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Pakeitimas 49
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnio 
pirmą pastraipą ir 43 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 349 straipsnį,
42 straipsnio pirmą pastraipą ir 
43 straipsnio 2 dalį,

Or. pt

Pagrindimas

Reglamento teisinis pagrindas turėtų būti išplėstas įtraukiant Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 349 straipsnį, kuriame kalbama apie atokiausius Europos Sąjungos regionus.

Pakeitimas 50
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Kad atokiausiems Sąjungos regionams 
taikomos tvarkos siekiai būtų geriau 
įgyvendinti, į POSEI programas reikėtų 
įtraukti priemones, kuriomis būtų 
užtikrintas žemės ūkio produktų tiekimas 
bei vietinės žemės ūkio produktų gamybos 
išsaugojimas ir plėtojimas. Reikėtų 
suartinti atitinkamų regionų planavimo 
lygmenis, o Komisijos ir valstybių narių 
partnerystę padaryti sistematingesnę.

(4) Kad atokiausiems Sąjungos regionams 
taikomos tvarkos siekiai būtų geriau 
įgyvendinti, į POSEI programas reikėtų 
įtraukti priemones, kuriomis būtų 
užtikrintas žemės ūkio produktų tiekimas 
bei kokybiškos vietinės žemės ūkio 
produktų gamybos išsaugojimas ir 
plėtojimas, atsižvelgiant į suvaržymus, 
susijusius su klimato kaita. Reikėtų 
suartinti atitinkamų regionų planavimo 
lygmenis, o Komisijos ir valstybių narių 
partnerystę padaryti sistematingesnę.

Or. fr
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Pakeitimas 51
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Kad atokiausiems Sąjungos regionams 
taikomos tvarkos siekiai būtų geriau 
įgyvendinti, į POSEI programas reikėtų 
įtraukti priemones, kuriomis būtų 
užtikrintas žemės ūkio produktų tiekimas 
bei vietinės žemės ūkio produktų gamybos 
išsaugojimas ir plėtojimas. Reikėtų 
suartinti atitinkamų regionų planavimo 
lygmenis, o Komisijos ir valstybių narių 
partnerystę padaryti sistematingesnę.

(4) Kad atokiausiems Sąjungos regionams 
taikomos tvarkos siekiai būtų geriau 
įgyvendinti, į POSEI programas reikėtų 
įtraukti priemones, kuriomis būtų 
užtikrintas žemės ūkio produktų tiekimas 
bei vietinės žemės ūkio produktų gamybos 
išsaugojimas ir plėtojimas. Reikėtų 
suartinti atitinkamų regionų planavimo 
lygmenis, o Komisijos, valstybių narių ir 
vietos valdžios institucijų partnerystę 
padaryti sistematingesnę.

Or. fr

Pakeitimas 52
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Siekiant išvengti neigiamo poveikio 
POSEI programų tikslų įgyvendinimui, 
Komisija, vykdydama derybas dėl 
tarptautinių prekybos susitarimų, dėl 
kurių gali kilti pavojus pagal POSEI 
programas remiamiems sektoriams, 
kiekvieną kartą atlieka poveikio 
įvertinimą. Prieš sudarydama minėtuosius 
susitarimus, Komisija perduoda atliktą 
poveikio vertinimą Europos Parlamentui, 
Tarybai ir atokiausių regionų 
regioninėms valdžios institucijoms.

Or. fr
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Pakeitimas 53
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Siekiant išvengti neigiamo poveikio 
POSEI programų tikslų įgyvendinimui, 
Komisija, vykdydama derybas dėl 
tarptautinių susitarimų, dėl kurių gali 
kilti pavojus pagal POSEI programas 
remiamiems sektoriams, kiekvieną kartą 
atlieka poveikio įvertinimą.

Or. fr

Pakeitimas 54
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kad atokiausiems regionams būtų 
užtikrintas būtiniausių produktų tiekimas ir 
sumažėtų dėl šių regionų atokumo 
atsirandančių papildomų išlaidų, reikėtų 
nustatyti specialią tiekimo tvarką. Dėl 
atokiausių regionų ypatingos geografinės 
padėties, tiekiant žmonėms vartoti, 
perdirbti arba žemės ūkyje naudoti 
būtiniausius produktus, atsiranda 
papildomų transporto išlaidų. Be to, dėl jų 
atokumo, ypač dėl izoliuotumo ir nedidelių 
žemės ūkiui tinkančių plotų atsirandantys 
kiti objektyvūs veiksniai dar labiau suvaržo 
atokiausių regionų ūkinės veiklos 
vykdytojus bei gamintojus ir labai kenkia 
jų veiklai. Šios kliūtys gali būti 
sušvelnintos sumažinant minėtų būtiniausių 
produktų kainą.

(6) Nedarant poveikio vietos gamybai ir 
jos plėtrai, reikėtų nustatyti specialią 
tiekimo tvarką, kad atokiausiems 
regionams būtų užtikrintas būtiniausių 
produktų tiekimas ir sumažėtų dėl šių 
regionų atokumo atsirandančių papildomų 
išlaidų. Dėl atokiausių regionų ypatingos 
geografinės padėties, tiekiant žmonėms 
vartoti, perdirbti arba žemės ūkyje naudoti 
būtiniausius produktus, atsiranda 
papildomų transporto išlaidų. Be to, dėl jų 
atokumo, ypač dėl izoliuotumo ir nedidelių 
žemės ūkiui tinkančių plotų atsirandantys 
kiti objektyvūs veiksniai dar labiau suvaržo 
atokiausių regionų ūkinės veiklos 
vykdytojus bei gamintojus ir labai kenkia 
jų veiklai. Šios kliūtys gali būti 
sušvelnintos sumažinant minėtų būtiniausių 
produktų kainą.
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Or. fr

Pakeitimas 55
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti 
kainas atokiausiuose regionuose ir 
sumažinti papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl jų atokumo ir tuo pačiu 
metu išlaikyti Sąjungos produktų 
konkurencingumą, pagalba turėtų būti 
teikiama Sąjungos kilmės produktų 
tiekimui į atokiausius regionus. Teikiant 
tokią pagalbą turėtų būti atsižvelgiama į 
papildomas vežimo į atokiausius regionus 
išlaidas bei eksportui į trečiąsias šalis 
taikomas kainas ir, jei tai yra žemės ūkyje 
naudojami ir perdirbimui skirti produktai, į 
papildomas išlaidas, atsirandančias dėl 
atokumo, ypač dėl izoliuotumo ir nedidelio 
ploto.

