisijai priklauso mokslinių tyrimų centrai, pvz., JTC, gali padėti oficialioms 
Europos Sąjungos laboratorijoms, nustatant oficialios kontrolės analitinius metodus ir 
diagnostinius testus. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
60 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60a) Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 
straipsnio 1 dalis ir Reglamento (EB) Nr. 
1831/2003 21 straipsnio 2 dalyje 
atitinkamai Europos Sąjungos etaloninei 
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 
laboratorijai ir Europos Sąjungos 
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etaloninei pašarų priedų laboratorijai 
suteikiamos ypatingos užduotys kaip dalis 
leidimo suteikimo procedūros genetiškai 
modifikuotam maistui, pašarams ar 
pašarų priedams, ypač susijusias su 
pareiškėjo pateiktų aptikimo ir ištyrimo 
metodų bandymais, vertinimu ir 
patvirtinimu. Patirtis rodo, kad leidimo 
suteikimo procedūroje žinios ir 
kompetencija, susiję su metodų 
bandymais, vertinimu ir patvirtinimu, yra 
labai svarbios, siekiant prie oficialios 
kontrolės prisidėti aukšto lygio, naujausiu 
indėliu. Todėl taikant šį reglamentą 
laboratorijos, paskirtos pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnio 1 dalį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 21 
straipsnio 2 dalį turėtų veikti kaip 
oficialios Europos Sąjungos laboratorijos, 

Or. it

Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų ir Reglamente 
(EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje, numatomos Bendrijos 
etaloninės laboratorijos, skirtos šių reglamentų reglamentuojamoms sritims. Šių laboratorijų 
nepanaikina pasiūlymas dėl reglamento dėl oficialios kontrolės.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 
nustatytoms taisyklėms įvairiose srityse, 
nurodytomis šio reglamento II dalies II 
antraštinės dalies I skyriuje;

Or. it

Pagrindimas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentas) reglamentuoja žemės ūkio maisto produktų sektoriaus oficialią kontrolę, kurią 
būtina suderinti su Oficialios kontrolės reglamento nuostatomis.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

15. augalų apsaugos produktai – augalų 
apsaugos produktai, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 
2 straipsnio 1 dalyje; šiame reglamente 
augalų apsaugos produktai taip pat 
reiškia veikliąsias medžiagas, nurodytas 
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 
straipsnio 2 dalyje, ir kitas medžiagas ar 
preparatus, nurodytus šio reglamento 2 
straipsnio 3 dalyje;

Or. it

Pagrindimas

Kai šiame pasiūlyme dėl reglamento minimi augalų apsaugos produktai, tai taip pat reiškia 
veikliąsias medžiagas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 2 dalyje, ir 
kitas medžiagas ar preparatus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 3 
dalyje;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 32 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32. valstybinis veterinarijos gydytojas –
kompetentingų institucijų paskirtas 
veterinarijos gydytojas, turintis tinkamą 
kvalifikaciją oficialiai kontrolei ir kitai 
oficialiai veiklai vykdyti pagal:

32. Oficialiai paskirtas veterinarijos 
gydytojas – kompetentingų institucijų 
paskirtas veterinarijos gydytojas, turintis 
tinkamą kvalifikaciją oficialiai kontrolei ir 
kitai oficialiai veiklai vykdyti pagal:

Or. it

Pagrindimas

Bendrai kalbama apie oficialią kontrolę, o ne apie specialią kontrolę. 
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Be oficialios kontrolės įgaliotos institucijos taip pat atlieka kitą oficialią veiklą, nurodyta šio 
pasiūlymo dėl reglamento 2 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 39 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

39. ekologiškos gamybos kontrolės 
institucija – valstybės narės viešoji 
administracinė organizacija, taip pat 
prireikus trečiosios šalies atitinkama 
institucija arba trečiojoje šalyje veikianti 
institucija, kuriai kompetentingos 
institucijos suteikė visus įgaliojimus 
vykdyti patikrą ir ekologinės gamybos 
sektoriaus sertifikavimą, susijusius su 
Reglamento (EB) Nr. 834/2007 
nuostatomis , arba dalį tokių įgaliojimų.

Or. it

Pagrindimas

Oficiali kontrolė turi užtikrinti, kad ekologinės gamybos procedūros, vykdomos pagal 
Reglamentą (EB) Nr.834/2007. 
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Oficiali kontrolė turi užtikrinti, kad ekologinės gamybos procedūros, vykdomos pagal 
Reglamentą (EB) Nr.834/2007. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) susijusiam veiklos vykdytojui 
suteikiama galimybė prieš paskelbimą ar 
paviešinimą pateikti pastabų dėl 
informacijos, kurią kompetentinga 
institucija ketina skelbti ar kitaip pateikti 
visuomenei;

a) susijusiam veiklos vykdytojui 
suteikiama galimybė prieš paskelbimą ar 
paviešinimą pateikti prieštaraujančių 
pastabų dėl informacijos, kurią 
kompetentinga institucija ketina skelbti ar 
kitaip pateikti visuomenei;

Or. it

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paskelbtoje ar kitaip visuomenėje b) paskelbtoje ar kitaip visuomenėje 
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pateiktoje informacijoje atsižvelgiama į 
susijusio veiklos vykdytojo pateiktas 
pastabas arba ji skelbiama arba 
paviešinama kartu su tokiomis pastabomis.

pateiktoje informacijoje atsižvelgiama į 
susijusio veiklos vykdytojo pateiktas 
prieštaraujančias pastabas arba ji 
skelbiama arba paviešinama kartu su 
tokiomis pastabomis.

