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PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) nepaprastai svarbu gamintojų naudai 
atkurti galios pusiausvyrą maisto 
gamybos grandinėje;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama tuos 
aktus, konsultuotųsi su atitinkamais 
asmenimis, įskaitant ekspertus. Rengdama 
ir sudarydama deleguotuosius aktus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

(2) ypač svarbu, kad visais pasirengimo, 
įgyvendinimo, stebėjimo ir vertinimo 
etapais Komisija konsultuotųsi su 
atitinkamais asmenimis, įskaitant 
ekspertus. Turėtų būti remiamas 
visuomenės dalyvavimas vietos, regionų, 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis.
Rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo 
pačiu metu ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) turėtų būti atsižvelgta į Europos 
Komisijos nustatytus būsimosios bendros 
žemės ūkio politikos tikslus tvaraus 
gamtos išteklių valdymo, apsirūpinimo 
maistu, žemės ūkio veiklos visoje 
Europoje, proporcingo regionų vystymosi, 
Europos ūkininkavimo konkurencingumo 
ir BŽŪP supaprastinimo srityse;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) ūkininkams ypač svarbu, kad būtų 
supaprastintos administracinės bendros 
žemės ūkio politikos įgyvendinimo 
taisyklės, tačiau dėl šio supaprastinimo
neturi būti pernelyg standartizuoti 
kriterijai, nes dėl to gali nepavykti 
atsižvelgti į specifinius vietos ir 
regioninius ypatumus;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Sąjungos finansavimas turi paskatinti 
patvirtintas ūkio subjektų organizacijas 
parengti darbo programas, kuriomis 
siekiama gerinti alyvuogių aliejaus ir 
valgomųjų alyvuogių produkcijos kokybę. 
Todėl šiame reglamente reikėtų numatyti, 
kad Sąjungos parama skiriama laikantis 
nustatytų pagal atitinkamas darbo 
programas vykdomos veiklos prioritetų. 
Tačiau reikėtų apsiriboti tik naudingiausia 
susijusia veikla, o siekiant geresnės tokių 

(30) Sąjungos finansavimas turi paskatinti 
patvirtintas ūkio subjektų organizacijas 
parengti darbo programas, kuriomis 
siekiama gerinti alyvuogių aliejaus ir 
valgomųjų alyvuogių produkcijos kokybę, 
ypač kai tai susiję su ES pietinės dalies 
šalių regionais, kurie specializuojasi 
produktų iš alyvuogių gamybos srityje. 
Todėl šiame reglamente reikėtų numatyti, 
kad Sąjungos parama skiriama laikantis 
nustatytų pagal atitinkamas darbo 
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programų kokybės reikėtų pradėti taikyti 
bendro finansavimo principą;

programas vykdomos veiklos prioritetų. 
Tačiau reikėtų apsiriboti tik naudingiausia 
susijusia veikla, o siekiant geresnės tokių 
programų kokybės reikėtų pradėti taikyti 
bendro finansavimo principą;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) regionuose, kuriuose vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamybos 
organizavimas yra menkas, turėtų būti 
leidžiama skirti papildomą nacionalinį 
finansinį įnašą. Valstybėms narėms, kurių 
padėtis ypač nepalanki struktūriniu 
atžvilgiu, tą įnašą turėtų kompensuoti 
Sąjunga;

(37) regionuose, kuriuose vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamybos 
organizavimas yra menkas, pirmiausia 
kalnuotose vietovėse, salose ar ES pietinės 
dalies šalių regionuose, kuriems gresia 
ypatingi klimato pavojai, pvz., sausros,
turėtų būti leidžiama skirti papildomą 
nacionalinį finansinį įnašą. Valstybėms 
narėms, kurių padėtis ypač nepalanki 
struktūriniu atžvilgiu ir kurios nukentėjo 
nuo dabartinės socialinės ir ekonominės
krizės, tą įnašą turėtų kompensuoti 
Sąjunga;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) atsižvelgiant į vartotojų poreikį gauti 
tinkamą ir skaidrią informaciją apie 
produktą, kiekvienu atskiru atveju turėtų 
būti įmanoma nustatyti atitinkamo 
geografinio lygmens ūkininkavimo vietą, 
kartu atsižvelgiant į kai kurių sektorių, visų 
pirma perdirbtų žemės ūkio produktų 
sektoriaus, ypatumus;

(54) atsižvelgiant į vartotojų poreikį gauti 
tinkamą ir skaidrią informaciją apie 
produktą, kiekvienu atskiru atveju turėtų 
būti įmanoma nustatyti atitinkamo 
geografinio lygmens ūkininkavimo vietą, 
nepamirštant, kad dėl neišsamios ir 
neteisingos informacijos gali būti 
neigiamai paveikta susijusios teritorijos 
ekonomikos ir gamybos struktūra, kartu 
atsižvelgiant į kai kurių sektorių, visų 
pirma perdirbtų žemės ūkio produktų 
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sektoriaus, regioninius ypatumus;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai tai būtina siekiant rinkos skaidrumo, 
Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį
priimti deleguotuosius aktus, kad nustatytų 
sąlygas, kuriomis ji gali nuspręsti skirti 
paramą privačiam 16 straipsnyje išvardytų 
produktų sandėliavimui, atsižvelgdama į 
atitinkamų produktų vidutines 
užregistruotas Sąjungos rinkos kainas ir 
referencines kainas arba į poreikį reaguoti į 
ypač sudėtingą padėtį rinkoje arba 
ekonominius sektoriaus pokyčius vienoje 
ar keliose valstybėse narėse.

1. Kai tai būtina siekiant rinkos skaidrumo, 
Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kad nustatytų 
sąlygas, kuriomis ji gali nuspręsti skirti 
paramą privačiam 16 straipsnyje išvardytų 
produktų sandėliavimui, atsižvelgdama į 
atitinkamų produktų vidutines 
užregistruotas Sąjungos rinkos kainas ir 
referencines kainas arba į poreikį reaguoti į 
ypač sudėtingą ir suvaržytą padėtį rinkoje 
arba į ekonominius pokyčius ir situacijas, 
dėl kurių gerokai pakenkiama gamybai ir 
prekybai sektoriuje ES regionuose vienoje 
ar keliose valstybėse narėse.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 50 % – mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

a) 60 % – mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 40 % – kituose nei mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose;

b) 50 % – kituose nei mažiau išsivystę 
regionai;
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–
108 straipsniuose nurodytas organizacijas 
imtis veiksmų, kurie padėtų lengviau 
pritaikyti pasiūlą prie rinkos poreikių, 
išskyrus veiksmus, susijusius su pašalinimu 
iš rinkos, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti su gyvų augalų, 
galvijienos, kiaulienos, avienos ir ožkienos, 
kiaušinių ir paukštienos sektoriais 
susijusius deleguotuosius aktus dėl 
priemonių, kuriomis:

Atsižvelgiant į poreikį paskatinti 106–
108 straipsniuose nurodytas organizacijas 
imtis veiksmų, kurie padėtų lengviau 
pritaikyti pasiūlą prie rinkos poreikių, 
išskyrus veiksmus, susijusius su pašalinimu 
iš rinkos, Komisija įgaliojama pagal 
160 straipsnį priimti su visais 1 straipsnio 
2 dalyje išvardytais sektoriais, gyvų 
augalų, galvijų mėsos, kiaulienos, avienos 
ir ožkienos, kiaušinių ir paukštienos 
sektoriais susijusius deleguotuosius aktus 
dėl priemonių, kuriomis:
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