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti 
kainas atokiausiuose regionuose 
sumažinant papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl jų atokumo, ir užtikrinti 
kasdieniam žmonių gyvenimui būtinų 
produktų tiekimą į šiuos regionus, pagalba 
turėtų būti teikiama Sąjungos kilmės 
produktų tiekimui į atokiausius regionus. 
Teikiant tokią pagalbą turėtų būti 
atsižvelgiama į papildomas vežimo į 
atokiausius regionus išlaidas bei eksportui į 
trečiąsias šalis taikomas kainas ir, jei tai 
yra žemės ūkyje naudojami ir perdirbimui 
skirti produktai, į papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl atokumo, ypač dėl 
izoliuotumo ir nedidelio ploto.

Or. fr

Pakeitimas 56
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti 
kainas atokiausiuose regionuose ir 
sumažinti papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl jų atokumo ir tuo pačiu 
metu išlaikyti Sąjungos produktų 
konkurencingumą, pagalba turėtų būti 
teikiama Sąjungos kilmės produktų 
tiekimui į atokiausius regionus. Teikiant 

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti 
kainas atokiausiuose regionuose ir 
sumažinti papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl jų atokumo ir tuo pačiu 
metu išlaikyti atokiausių regionų produktų 
konkurencingumą, pagalba turėtų būti 
teikiama produktų tiekimui į atokiausius 
regionus. Teikiant tokią pagalbą turėtų būti 
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tokią pagalbą turėtų būti atsižvelgiama į 
papildomas vežimo į atokiausius regionus 
išlaidas bei eksportui į trečiąsias šalis 
taikomas kainas ir, jei tai yra žemės ūkyje 
naudojami ir perdirbimui skirti produktai, į 
papildomas išlaidas, atsirandančias dėl 
atokumo, ypač dėl izoliuotumo ir nedidelio 
ploto.

atsižvelgiama į papildomas išlaidas, 
susijusias su šių produktų vežimu į 
atokiausius regionus, bei eksportui į 
trečiąsias šalis taikomas kainas ir, jei tai 
yra žemės ūkyje naudojami ir perdirbimui 
skirti produktai, į papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl atokumo, ypač dėl 
izoliuotumo ir nedidelio ploto.

Or. fr

Pakeitimas 57
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti 
kainas atokiausiuose regionuose ir 
sumažinti papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl jų atokumo ir tuo pačiu 
metu išlaikyti Sąjungos produktų 
konkurencingumą, pagalba turėtų būti 
teikiama Sąjungos kilmės produktų 
tiekimui į atokiausius regionus. Teikiant 
tokią pagalbą turėtų būti atsižvelgiama į 
papildomas vežimo į atokiausius regionus 
išlaidas bei eksportui į trečiąsias šalis 
taikomas kainas ir, jei tai yra žemės ūkyje 
naudojami ir perdirbimui skirti produktai, į 
papildomas išlaidas, atsirandančias dėl 
atokumo, ypač dėl izoliuotumo ir nedidelio 
ploto.

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti 
kainas atokiausiuose regionuose ir 
sumažinti papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl jų atokumo ir tuo pačiu 
metu išlaikyti Sąjungos produktų 
konkurencingumą, pagalba turėtų būti 
teikiama Sąjungos kilmės produktų 
tiekimui į atokiausius regionus. Teikiant 
tokią pagalbą turėtų būti atsižvelgiama į
papildomas išlaidas, susijusias su šių 
produktų vežimu į atokiausius regionus,
bei eksportui į trečiąsias šalis taikomas 
kainas ir, jei tai yra žemės ūkyje naudojami 
ir perdirbimui skirti produktai, į 
papildomas išlaidas, atsirandančias dėl 
atokumo, ypač dėl izoliuotumo ir nedidelio 
ploto.

Or. ro

Pakeitimas 58
Rosa Estaràs Ferragut

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

(8a) Parama tradiciniams sektoriams ypač 
reikalinga dėl to, kad sudaro galimybes 
jiems likti konkurencingiems Europos 
rinkoje atsižvelgiant į trečiųjų šalių 
sudaromą konkurenciją, ir dėl to, kad 
neseniai buvo pasirašyti nauji prekybos 
susitarimai su Lotynų Amerikos šalimis ir 
Pasaulio prekybos organizacijos 
sistemoje, dėl kurių šiems sektoriams kyla 
sunkumų. Vis dėlto, valstybės narės turi 
taip pat pasirūpinti, kad atokiausiuose 
regionuose būtų užtikrinama žemės ūkio 
veiklos įvairovė. 

Or. es

Pakeitimas 59
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Parama tradiciniams sektoriams ypač 
reikalinga dėl to, kad sudaro galimybes 
jiems likti konkurencingiems Sąjungos 
rinkoje atsižvelgiant į Lotynų Amerikos ir 
AKR šalių sudaromą konkurenciją, ir dėl 
to, kad neseniai buvo pasirašyti nauji 
prekybos susitarimai su Lotynų Amerikos 
šalimis ir Pasaulio prekybos organizacijos 
sistemoje, dėl kurių šiems sektoriams kyla 
sunkumų. Vis dėlto Komisija turėtų 
užtikrinti, kad dėl tradiciniams sektoriams 
(bananų ir cukranendrių) teikiamos 
paramos neatsirastų neigiamo poveikio 
visų kitų sektorių, skirtų gyvulininkystės 
ir augalininkystės produkcijai įvairinti, 
vystymuisi.