Or. it

Pagrindimas

Veiklos vykdytojo pateiktos pastabos yra atsakas į kompetentingos institucijos ketinamas 
paskelbti pastabas.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija pagal 139 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
taisyklėms dėl vienodo minimalaus 
oficialios kontrolės, nurodytos 1 ir 2 
dalyse, veiksmų skaičiaus. Kai būtina šis 
minimalus veiksmų skaičius nustatomas 
skirtingai kiekvienam produktui, procesui 
ar veiklai, kuriai pagal šį reglamentą 
taikoma oficiali kontrolė. 

Or. it

Pagrindimas

Labai svarbu Bendrijos lygmeniu nustatyti minimalų kontrolės, taikomos kiekvienam 
produktui, procesui ar veiklai, veiksmų lygį. Minimalaus kontrolės skaičius turi tapti 
bendruoju principu. Tai padės padidinti Europos vartotojų pasitikėjimą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kiek to griežtai reikia oficialios 
kontrolės organizavimui, paskirties vietos 
valstybės narės gali reikalauti, kad veiklos 
vykdytojai, kuriems iš kitos valstybės narės 

7. Kiek to griežtai reikia oficialios 
kontrolės organizavimui, paskirties vietos 
valstybės narės reikalauja, kad veiklos 
vykdytojai, kuriems iš kitos valstybės narės 
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pristatomi gyvūnai ar prekės, praneštų apie 
tokių gyvūnų ar prekių atgabenimą.

pristatomi gyvūnai ar prekės, praneštų apie 
tokių gyvūnų ar prekių atgabenimą.

Or. it

Pagrindimas

Valstybės narės, siekdamos kontrolės veiksmingumo, privalo pranešti apie gyvūnus ar prekes, 
atgabentas iš kitų valstybių narių.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiklos vykdytojų ir jų kontroliuojamų 
veiksmų ir operacijų, jų patalpų ir procesų, 
sandėliavimo, vežimo ir prekių naudojimo 
bei gyvūnų laikymo oficialią kontrolę.

c) veiklos vykdytojų ir jų kontroliuojamų 
veiksmų ir operacijų, jų patalpų ir 
auginimo, procesų, sandėliavimo, vežimo 
ir prekių naudojimo bei gyvūnų laikymo 
oficialią kontrolę.

Or. it

Pagrindimas

Kontrolė taip pat apima ir auginimą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos vykdo labai 
skaidrią oficialią kontrolę ir pateikia 
visuomenei susijusią informaciją apie 
oficialios kontrolės rengimą ir vykdymą.

1. Kompetentingos institucijos vykdo labai 
skaidrią oficialią kontrolę ir pateikia 
visuomenei susijusią informaciją apie 
oficialios kontrolės rengimą ir vykdymą, 
įskaitant informaciją, kuri daro poveikį 
visuomenės sveikatai.

Or. it

Pagrindimas

Taip pat atskleidžia informaciją, susijusią su visuomenės sveikata.



PE522.944v02-00 14/37 PR\1010118LT.doc

LT

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) oficialios kontrolės rūšis, veiksmų 
skaičius ir rezultatas;

a) oficialios kontrolės rūšis, veiksmų 
skaičius ir galutinis rezultatas;

Or. it

Pagrindimas

Rezultatai turi būti paskelbiami kontrolės procedūros pabaigoje.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Kompetentingos institucijos, kurios 
naudojasi nuomone pagal pirmą 
pastraipą, užtikrina, kad informacija, 
paskelbta apie veiklos vykdytojo reitingą, 
yra nuolat atnaujinama ir ypač, ši 
informacija yra pagrįsta naujausiais 
prieinamais oficialios kontrolės 
rezultatais.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu, kad informacija, skelbiama apie veiklos vykdytojų reitingą, būtų atnaujinta pagal 
naujausius kontrolės rezultatus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiklos vykdytojai, tiek, kiek reikia 
oficialiai kontrolei ar kitai oficialiai veiklai 
vykdyti, ir jei to reikalauja kompetentingos 

1. Veiklos vykdytojai, tiek, kiek reikia 
oficialiai kontrolei ar kitai oficialiai veiklai 
vykdyti, ir jei to reikalauja kompetentingos 
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institucijos, kompetentingų institucijų 
darbuotojams sudaro galimybes prieiti prie:

institucijos, kompetentingų institucijų 
darbuotojams ir įgaliotosioms įstaigoms, 
jei rizikos kontrolė buvo perduota, 
vadovaujantis 25 straipsnio nuostatomis,
sudaro galimybes prieiti prie:

Or. it

Pagrindimas

Vadovaujantis pasiūlymo dėl reglamento 25 straipsniu, oficialią kontrolę galima įgalioti, 
todėl prieiga prie veiklos vykdytojų informacijos taip pat turi būti suteikta ir įgaliotosioms 
įstaigoms.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jų dokumentų ir visos kitos susijusios
informacijos.

d) jų dokumentų ir visos kitos 
informacijos, kuri susijusi su tokios 
kontrolės ar veiklos vykdymu.