Or. fr
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Pakeitimas 60
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kadangi ryžiai yra pagrindinis 
Reunjono mitybos elementas, o vietoje jų 
neužauginama tiek, kad būtų patenkinti 
poreikiai, reikėtų ir toliau leisti netaikyti 
importo muitų šiam produktui, jį 
importuojant į Reunjoną.

(17) Kadangi ryžiai yra pagrindinis 
mitybos elementas Reunjone, o vietoje jų 
neužauginama tiek, kad būtų patenkinti 
poreikiai, reikėtų ir toliau leisti netaikyti 
importo muitų šiam produktui, jį 
importuojant į Reunjoną.

Or. fr

Pakeitimas 61
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Atokiausių regionų ūkininkai turėtų 
būti skatinami tiekti kokybiškus produktus, 
o prekyba jais turėtų būti palengvinama. 
Šiuo tikslu gali būti naudingas Sąjungos 
nustatyto grafinio simbolio naudojimas.

(22) Atokiausių regionų ūkininkai turėtų 
būti skatinami tiekti kokybiškus produktus, 
o prekyba jais turėtų būti palengvinama. 
Šiuo tikslu gali būti naudingas Sąjungos 
nustatyto grafinio simbolio naudojimas.
Siekiant skatinti vartoti atokiausių 
regionų produktus, turėtų būti remiamas 
kokybės ženklų, pvz., etikečių arba 
registruotų kilmės vietos nuorodų, 
naudojimas.

Or. fr

Pakeitimas 62
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Atokiausių regionų ūkininkai turėtų 
būti skatinami tiekti kokybiškus produktus, 
o prekyba jais turėtų būti palengvinama. 
Šiuo tikslu gali būti naudingas Sąjungos 
nustatyto grafinio simbolio naudojimas.

(22) Atokiausių regionų ūkininkai turėtų 
būti skatinami tiekti kokybiškus produktus, 
o prekyba jais turėtų būti palengvinama. 
Šiuo tikslu gali būti naudingas Sąjungos 
nustatyto grafinio simbolio naudojimas. 
Taip pat, siekiant skatinti vartoti 
atokiausių regionų produktus, turėtų būti 
remiamas ir palengvinamas registruotų ir 
garantuojamų kilmės vietos nuorodų 
naudojimas.

Or. ro

Pakeitimas 63
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Atokiausių regionų ūkininkai turėtų 
būti skatinami tiekti kokybiškus produktus, 
o prekyba jais turėtų būti palengvinama. 
Šiuo tikslu gali būti naudingas Sąjungos 
nustatyto grafinio simbolio naudojimas.

(22) Atokiausių regionų ūkininkai turėtų 
būti skatinami ir toliau tiekti kokybiškus 
produktus, o prekyba jais turėtų būti 
palengvinama. Šiuo tikslu gali būti 
naudingas Sąjungos nustatyto grafinio 
simbolio naudojimas.

Or. fr

Pakeitimas 64
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Atokiausių regionų žemės ūkio pasėlių 
fitosanitarinei padėčiai turi įtakos 
konkrečios problemos, susijusios su 

(27) Atokiausių regionų žemės ūkio pasėlių 
fitosanitarinei padėčiai turi įtakos 
konkrečios problemos, susijusios su 
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klimatu ir šiuose departamentuose iki šiol 
taikytų kontrolės priemonių 
nepakankamumu. Todėl turėtų būti 
įgyvendinamos kovos su kenksmingais 
organizmais, taip pat ir naudojant 
ekologinius metodus, programos. Turėtų 
būti tiksliai nurodytas Sąjungos finansinis 
įnašas į tokias programas.

klimatu ir šiuose departamentuose iki šiol 
taikytų kontrolės priemonių 
nepakankamumu. Todėl turėtų būti 
įgyvendinamos kovos su kenksmingais 
organizmais, mokslinių tyrimų ir mokymo 
programos, taip pat ir naudojant tvarius
organinius metodus. Turėtų būti tiksliai 
nurodytas Bendrijos finansinis įnašas į 
tokias programas.

Or. fr

Pakeitimas 65
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Vynuogynų, kurie Madeiros ir Kanarų 
salų regione yra labiausiai paplitusi 
ūkininkavimo rūšis ir užima svarbią vietą 
Azorų salose, išsaugojimas yra būtinas tiek 
dėl ekonominių, tiek dėl aplinkos apsaugos 
priežasčių. Siekiant remti gamybą, šiuose 
regionuose neturėtų būti taikomos nei 
išmokos už auginimo nutraukimą, nei 
rinkos mechanizmai, numatyti Reglamente 
(EB) Nr. 1234/2007, tačiau Kanarų salose 
turėtų būti galima taikyti distiliavimo 
krizės atveju priemones, jeigu rinka ypač 
sutrikdoma dėl kokybės problemų. Be to, 
techniniai, socialiniai ir ekonominiai 
sunkumai sutrukdė per nustatytą laiką 
visiškai pakeisti Madeiros ir Azorų salų 
regionų plotus, kurie buvo apsodinti 
hibridinėmis vynmedžių veislėmis, 
draudžiamomis pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1234/2007. Šiuose vynuogynuose 
pagamintas vynas yra skirtas tik 
tradiciniam vietiniam vartojimui.

(28) Vynuogynų, kurie Madeiros ir Kanarų 
salų regione yra labiausiai paplitusi 
ūkininkavimo rūšis ir užima svarbią vietą 
Azorų salose, išsaugojimas yra būtinas tiek 
dėl ekonominių, socialinių, tiek dėl 
aplinkos apsaugos priežasčių. Siekiant 
remti gamybą, šiuose regionuose neturėtų 
būti taikomos nei išmokos už auginimo 
nutraukimą, nei rinkos mechanizmai, 
numatyti Reglamente (EB) Nr. 1234/2007, 
tačiau Kanarų salose turėtų būti galima 
taikyti distiliavimo krizės atveju 
priemones, jeigu rinka ypač sutrikdoma dėl 
kokybės problemų. Be to, techniniai, 
socialiniai ir ekonominiai sunkumai 
sutrukdė per nustatytą laiką visiškai 
pakeisti Madeiros ir Azorų salų regionų 
plotus, kurie buvo apsodinti hibridinėmis 
vynmedžių veislėmis, draudžiamomis 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007. 
Šiuose vynuogynuose pagamintas vynas 
yra skirtas tik tradiciniam vietiniam 
vartojimui.

Or. fr
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Pakeitimas 66
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nepaisant skiriamos paramos karvės 
pieno gamybai Madeiroje ir Reunjone 
nepavyko išlaikyti vidaus ir išorės tiekimo 
pusiausvyros, visų pirma dėl didelių 
struktūrinių sunkumų, su kuriais 
susiduriama šiame sektoriuje, ir menkų šio 
sektoriaus galimybių prisitaikyti prie 
naujos ekonominės aplinkos. Todėl ir 
toliau turėtų būti leidžiama iš Sąjungos 
kilmės pieno miltelių gaminti ypač aukšta 
temperatūra (UHT) apdorotą pieną, kad 
būtų galima geriau patenkinti vietinius 
vartojimo poreikius. Siekiant geriau 
informuoti vartotoją, reikėtų numatyti 
prievolę ant pardavimo etiketės nurodyti, 
kad tai yra ypač aukšta temperatūra (UHT) 
apdorotas pienas iš pieno miltelių.

(30) Nepaisant skiriamos paramos karvės 
pieno gamybai Madeiroje ir Reunjone 
nepavyko išlaikyti vidaus ir išorės tiekimo 
pusiausvyros, visų pirma dėl didelių 
struktūrinių sunkumų, su kuriais 
susiduriama šiame sektoriuje, ir menkų šio 
sektoriaus galimybių prisitaikyti prie 
naujos ekonominės aplinkos. Todėl ir 
toliau turėtų būti leidžiama iš Sąjungos 
kilmės pieno miltelių gaminti ypač aukšta 
temperatūra (UHT) apdorotą pieną, kad 
būtų galima geriau patenkinti vietinius 
vartojimo poreikius, atsižvelgiant taip pat 
ir į būtinybę užtikrinti ilgalaikį šio 
sektoriaus vystymąsi. Siekiant geriau 
informuoti vartotoją, reikėtų numatyti 
prievolę nurodyti, kad tai yra ypač aukšta 
temperatūra (UHT) apdorotas pienas iš 
pieno miltelių, taip pat nurodyti 
procentinę šviežio pieno dalį. Atsižvelgiant 
į dabartinę padėtį Martinikos ir 
Gvadelupos pieno sektoriuose, tokia 
nuostata turėtų būti taikoma tik tuo 
atveju, jei atitinkama valstybė narė įrodo, 
kad tikslinga taikyti šią priemonę 
minėtosiose teritorijose.

Or. fr

Pakeitimas 67
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nepaisant skiriamos paramos karvės 
pieno gamybai Madeiroje ir Reunjone 
nepavyko išlaikyti vidaus ir išorės tiekimo 
pusiausvyros, visų pirma dėl didelių 
struktūrinių sunkumų, su kuriais 
susiduriama šiame sektoriuje, ir menkų šio 
sektoriaus galimybių prisitaikyti prie 
naujos ekonominės aplinkos. Todėl ir 
toliau turėtų būti leidžiama iš Sąjungos 
kilmės pieno miltelių gaminti ypač aukšta 
temperatūra (UHT) apdorotą pieną, kad 
būtų galima geriau patenkinti vietinius 
vartojimo poreikius. Siekiant geriau 
informuoti vartotoją, reikėtų numatyti 
prievolę ant pardavimo etiketės nurodyti, 
kad tai yra ypač aukšta temperatūra (UHT) 
apdorotas pienas iš pieno miltelių.

(30) Nepaisant skiriamos paramos karvės 
pieno gamybai Madeiroje ir Reunjone 
nepavyko išlaikyti vidaus ir išorės tiekimo 
pusiausvyros, visų pirma dėl didelių 
struktūrinių sunkumų, su kuriais 
susiduriama šiame sektoriuje. Todėl ir 
toliau turėtų būti leidžiama iš Sąjungos 
kilmės pieno miltelių gaminti ypač aukšta 
temperatūra (UHT) apdorotą pieną, kad 
būtų galima geriau patenkinti vietinius 
vartojimo poreikius, jei ši priemonė 
netrukdo surinkti ir realizuoti vietoje 
pagamintą pieną ir nekenkia pastangoms 
skatinti šio gamybos sektoriaus plėtrą, 
siekiant vidutinės trukmės laikotarpiu 
užtikrinti savarankišką Reunjono 
apsirūpinimą pieno produktais. Siekiant 
geriau informuoti vartotoją, reikėtų 
numatyti prievolę ant pardavimo etiketės 
nurodyti, kad tai yra ypač aukšta 
temperatūra (UHT) apdorotas pienas iš 
pieno miltelių.