Or. it

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai vykdoma oficiali kontrolė ar kita
oficiali veikla, veiklos vykdytojai padeda 
kompetentingų institucijų darbuotojams 
atlikti jų užduotis.

2. Kai vykdoma oficiali kontrolė ar kita 
oficiali veikla, veiklos vykdytojai padeda 
kompetentingų institucijų darbuotojams ir 
pagal 25 straipsnį įgaliotosioms įstaigoms 
atlikti jų užduotis.

Or. it

Pagrindimas

Vadovaujantis pasiūlymo dėl reglamento 25 straipsniu, oficialią kontrolę galima įgalioti, 
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todėl veiklos vykdytojų kompetentingoms institucijoms suteikiama pagalba taip pat turi būti 
suteikiama ir įgaliotosioms įstaigoms.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl kompetentingų institucijų prieigos 
prie 1 dalies b punkte nurodytų 
kompiuterinių informacinių valdymo 
sistemų sąlygų.

a) dėl kompetentingų institucijų ir pagal 25 
straipsnį įgaliotųjų įstaigų prieigos prie 1 
dalies b punkte nurodytų kompiuterinių 
informacinių valdymo sistemų sąlygų.

Or. it

Pagrindimas

Vadovaujantis pasiūlymo dėl reglamento 25 straipsniu, oficialią kontrolę galima įgalioti, 
todėl prieiga prie veiklos vykdytojų informacijos taip pat turi būti suteikta ir įgaliotųjų įstaigų 
personalui.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oficialiai mėsos gamybos kontrolei 
priskiriama:

1. Be 8 straipsnyje nurodytų bendrųjų 
kontrolės normų, oficialiai mėsos 
gamybos kontrolei priskiriama:

Or. it

Pagrindimas

Svarbu išaiškinti, kad be sektorinių normų taip pat taikomos ir pasiūlymo dėl reglamento 8 
straipsnyje numatytos normos.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kriterijų, skirtų nustatyti kada, 
remiantis rizikos analize, valstybiniam 
veterinarijos gydytojui nereikia būti 
skerdyklose ir laukinių gyvūnų mėsos 
tvarkymo įmonėse vykdant 1 dalyje 
nurodytą oficialią kontrolę;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant padidinti mėsos sektoriaus kontrolės saugą, atliekant kontrolę visada turi dalyvauti 
veterinarijos gydytojas, ypač laukinių gyvūnų ar atvirame ore auginamų gyvulių atveju, kai 
esama didelės laukinių gyvūnų infekcijos rizikos.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) poreikį sudaryti galimybę bet kuriuo 
maisto gamybos, perdirbimo ar platinimo 
etapu nuolat taikyti tradicinius metodus; 
arba

b) poreikį sudaryti galimybę bet kuriuo 
maisto gamybos, išlaikymo, perdirbimo ar 
platinimo etapu nuolat taikyti tradicinius 
metodus; arba

Or. it

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oficialiai kontrolei, kuria siekiama 
patikrinti atitiktį gyvūnų gerovės 
reikalavimus nustatančioms taisyklėms 

1. Be 8 straipsnyje nurodytų bendrųjų 
kontrolės normų, oficialiai kontrolei, kuria 
siekiama patikrinti atitiktį gyvūnų gerovės 
reikalavimus nustatančioms taisyklėms 
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vežant gyvūnus, priskiriama: vežant gyvūnus, priskiriama:

Or. it

Pagrindimas

Svarbu išaiškinti, kad be sektorinių taisyklių taip pat taikomos ir pasiūlymo dėl reglamento 8 
straipsnyje numatytos taisyklės.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

34 straipsnyje nurodytos taisyklės ( antrojo eksperto nuomonė) ir 36 straipsnis (oficialių 
laboratorijų paskyrimas) nėra susiję su kompetentingos institucijos įsipareigojimais.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pagrindimas

Deleguotuose aktuose bus nustatyti vienodi reikalavimai, skirti nustatyti minimalius kontrolės 
reikalavimus, kurie taikytini visoms augalų dauginamosios medžiagos rūšims.

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) turi pakankamai galių vykdyti 
įgaliotą oficialią kontrolę.