Or. fr

Pakeitimas 68
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Įgyvendinant šį reglamentą neturėtų 
būti sumažintas konkrečios paramos, kuri 
iki šiol buvo skiriama atokiausiems 
regionams, dydis. Todėl, tam kad būtų 
įgyvendintos atitinkamos priemonės, 
valstybės narės turėtų turėti lėšų, 
atitinkančių pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 247/2006 jau skirtą Sąjungos paramą.

(35) Siekiant užtikrinti šio reglamento 
tikslų įgyvendinimą, visų pirma būtinybę 
išlaikyti ir plėtoti žemės ūkio veiklą 
atokiausiuose regionuose, reikėtų 
persvarstyti lėšas, atitinkančias pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 247/2006 
atokiausiems regionams jau skirtą 
Sąjungos paramą.

Or. es
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Pakeitimas 69
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Nuo 2006 m. kai kuriuose 
atokiausiuose regionuose, ypač Azoruose ir 
Prancūzijos užjūrio departamentuose, 
būtiniausių produktų poreikis išaugo dėl 
padidėjusio naminių gyvulių skaičiaus ir 
dėl demografinių priežasčių. Todėl reikėtų 
padidinti biudžeto, kurį valstybės narės gali 
naudoti specialiai tiekimo tvarkai 
atitinkamuose regionuose, dalį.

(36) Nuo 2006 m. kai kuriuose 
atokiausiuose regionuose, ypač Azoruose ir 
Prancūzijos užjūrio departamentuose, 
būtiniausių produktų poreikis išaugo dėl 
padidėjusio naminių gyvulių skaičiaus ir 
dėl demografinių priežasčių. Todėl reikėtų 
padidinti metinį POSEI programų 
biudžetą ir biudžeto, kurį valstybės narės 
gali naudoti specialiai tiekimo tvarkai 
atitinkamuose regionuose, dalį.

Or. fr

Pakeitimas 70
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos specialios 
žemės ūkio priemonės, skirtos sumažinti 
sunkumus, kurie atsiranda dėl Sutarties 
349 straipsnyje minimų Sąjungos regionų 
(toliau – atokiausi regionai) atokumo, 
izoliuotumo, nutolimo, mažumo, reljefo, 
nepalankaus klimato ir ekonominės 
priklausomybės nuo nedaugelio produktų.

Šiuo reglamentu nustatomos specialios 
žemės ūkio priemonės, skirtos sumažinti 
sunkumus, kurie atsiranda dėl Sutarties 
349 straipsnyje minimų Sąjungos regionų 
(toliau – atokiausi regionai) atokumo, 
izoliuotumo, nutolimo, mažumo, reljefo, 
nepalankaus klimato, neišvengiamai 
didėjančio klimato kaitos pasekmių 
poveikio ir ekonominės priklausomybės 
nuo nedaugelio produktų.

Or. fr
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Pakeitimas 71
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti būtiniausių žmonėms vartoti, 
perdirbti arba naudoti žemės ūkyje skirtų 
produktų tiekimą atokiausiems regionams, 
sumažinant dėl šių regionų atokumo 
atsirandančias papildomas išlaidas;

a) užtikrinti būtiniausių žmonėms vartoti, 
perdirbti arba naudoti žemės ūkyje skirtų 
produktų tiekimą atokiausiems regionams, 
sumažinant dėl šių regionų atokumo 
atsirandančias papildomas išlaidas, 
nedarant neigiamo poveikio vietos 
gamybai ir jos plėtrai;

Or. fr

Pakeitimas 72
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išsaugoti ir plėtoti atokiausių regionų 
žemės ūkio veiklą, įskaitant vietinių 
produktų gamybą, perdirbimą ir prekybą 
jais.

b) išsaugoti ir plėtoti tvarią atokiausių 
regionų žemės ūkio veiklą, įskaitant 
kokybiškų vietinių produktų gamybą, 
perdirbimą ir prekybą jais, siekiant 
ilgainiui užtikrinti savarankišką 
apsirūpinimą produktais šiose teritorijose 
ir išvengti nereikalingo prekių 
transportavimo.

Or. fr

Pakeitimas 73
Rosa Estaràs Ferragut

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

b) išsaugoti ir plėtoti atokiausių regionų 
žemės ūkio veiklą, įskaitant vietinių 
produktų gamybą, perdirbimą ir prekybą 
jais.

b) išsaugoti, plėtoti ir kuo labiau įvairinti
atokiausių regionų žemės ūkio veiklą, 
įskaitant vietinių produktų gamybą, 
perdirbimą ir prekybą jais, užtikrinant 
tinkamas gamintojų pajamas.

Or. es

Pakeitimas 74
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išsaugoti ir plėtoti atokiausių regionų 
žemės ūkio veiklą, įskaitant vietinių 
produktų gamybą, perdirbimą ir prekybą 
jais.

b) išsaugoti ir plėtoti atokiausių regionų 
žemės ūkio veiklą, įskaitant vietinius 
gamybos sektorius bei vietinių produktų 
gamybą, perdirbimą ir prekybą jais.

Or. fr

Pakeitimas 75
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatinti mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, visų pirma siekiant plėtoti 
tvarius ir didelę papildomą naudą 
teikiančius žemės ūkio produktus.

Or. fr



AM\864566LT.doc 17/32 PE462.855v01-00

LT

Pakeitimas 76
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) specialias paramos vietos žemės ūkio 
produktams priemones, kaip numatyta 
IV skyriuje.

b) specialias paramos tvariems vietos 
žemės ūkio produktams priemones, kaip 
numatyta IV skyriuje.

Or. fr

Pakeitimas 77
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) specialias paramos vietos žemės ūkio 
produktams priemones, kaip numatyta 
IV skyriuje.

(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba 
įtakos neturi.)

Or. fr

Pakeitimas 78
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) priemones, kurios padėtų plėtoti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programas 
siekiant tvarios ir didelę papildomą naudą 
teikiančios žemės ūkio veiklos.

Or. fr
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Pakeitimas 79
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prieš pateikiant POSEI programų 
projektus Komisijai patvirtinti, atitinkamu 
geografiniu lygmeniu turi būti 
konsultuojamasis su valdžios 
institucijomis, atsakingomis vietos 
bendruomenėmis, atsakingomis 
organizacijomis, atitinkamomis 
atstovaujančiomis ir (arba) profesinėmis 
organizacijomis.

Or. fr

Pakeitimas 80
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paramą mokslinių tyrimų projektams, 
priemonėms, skirtoms remti mokslinius 
projektus arba priemonėms, kurios 
atitinka Sąjungos finansavimo skyrimo 
reikalavimus remiantis Tarybos 
sprendimu 2009/470/EB9;

Išbraukta.

__________________
OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

Or. fr

Pakeitimas 81
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priemonės, kurių imtasi siekiant 
užtikrinti veiksmingą ir tinkamą programų 
įgyvendinimą, įskaitant reklamos, 
stebėsenos bei įvertinimo priemones, 
konkretūs kiekybiniai rodikliai, naudotini 
atliekant programos įvertinimą;

c) priemonės, kurių imtasi siekiant 
užtikrinti veiksmingą ir tinkamą programų 
įgyvendinimą, įskaitant reklamos, 
stebėsenos bei įvertinimo priemones, 
konkretūs kiekybiniai rodikliai, naudotini 
atliekant programos įvertinimą; pagal šias 
priemones, be kita ko, numatoma įsteigti 
veiksmų, skirtų vietos produktams 
paremti, stebėsenos ir vertinimo komitetą;

Or. es

Pakeitimas 82
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamosi į POSEI programų įtrauktų 
priemonių įgyvendinimo metiniu 
įvertinimu ir atsižvelgdamos į 29 straipsnio 
2 ir 3 dalyse nurodytą finansavimą, 
valstybės narės Komisijai gali pateikti 
programų pakeitimo pasiūlymus, kad 
programos būtų geriau pritaikytos prie 
atokiausių regionų poreikių ir siūlomos 
strategijos. Komisija įgyvendinimo aktu 
patvirtina vienodas programos pakeitimo 
pasiūlymų teikimo taisykles.

2. Remdamosi į POSEI programų įtrauktų 
priemonių įgyvendinimo metiniu 
įvertinimu ir atsižvelgdamos į 29 straipsnio 
2 ir 3 dalyse nurodytą finansavimą, 
valstybės narės, pasikonsultavusios su 
vietos valdžios institucijomis, Komisijai 
gali pateikti programų pakeitimo 
pasiūlymus, kad programos būtų geriau 
pritaikytos prie atokiausių regionų poreikių 
ir siūlomos strategijos. Komisija 
įgyvendinimo aktu patvirtina vienodas 
programos pakeitimo pasiūlymų teikimo 
taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 83
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagalba neskiriama už tiekiamus 
produktus, kuriems speciali tiekimo tvarka 
buvo taikoma kitame atokiausiame regione.

3. Pagalba neskiriama už tiekiamus 
produktus, kuriems speciali tiekimo tvarka 
buvo taikoma kitame atokiausiame regione, 
atsižvelgiant į 12 straipsnio nuostatas dėl 
juntamo naudos poveikio.

Or. fr

Pakeitimas 84
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prekybos su likusia Sąjungos dalimi 
srautus;

b) prekybos su likusia Sąjungos dalimi 
srautus ir klimato kaitos pasekmes;

Or. fr

Pakeitimas 85
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) esant reikalui – poreikį nesudaryti 
kliūčių galimai vietinių produktų gamybos 
plėtrai.

d) poreikį nesudaryti kliūčių galimai 
vietinių produktų gamybos plėtrai, ypač 
atidžiai įvertinant poveikį, kuris remiant 
tiekimą gali būti daromas kitiems vietos 
produktams ir jų gamybos plėtros 
galimybėms.

Or. fr
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Pakeitimas 86
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra eksportuojami į trečiąsias šalis ar į 
likusią Sąjungos dalį, neviršijant tradicinio 
išsiuntimo ir tradicinio eksporto kiekio. 
Tokį kiekį Komisija nustato įgyvendinimo 
aktu, remdamasi išsiuntimų ar eksporto 
1989, 1990 ir 1991 metais vidurkiu;

a) yra eksportuojami į trečiąsias šalis ar į 
likusią Sąjungos dalį, neviršijant vidutinio 
išsiuntimo ir vidutinio eksporto kiekio. 
Tokį kiekį Komisija nustato įgyvendinimo 
aktu, remdamasi reprezentatyviais 
laikotarpio, ne ilgesnio kaip penkeri metai 
prieš einamuosius metus, duomenimis;

Or. fr

Pakeitimas 87
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra eksportuojami į trečiąsias šalis ar į 
likusią Sąjungos dalį, neviršijant tradicinio 
išsiuntimo ir tradicinio eksporto kiekio. 
Tokį kiekį Komisija nustato įgyvendinimo 
aktu, remdamasi išsiuntimų ar eksporto 
1989, 1990 ir 1991 metais vidurkiu;

a) yra eksportuojami į trečiąsias šalis arba 
išsiunčiami į likusią Sąjungos dalį, 
neviršijant kiekio, kurį Komisija nustato 
įgyvendinimo aktu, remdamasi išsiuntimų 
ar eksporto kiekių vidurkiu, kuris 
priklauso nuo mažiausios ribinės vertės, 
atitinkančios eksportuotų ar išsiųstų 
kiekių vidurkį per 1989, 1990 ir 
1991 metus;

Or. pt

Pagrindimas

Į likusią Sąjungos dalį išsiunčiami arba eksportuojami kiekiai turi atitikti rinkos raidą ir juos 
nustatant turi būti atsižvelgiama į trejų metų prieš einamuosius metus vidurkį.