Or. it

Pagrindimas

Įgaliota įstaiga veikia kompetentingos institucijos vardu. Įgaliota įstaiga vykdo savo 
įsipareigojimus, naudodama savo galias, kurias jai pavedė įgaliojanti institucija.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atliekant atrankinę patikrą, tikslinę 3. Nukrypstant nuo 2 dalies, atliekant 



PE522.944v02-00 20/37 PR\1010118LT.doc

LT

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

atrankinę patikrą, tikslinę atrankinę patikrą 
ir vykdant kitą oficialią veiklą galima 
naudoti visus 2 dalyje nurodytus metodus, 
jei nėra nustatytų 1 dalyje nurodytų 
Sąjungos taisyklių. Tos pačios taisyklės 
taikomos kitai oficialiai veiklai.

Or. it

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Mėginiai imami, tvarkomi ir ženklinami 
tokiu būdu, kuris užtikrina jų teisinį, 
mokslinį ir techninį teisėtumą. Mėginių 
dydis turi būti toks, kad antras ekspertas 
galėtų pateikti savo nuomonę, jei būtina, 
ir to paprašė veiklos vykdytojas, 
vadovaudamasis 34 straipsniu.

Or. it

Pagrindimas

Antro eksperto nuomonė turi remtis tais pačiai mėginiais, todėl būtina, kad jie būtų 
pakankamo dydžio ir būtų galima atlikti testus ir vertinimą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) antro eksperto nuomonei būtų paimtas 
pakankamas kitų mėginių kiekis arba 

i) antro eksperto nuomonei būtų paimtas 
pakankamas mėginių kiekis arba 

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka 33 straipsnio 6 dalies pakeitimą.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prekės, siunčiamos kaip komerciniai ar 
prekybos pavyzdžiai ar demonstravimo 
priemonės parodoms, kurios nėra skirtos 
pateikti rinkai;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Net jei kalbama apie prekes ar gyvūnus, neskirtus žmonių vartojimui, jie vis tiek gali skleisti 
virusus ir bakterijas. Atsižvelgiant į tai, kad siūlomo reglamento tikslas yra kaip galima 
labiau sutrukdyti ligų ir virusų, kurie gali kelti grėsmę žmonių ir gyvulių sveikatai, sklidimui, 
todėl kontrolė turi būti taikoma ir šio tipo prekėms ir gyvūnams.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gyvūnai ir prekės, skirtos naudoti 
moksliniais tikslais. 

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Net jei kalbama apie prekes ar gyvūnus, neskirtus žmonių vartojimui, jie vis tiek gali skleisti 
virusus ir bakterijas. Atsižvelgiant į tai, kad siūlomo reglamento tikslas yra kaip galima 
labiau sutrukdyti ligų ir virusų, kurie gali kelti grėsmę žmonių ir gyvulių sveikatai, sklidimui, 
todėl kontrolė turi būti taikoma ir šio tipo prekėms ir gyvūnams.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu atliekami tokie gyvūnų tikrinimai, 
juos atlieka valstybinis veterinarijos 

Jeigu atliekami tokie gyvūnų tikrinimai, 
juos atlieka valstybinis veterinarijos 
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gydytojas arba jie atliekami jam prižiūrint. gydytojas, kuriam gali padėti specialiai 
apmokytas pagalbinis darbuotojas, tačiau 
gydytojas yra atsakingas už atliekamą 
tikrinimą.

Or. it

Pagrindimas

Veterinarijos gydytojas, atlikdamas savo darbą, gali pasitelkti pagalbinį darbuotoją, tačiau 
visa atsakomybė už tikrinimus tenka veterinarijos gydytojui.

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) naminiai gyvūnai, kurie atitinka 
sąlygas, išdėstytas Europos Parlamento ir 
Tarybos Įgyvendinimo reglamento (ES) 
Nr. 576/2013 5 straipsnyje50a. 
__________
50a 2013 m. liepos 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių 
vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 998/2003.

Or. it

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sprendimus dėl gyvūnų siuntų priima 
valstybinis veterinarijos gydytojas, kuriam 
gali padėti specialiai apmokytas 
pagalbinis darbuotojas, tačiau gydytojas 
yra atsakingas už atliekamą tikrinimą.
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Or. it

Pagrindimas

Veterinarijos gydytojas, atlikdamas savo darbą, gali pasitelkti pagalbinį darbuotoją, tačiau 
visa atsakomybė už tikrinimus tenka veterinarijos gydytojui.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekiant užtikrinti, kad oficiali kontrolė 
sklandžiai atliekama, kompetentingos 
institucijos renka mokesčius kompensuoti 
išlaidoms, kurias jos patyrė dėl:

Or. it

Pagrindimas

Veiklos vykdytojų mokami mokesčiai turėtų padengti oficialios kontrolės finansavimo išlaidas.

Pakeitimas 39

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oficiali kontrolė, nurodyta šios dalies a 
punkte, neapima pirminės gamybos srities 
kontrolės, kaip išdėstyta Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 3 straipsnio 17 dalyje, 
įskaitant žemės ūkio maisto produktų 
apdorojimą vietoje. 

Or. it

Pagrindimas

Pirminis sektorius sudaro specialios kontrolės sistemos dalį, kuriai pagal BŽŪP taikoma 
tiesioginių išmokų sąlygos ir dabartinės BŽŪP reformos nuostatos, susijusios su finansavimu, 
valdymu ir stebėsena. Siekiant nuoseklumo, pirminis sektorius turėtų būti atleistas nuo 
privalomų mokesčių mokėjimo.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Personalo, kuris mokėtų atlikti būtina kontrolę, mokymo išlaidas turi padengti kompetentinga 
institucija.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.

Or. it

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių 
mokėjimo atleidžiamos įmonės, kurių 
metinė apyvarta arba balansas neviršija 200 
000 EUR.

Or. it

Pagrindimas

Europos Sąjungoje įmonės, dirbančios žemės ūkio maisto produktų grandinėje, vidutiniškai 
sudaro 90 proc. visų įmonių.  Siūloma išimtis neišvengiamai sukels didelį išteklių, būtinų 
išlaikyti oficialiai kontrolei, sumažėjimą. Todėl ši išimtis turi būti ribojama tik mažoms 
įmonėms, kurios negali susidoroti su kontrolės išlaidomis dėl jų gamybos masto. Šiuo metu 
siūloma metinė apyvarta yra tik orientacinė, kurią dar reikia patikrinti, siekiant pasiūlyti 
ribą, kurios galėtų laikytis mažieji gamintojai.

Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) kai tinka, bendradarbiauja su 
Europos Sąjungos moksliniais centrais ir 
Komisijos tarnybomis, nustatydamos 
aukštus laboratorinių tyrimų, bandymų ir 
įvertinimo metodų standartus.

Or. it

Pagrindimas

Europos Komisijai priklauso mokslinių tyrimų centrai, pvz., JTC, gali padėti oficialioms 
Europos Sąjungos laboratorijoms, nustatant oficialios kontrolės analitinius metodus ir 
diagnostinius testus. 
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 2 
dalių, etaloninės laboratorijos, nurodytos 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 
straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 
1831/2003 21 straipsnio 1 dalyje, yra 
Europos Sąjungos etaloninės 
laboratorijos, vykdančios užduotis ir 
turinčios įsipareigojimus, nurodytus šio 
reglamento 92 straipsnyje, atitinkamai: 
a) dėl GMO ir genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų;
b) dėl pašarų priedų.

Or. it

Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų ir Reglamente 
(EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje, numatomos Bendrijos 
etaloninės laboratorijos, skirtos šių reglamentų reglamentuojamoms sritims. Šių laboratorijų 
nepanaikina pasiūlymas dėl reglamento dėl oficialios kontrolės.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys yra taikomas 
nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 
1829/2003 32 straipsnio pirmai pastraipai 
ir taisyklėms, priimtoms pagal minėto 
reglamento 32 straipsnio 4 ir 5 dalis, ir 
taip pat Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 
21 straipsnio pirmai pastraipai ir 
taisyklėms, priimtoms pagal minėto 
reglamento 21 straipsnio trečią ir ketvirtą 
pastraipas.
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Or. it

Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų ir Reglamente 
(EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje, numatomos Bendrijos 
etaloninės laboratorijos, skirtos šių reglamentų reglamentuojamoms sritims. Šių laboratorijų 
nepanaikina pasiūlymas dėl reglamento dėl oficialios kontrolės.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) prisidėti, plėtojant arba koordinuojant 
gyvūnų gerovės lygio vertinimo ir gyvūnų 
gerovės lygio gerinimo metodų rengimą;

Or. it

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
96 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

96a straipsnis
Europos Sąjungos etaloninių centrų, 
skirtų žemės ūkio maisto produktų 
grandinės autentiškumui ir integralumui, 
paskyrimas 
1. Komisija įgyvendinimo aktais gali skirti 
Europos Sąjungos etaloninius centrus, 
kurie remia Komisijos ir valstybių narių 
veiklą, skirtą užkirsti kelią, nustatyti ir 
kovoti su taisyklių, nurodytų 1 straipsnio 
2 dalyje, pažeidimais.

2. Paskyrimams, nurodytiems 1 dalies a 
punkte, taikoma viešosios atrankos 
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procedūra ir kuri nuolat periodiškai 
atnaujinama.
3. Europos Sąjungos etaloniniai centrai, 
skirti žemės ūkio maisto produktų 
grandinės autentiškumui ir integralumui:

a) yra aukšto mokslinio lygio ir turi 
techninę kompetenciją sektoriuose, 
kuriuos reglamentuoja taisyklės, 
nurodytos 1 straipsnio 2 dalyje, ir teismo 
medicinos moksle, taikomame šiuose 
sektoriuose, tuo būdu galėdami vykdyti ir 
koordinuoti mokslinius tyrimus 
aukščiausiu lygiu prekių autentiškumo ir 
integralumo atžvilgiu ir kurti, taikyti ir 
tvirtinti metodus, skirtus nustatyti galimus 
taisyklių, nurodytų 1 straipsnio 2 dalyje, 
pažeidimus;
b) turi tinkamai kvalifikuotus 
darbuotojus, kurie deramai apmokyti a 
punkte nurodytose srityse, ir būtiną 
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 dalykinėse srityse, ir kad jų 
darbe būtų atsižvelgiama į naujausius 
mokslinių tyrimų pasiekimus 
nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu 
mastu šiose srityse.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant kovoti su sukčiavimu, būtina paskirti Europos Sąjungos etaloninius centrus, skirtus 
žemės ūkio maisto produktų grandinės autentiškumui ir integralumu.
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
96 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