Pakeitimas 88
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra eksportuojami į trečiąsias šalis ar į 
likusią Sąjungos dalį, neviršijant tradicinio 
išsiuntimo ir tradicinio eksporto kiekio. 
Tokį kiekį Komisija nustato įgyvendinimo 
aktu, remdamasi išsiuntimų ar eksporto 
1989, 1990 ir 1991 metais vidurkiu;

a) yra eksportuojami į trečiąsias šalis ar į 
likusią Sąjungos dalį, neviršijant tradicinio 
išsiuntimo ir tradicinio eksporto kiekio. 
Tokį kiekį Komisija nustato įgyvendinimo 
aktu, remdamasi išsiuntimų ar eksporto 
trejais geriausiais metais vidurkiu;

Or. pt

Pakeitimas 89
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) yra eksportuojami į trečiąsias šalis 
vykdant regioninę prekybą; paskirties 
vietas ir sąlygas Komisija nustato 
įgyvendinimo aktu;

b) yra eksportuojami į trečiąsias šalis 
vykdant regioninę prekybą;

Or. pt

Pagrindimas

Pagal Komisijos siūlomą formuluotę ženkliai apribojamos atokiausių regionų žemės ūkio ir 
pramonės sektorių galimybės augti, kadangi nustatomi neaktualūs kiekiai ir eksporto 
paskirties vietos, kurios jokiu būdu neatspindi realybės. 

Pakeitimas 90
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) iš Azorų į Madeirą arba iš Madeiros į Išbraukta.
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Azorus siunčiami produktai;

Or. pt

Pakeitimas 91
Luís Paulo Alves

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tarp Azorų, Madeiros ir Kanarų salų 
regionų siunčiami produktai; 

Or. pt

Pakeitimas 92
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) iš Madeiros į Kanarų salas arba iš 
Kanarų salų į Madeirą siunčiami 
produktai;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 93
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiame skyriuje „regioninė prekyba“ 
reiškia kiekvieno Prancūzijos užjūrio 
departamento, Azorų, Madeiros ir Kanarų 

3. Šiame skyriuje „regioninė prekyba“ 
reiškia kiekvieno Prancūzijos užjūrio 
departamento, Azorų, Madeiros ir Kanarų 
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salų prekybą su Komisijos įgyvendinimo 
aktu nustatytomis trečiosiomis šalimis.

salų prekybą su trečiosiomis šalimis.

Or. pt

Pagrindimas

Pagal Komisijos siūlomą formuluotę ženkliai apribojamos atokiausių regionų žemės ūkio ir 
pramonės sektorių galimybės augti, kadangi nustatomi neaktualūs kiekiai ir eksporto 
paskirties vietos, kurios jokiu būdu neatspindi realybės. 

Pakeitimas 94
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programos dalyje, skirtoje vietinės 
žemės ūkio produktų gamybos 
priemonėms, nurodoma bent tokia 
informacija:

2. Programos dalyse, skirtose vietinės 
žemės ūkio produktų gamybos 
priemonėms, nurodoma bent tokia 
informacija:

Or. fr

Pakeitimas 95
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siūlomos strategijos, pasirinktų 
prioritetų ir kiekybinių bendrųjų bei 
veiklos tikslų apibūdinimas, poveikio, 
kurio tikimasi ekonomikos, aplinkos ir 
socialinėje srityse, įskaitant užimtumą, 
įvertinimas;

b) siūlomos strategijos, pasirinktų 
prioritetų ir kiekybinių bendrųjų bei 
veiklos tikslų apibūdinimas, poveikio, 
kurio tikimasi ekonomikos, aplinkos ir 
socialinėje srityse, įskaitant užimtumą, 
vietos produktų kokybę ir teigiamą šių 
priemonių poveikį klimato kaitai,
įvertinimas;

Or. fr
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Pakeitimas 96
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pagalbos skyrimo sąlygos, produktai ir 
atitinkamas kiekis;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 97
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kiekvienai priemonei ar veiklos rūšiai
nustatytas pagalbos dydis siekiant vieno ar 
kelių programoje numatytų tikslų.

f) kiekvienai priemonei nustatytas pagalbos 
dydis ir kiekvienos rūšies veiklai 
numatytas laikinas pagalbos dydis siekiant 
vieno ar kelių programoje numatytų tikslų.

Or. es

Pakeitimas 98
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) viršutinė riba. Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 99
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai gavėjų projektas patvirtinamas, 
valstybės narės gali jiems išduoti 
atitinkamą patvirtinimą, kad jie galėtų 
lengviau gauti išankstinį finansavimą iš 
bankų.

Or. fr

Pakeitimas 100
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepaisant Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 39 straipsnio 4 dalies, to 
reglamento I priede nurodyti maksimalūs 
dydžiai, kuriems kasmet gali būti skiriama 
Sąjungos pagalba, gali būti padidinti iki 
dviejų kartų, jei tai yra priemonė, skirta 
Azorų salų ežerams apsaugoti, ir priemonė, 
skirta gamtovaizdžiui ir žemės ūkio žemės 
tradiciniams savitumams ir akmens 
sienoms, Madeiroje palaikančioms terasas, 
išsaugoti.

1. Nepaisant Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 39 straipsnio 4 dalies, to 
reglamento I priede nurodyti maksimalūs 
dydžiai, kuriems kasmet gali būti skiriama 
Sąjungos pagalba, gali būti padidinti iki 
dviejų kartų, jei tai yra priemonė, skirta 
Azorų salų ežerams apsaugoti, ir priemonė, 
skirta gamtovaizdžiui ir žemės ūkio žemės 
tradiciniams savitumams ir akmens 
sienoms, Madeiroje ir Kanarų salose
palaikančioms terasas, išsaugoti.