96b straipsnis 
Europos Sąjungos etaloninių centrų, 
skirtų žemės ūkio grandinės 
autentiškumui ir integralumui, 
atsakomybė ir uždaviniai
1. Europos Sąjungos etaloniniai centrai, 
paskirti pagal 96 a straipsnio 1, 
vadovaujantis Komisijos patvirtintomis 
metinėmis ar daugiametėmis darbo 
programomis, atsako už šias užduotis:

a) teikti specialiąsias žinias apie prekių 
integralumą ir autentiškumą ir apie 
metodų, skirtų nustatyti galimus tyčinius 
1 straipsnio 1 dalyje nurodytų taisyklių 
pažeidimus teismo medicinos mokslo, 
taikomo šių taisyklių reglamentuojamose 
srityse, atžvilgiu;
b) teikti specialius tyrimus, skirtus 
nustatyti žemės ūkio maisto grandinės 
dalis, kuriose dėl ekonominių priežasčių 
galimi taisyklių, nurodytų 1 straipsnio 2 
dalyje, tarptautiniai pažeidimai ir teikti 
pagalbą, kuriant specialius oficialios 
kontrolės metodus ir protokolus;
c) jei būtina, atlikti užduotis, nurodytas 92 
straipsnio 2 dalies a) – g) punktuose;
d) jei būtina, sukurti ir saugoti patvirtintų 
medžiagų rinkinius ar duomenų bazes, 
skirtas patikrinti prekių autentiškumą ir 
integralumą;

e) skleisti mokslinių tyrimų rezultatų 
duomenis ir technikos inovacijas 
sektoriuose, atitinkančiuose jų misiją. 

Or. it
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Pagrindimas

Tokiu būdu čia nurodoma kitiems Europos Sąjungos etaloniniams centrams, priskiriama 
Europos Sąjungos žemės ūkio grandinės autentiškumui ir integralumui skirtų etaloninių 
centrų atsakomybė ir uždaviniai.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Šis straipsnis yra taikomas nedarant 
poveikio Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 
32 straipsnio antrai pastraipai ir 
taisyklėms, priimtoms pagal minėto 
reglamento 32 straipsnio ketvirtą ir 
penktą pastraipas, ir taip pat Reglamento 
(EB) Nr. 1831/2003 II priedui bei 
taisyklėms, priimtoms pagal minėto 
reglamento 21 straipsnio trečią ir ketvirtą 
pastraipas.

Or. it

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis straipsnis yra taikomas nedarant 
poveikio Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 
32 straipsnio antrai pastraipai ir 
taisyklėms, priimtoms pagal minėto 
reglamento 32 straipsnio ketvirtą ir 
penktą pastraipas, ir taip pat Reglamento 
(EB) Nr. 1831/2003 II priedui bei 
taisyklėms, priimtoms pagal minėto 
reglamento 21 straipsnio trečią ir ketvirtą 
pastraipas.

Or. it
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Pakeitimas 51

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, 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.

Or. it

Pagrindimas

Tai yra techninis pakeitimas, nes pasiūlymo dėl reglamento 26 straipsnyje nėra 2 dalies.
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjungos etaloninės 
laboratorijos skyrimas, nurodytas 
Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII 
priede, taikomas tol, kol etaloninės 
Europos Sąjungos laboratorijos 
atitinkamose srityse paskiriamos pagal šio 
reglamento 91 straipsnio 2 dalį.

Or. it

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
148 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 iš dalies 
keičiamas taip:

Išbraukta.

a) 32 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
i) pirma ir antra pastraipos išbraukiamos;

ii) trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Leidimų genetiškai modifikuotam 
maistui ir pašarams prašytojai prisideda 
prie Europos Sąjungos etaloninės 
laboratorijos ir nacionalinių etaloninių 
laboratorijų, paskirtų toje srityje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of 
Publications, please insert number of this 
Regulation] 91 straipsnio 1 dalį ir 98 
straipsnio 1 dalį, išlaidų, patirtų vykdant 
užduotis, padengimo.“
iii) penktoje pastraipoje žodžiai „ir 
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priedo“ išbraukiami;

iv) šeštoje pastraipoje žodžiai „ir iš dalies 
keičiančios priedą“ išbraukiami;
b) priedas išbraukiamas.

Or. it

Pagrindimas

Gentiškai modifikuoto maisto ir pašarų laboratorija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 
1829/2003 32 straipsnio 1 dalyje, ir toliau išliks.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
149 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 iš dalies 
keičiamas taip:

Išbraukta.

a) 7 straipsnio 3 dalies f punktas 
pakeičiamas taip:
„rašytinį pareiškimą, kad pareiškėjas tris 
pašarų priedo mėginius nusiuntė 
tiesiogiai 21 straipsnyje nurodytai 
Europos Sąjungos etaloninei 
laboratorijai.“
b) 21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
i) pirma, trečia ir ketvirta pastraipos 
išbraukiamos,
ii) 2 dalis pakeičiama taip:

„Pareiškėjai, prašantys leidimo priedui, 
prisideda prie Europos Sąjungos 
etaloninės laboratorijos ir nacionalinių 
laboratorijų, paskirtų toje srityje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of 
Publications, please insert number of this 
Regulation] 91 straipsnio 1 dalį ir 98 
straipsnio 1 dalį, išlaidų, patirtų vykdant 
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užduotis, padengimo.“

c) II priedas išbraukiamas.

Or. it

Pagrindimas

Bendrijos etalonų laboratorija, numatyta Reglamento (EB)Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų 
naudoti gyvūnų mityboje, 21 straipsnio 1 dalyje, ir toliau išliks. 

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
161 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis
Reglamentas (EB) Nr. […]/2013
29 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Europos Sąjungos etaloniniai centrai, 
skirti žemės ūkio maisto produktų 
grandinės autentiškumui ir integralumui.

Or. it

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
161 straipsnio 1 dalies b punktas
Reglamentas (EB) Nr. […]/2013
29 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 

2. Dotacijos, nurodytos 1 dalyje, 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. it
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
162 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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].

b) 26 straipsnio 1 dalies b punkto iv 
papunktis, 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. it

Pagrindimas

26 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis patenka į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 58

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, 
150 straipsnio b punktas ir c punktas ir i 
papunktis, 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].

Or. it

Pagrindimas

c) ir i) punktai patenka į šio pasiūlymo dėl reglamento taikymo sritį.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Aprūpinimo maistu saugumas visada buvo svarbi Bendrijos veiklos dalis. Vienas iš Europos 
sutarties tikslų yra maisto grandinėje užtikrinti aukštą žmonių, gyvulių ir augalų sveikatos lygį 
ir todėl per daugelį metų buvo sukurti apie 70 teisė aktų, kurie Europos žemės ūkio maisto 
produktų pramonei padėjo pasiekti tarptautiniu mastu pripažintą aukštą saugumo ir kokybės 
lygį. 

Žemės ūkio maisto produktų pramonės sektorius yra antras pagal dydį ES, kurio maisto 
grandinės gamyba per metus sudaro apie 750 mlrd. EUR ir kuriame dirba apie 48 milijonus 
darbuotojų: nuo pirminės gamybos iki mažmeninės prekybos ir aptarnavimo srities. 

Kalbant apie maisto grandinę, oficiali kontrolė yra ypač svarbi, užtikrinant aukštą žmonių, 
gyvulių ir augalų sveikatos apsaugos lygį ir tinkamai visoje maisto grandinėje įgyvendinant 
išsamius teisės aktus ir vartotojams suteikiant pasitikėjimą. Šiuo metu Reglamentas (EB) Nr. 
882/2004 reglamentuoja pašarų ir maisto produktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės ir kontrolės 
sritis, tačiau kitos sritys, pvz., veterinarinių vaistų likučių gyvuose gyvūnuose ar augalų 
sveikatos kontrolės, yra reglamentuojamos specialiomis taisyklėmis. 
Siekiant sukurti vienodą bendrąją sistemą, viename pasiūlymo dėl reglamento tekste apimama 
oficiali visų atitinkamų žemės ūkio maisto produktų grandinės sričių kontrolė (kuri šiuo metu 
padalinta per 16 reglamentų ir direktyvų).

Iki šiol ES išplėtota teisinė bazė apskritai veiksmingai padeda užkirsti kelią rizikai ir kovoti su 
ja. ES produktai išlieka vienais saugiausių pasaulyje ir taip yra būtent dėl vykdomos jų 
kontrolės. Tačiau dabartinė pasaulinė rinka, ypač didėjanti ir sudėtinga žemės ūkio maisto 
produktų grandinė, ES sukelia naujas rizikos formas ir ragina nuolat gerinti visos grandinės 
kontrolę. Žemiau nurodyti nustatyti dabartinių taisyklių trūkumai, kuriuos reikia pašalinti:

– būtinybė supaprastinti bendrą teisinę sistemą, kuri šiuo metu yra ne iki galo suderinta, be to, 
esama dubliavimosi, kuris nacionaliniame lygmenyje sukelia aiškinimo ir taikymo skirtumus; 

– būtinybė nuosekliau taikyti rizika grindžiamos kontrolės principą;

– būtinybė išspręsti netikrumo dėl ilgalaikio oficialios kontrolės tvarumo klausimą, siekiant 
užtikrinti, kad kontrolė yra stabiliai ir nuosekliai finansuojama;

– būtinybė taikyti nuoseklų požiūrį visose srityse. Be to, kalbant apie mokesčius, jų 
skaičiavimo būdas turėtų būti labiau viešas ir skaidresnis; 

– būtinybė sistemingiau ir nuosekliau naudoti administracinio bendradarbiavimo priemones ir 
kompiuterines informacines sistemas.