Or. es

Pakeitimas 101
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) įnašai atokiausių 
regionų programoms gali siekti iki 
85 proc. kiekvienoje iš programų krypčių, 
numatytų pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1698/2005.

Or. es

Pakeitimas 102
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 114 straipsnio 2 dalies, 
Madeiroje ir Prancūzijos užjūrio 
departamente Reunjone leidžiama, 
neviršijant vietos vartotojų poreikių, iš 
Sąjungos kilmės pieno miltelių gaminti 
ypač aukšta temperatūra (UHT) apdorotą 
pieną, jei ši priemonė netrukdo surinkti ir 
realizuoti vietoje pagaminto pieno. Šis 
produktas skiriamas tik vietiniam 
vartojimui.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 114 straipsnio 2 dalies, 
Madeiroje ir Prancūzijos užjūrio 
departamente Reunjone leidžiama, 
neviršijant vietos vartotojų poreikių, iš 
Sąjungos kilmės pieno miltelių gaminti 
ypač aukšta temperatūra (UHT) apdorotą 
pieną, jei ši priemonė netrukdo surinkti ir 
realizuoti vietoje pagaminto pieno. Jei 
atitinkama valstybė narė įrodo, kad tokią 
priemonę tikslinga taikyti Prancūzijos 
užjūrio departamentuose Martinikoje ir 
Gvadelupoje, Komisija prireikus pagal 
33 straipsnį gali patvirtinti deleguotuosius 
teisės aktus, kad minėtosios priemonės 
taikymas būtų išplėstas įtraukiant šiuos 
departamentus. Šis produktas skiriamas tik 
vietiniam vartojimui.

Or. fr

Pakeitimas 103
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekvienais finansiniais metais 
Sąjunga finansuoja III ir IV skyriuose 
nurodytas priemones, pagal kurias turi 
būti numatyta pasiekti 20 proc. realų 
padidinimą pagal specialią tiekimo tvarką, 
kadangi tai būtina Portugalijos ir 
Prancūzijos atvejais. 

Or. pt

Pakeitimas 104
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Prancūzijos užjūrio departamentams 
skirtas biudžetas bus proporcingai 
padidintas, kai Prancūzijos užjūrio 
departamentui Majotui bus skirtas 
atokiausio Sąjungos regiono statusas.

Or. fr

Pakeitimas 105
Elie Hoarau

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimai ir ataskaitos Pranešimai, ataskaitos ir poveikio 
vertinimas

Or. fr
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Pakeitimas 106
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų 
metų liepos 31 d. pateikia Komisijai 
ataskaitą už praėjusius metus dėl šiame 
reglamente numatytų priemonių 
įgyvendinimo.

2. Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų 
metų rugsėjo 30 d. pateikia Komisijai 
ataskaitą už praėjusius metus dėl šiame 
reglamente numatytų priemonių 
įgyvendinimo.

Or. pt

Pakeitimas 107
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų 
metų liepos 31 d. pateikia Komisijai 
ataskaitą už praėjusius metus dėl šiame 
reglamente numatytų priemonių 
įgyvendinimo.

2. Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų 
metų rugpjūčio 31 d. pateikia Komisijai 
ataskaitą už praėjusius metus dėl šiame 
reglamente numatytų priemonių 
įgyvendinimo.

Or. pt

Pagrindimas

Šis terminas turi būti pratęstas, atsižvelgiant į tai, kad daugelį ataskaitai reikalingų duomenų 
atsakingos nacionalinės institucijos gaus tik liepos mėnesį, taigi nebus įmanoma nustatytu 
laiku parengti ataskaitos.

Pakeitimas 108
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d., 
o vėliau kas penkeri metai Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
bendrąją ataskaitą apie priemonių, kurių 
buvo imtasi taikant šį reglamentą, įskaitant 
priemones bananų sektoriuje, poveikį, 
prireikus pridedant atitinkamus 
pasiūlymus.

3. Ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d., 
o vėliau kas penkeri metai Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
bendrąją ataskaitą apie priemonių, kurių 
buvo imtasi taikant šį reglamentą, įskaitant 
priemones bananų ir pieno sektoriuose, 
poveikį, prireikus pridedant atitinkamus 
pasiūlymus.

Or. pt

Pakeitimas 109
Elie Hoarau

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Prieš pradėdama bet kokias derybas 
dėl Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių ir 
regioninių arba tarptautinių organizacijų 
susitarimų, Komisija atlieka poveikio 
vertinimą, susijusį su žemės ūkio 
produktais, kurie remiami pagal POSEI 
programas ir apie kuriuos gali būti 
kalbama derybų metu. Atlikdama poveikio 
vertinimą, Komisija laikosi Jungtinių 
Tautų organizacijos nustatytų kriterijų.

Or. fr

Pakeitimas 110
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tais atvejais, kai įsigalioja 
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tarptautiniai prekybos susitarimai arba iš 
esmės keičiama bendra žemės ūkio 
politika, turėtų būti atliekamas poveikio 
vertinimas, susijęs su žemės ūkio veikla 
atokiausiuose regionuose, ypač kalbant 
apie pagrindinius jų produktus.

Or. pt

Pakeitimas 111
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Atsižvelgiant į atliktą poveikio 
vertinimą, kaip numatyta 3a dalyje, 
prireikus turėtų būti siūlomi pakeitimai, 
kuriais būtų siekiama geriau pritaikyti 
žemės ūkio veiklą atokiausiuose 
regionuose prie naujų sąlygų.

Or. pt

Pakeitimas 112
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a straipsnis
Vėlesni pakeitimai

Ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija pateikia 
naujų pasiūlymų, visų pirma finansų 
srityje, kuriais būtų siekiama atsižvelgti į 
atokiausio regiono statuso suteikimą 
Majoto teritorijai ir į naujus sektorius, 
skirtus gamybai įvairinti. 
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Or. fr