Atsižvelgiant į išdėstytas mintis, pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui nustatyti bendrą, 
suderintą oficialios kontrolės procedūros sistemą, tuo būdu siekiant įgyvendinti Komunikato 
dėl pažangaus reglamentavimo tikslų Europos Sąjungoje užduotis. Pranešėjas mano, kad 
pasiūlymas dėl reglamento įgyvendina siekį paversti visą oficialios kontrolės sistemą 
nuoseklesne, kur įmanoma, bandant išvengti aiškinimo skirtumų, kai valstybėse narėse 
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įsigalios reglamentas.
Pranešėjas pritaria pasiūlymo dėl reglamento integruotą požiūrį ir pritaria rizika grindžiamam 
kontrolės principui.
Be to, jis mano, kad sienų kontrolės ir mėsos sektoriuose negalima sumažinti priežiūros; todėl 
atsakomybė už šių sričių kontrolę turi būti suteikta ypač kvalifikuotam personalui, kuris 
sugebėtų nustatyti galimą riziką ir grėsmę žmonių sveikatai. 

Minimalus kontrolės skaičius
Suvienodinus minimalų kontrolės veiksmų skaičių vartotojams būtų suteikta saugumo 
garantija. Todėl pranešėjas siūlo minimalų kontrolės skaičių, pagrįstą rizika, kuris skirtųsi 
kiekvienam atskiram produktui, procesui ar veiklos rūšiai, siekiant išvengti didelių skirtumų, 
susidarančių įvairiose šalyse, pvz., pieno sektoriuje, kuriame kai kurios šalys kontrolę taiko 
tik kas dešimt metų, o kai kurios tai daro kas metai. Tai ne tik turi įtakos galutinei kainai, bet 
taip pat gali turėti pasekmių produktų, pateikiamų į rinką, saugumui. Todėl vartotojams būtina 
sukurti pasitikėjimu pagrįstą aplinką, taikant vienodą kontrolės dažnumo sistemą kiekvienoje 
valstybėje narėje.

Sukčiavimas maistu
Sudėtingi teisės aktai visgi nesugebėjo apsaugoti Europos vartotojų nuo galimybės sukčiauti 
maistu; tai pastebima neseniai vykusiuose skandaluose, susijusiuose su arkliena. Todėl 
siekiant kaip galima labiau apriboti tokių atvejų kiekį, pranešėjas siūlo sukurti Europos 
etaloninius centrus, kuriems bus pavestos specialios užduotys sukurti ir patvirtinti metodus, 
kuriuos būtų galima panaudoti, jei būtų nustatyti tarptautiniai taisyklių, nurodytų pasiūlymo 
dėl reglamento 1 straipsnio 2 dalyje, pažeidimai.

Labai mažų įmonių atleidimas nuo mokesčių
Pranešėjas, pritardamas ir sveikindamas galimybę atleisti labai mažas įmones nuo privalomų 
mokesčių mokėjimo, mano, kad apibrėžti kriterijai yra per daug platūs ir jie galėtų būti 
taikomi 80 ar 90 proc. visų įmonių, dirbančių žemės ūkio maisto produktų grandinėje. Ši 
nuostata galėtų suketi kontrolės skaičiaus sumažėjimą ir (arba) mokesčių padidėjimą toms 
įmonėms, kurių metinė apyvarta arba balansas viršija 2 mln. EUR. Būtent todėl pranešėjas 
siūlo šią ribą sumažinti iki 200 tūkstančių eurų, nors šis skaičius šiuo metu yra tik orientacinio 
pobūdžio ir dar reiktų dėl jo apsispręsti; pranešėjas ketina nustatyti atleidimo nuo mokesčių 
ribą, kuri padėtų apsaugoti labai mažas įmones, kurios dėl savo gamybos mastų iš tikrųjų 
negali susidoroti su kontrolės sukeltomis išlaidomis.
Pranešėjo nuomone, kontrolę atliekančio personalo mokymo išlaidos turėtų būti neįtrauktos į 
mokesčių skaičiavimą, nes jas turėtų padengti kompetentinga institucija, siekdama užtikrinti 
suteikiamų paslaugų kokybę. Be to, kompetentingos institucijos surenkami mokesčiai turi 
išsamiai padengti kontrolės išlaidas.

Kadangi prieš parengiant pranešimą nebuvo galimybės surengti keitimąsi nuomonėmis, 
pranešėjas mano, kad šiuo metu būtina sutelkti dėmesį tik į pagrindinius aspektus, pasiliekant 
teisę vėliau papildyti siūlomą tekstą.


