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Pakeitimas 1
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Komisijos pasiūlymuose turėtų būti 
numatyta bendros žemės ūkio politikos 
reforma, kuri yra būtina norint išlaikyti 
Europos Sąjungos žemės ūkį ir kaimo 
teritorijas;

Or. pt

Pakeitimas 2
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Komisija turėtų apsvarstyti galimybę 
priešintis rinkos reguliavimui, 
atsižvelgdama į žemės ūkio veiklą 
įvairiose ES teritorijose;

Or. pt

Pakeitimas 3
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) būtina išlyginti jėgų pusiausvyrą 
maisto gamybos grandinėje gamintojų 
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naudai;

Or. pt

Pakeitimas 4
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1d) ES prekybos politika turėtų būti 
atsižvelgiama į žemės ūkio veiklą įvairiose 
Sąjungos teritorijose;

Or. pt

Pakeitimas 5
Nikos Chrysogelos

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 parengiamųjų 
darbų, įgyvendinimo, stebėsenos ir 
vertinimo etapais Komisija konsultuotųsi 
su atitinkamais asmenimis, įskaitant 
ekspertus. Visuomenės dalyvavimas turėtų 
būti skatinamas vietos, regionų, 
nacionaliniu ir ES lygmenimis. Rengdama 
ir sudarydama deleguotuosius aktus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

Or. en
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Pakeitimas 6
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) reikėtų atsižvelgti į Europos 
Komisijos būsimai bendrai žemės ūkio 
politikai nustatytus tikslus, susijusius su 
tvariu gamtinių išteklių valdymu, 
apsirūpinimo maistu saugumu, ES žemės 
ūkio veikla, suderintu regionų vystymusi, 
Europos Sąjungos žemdirbystės 
konkurencingumu ir BŽŪP 
supaprastinimu;

Or. pt

Pakeitimas 7
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) kaip įtvirtinta Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo, bendra žemės ūkio 
politika kaimo gyventojams turi būti 
užtikrinamas deramas gyvenimo lygis,
palyginti su visos visuomenės gyvenimo 
lygiu. Šis tikslas turėtų būti pagrįstas 
rinkos stabilizavimo priemonėmis, 
siekiant užtikrinti nuolatines kainas 
gamintojams ir pagrįstas kainas 
vartotojams;

Or. pt

Pakeitimas 8
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5c) Komisijos pasiūlyme turėtų būti 
atsižvelgiama į mažųjų ir vidutinių ūkių 
konkurencingumą, vietoves, kuriose 
esama gamtinių kliūčių, ir salų regionus 
bei tam tikrus pažeidžiamus produktus;

Or. pt

Pakeitimas 9
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5d) ūkininkams ypač svarbu, kad 
administracinės taisyklės, kuriomis 
reglamentuojamas bendros žemės ūkio 
politikos įgyvendinimas, būtų 
supaprastintos ir kad dėl šio
supaprastinimo nebūtų pernelyg 
suvienodinami kriterijai, neatsižvelgiant į 
konkrečius vietos ir regionų ypatumus;

Or. pt

Pakeitimas 10
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į tvarką, kuri taikyta 
laikantis ankstesnio bendro rinkų 
organizavimo principų ir įgytą patirtį, 

(14) atsižvelgiant į tvarką, kuri taikyta 
laikantis ankstesnio bendro rinkų 
organizavimo principų ir įgytą patirtį, 
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prireikus kiekviename sektoriuje 
intervencijos sistemą turėtų būti galima 
taikyti tam tikrais metų laikotarpiais,
kuriais ji turėtų būti taikoma nuolat arba 
pradedama taikyti atsižvelgiant į rinkos 
kainas;

prireikus kiekviename sektoriuje 
intervencijos sistemą, kai akivaizdžiai 
reikia ją aktyvinti, turėtų būti galima 
taikyti nuolat arba pradėti taikyti 
atsižvelgiant į rinkos kainas;

Or. pt

Pakeitimas 11
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Komisijos prašoma sužinojus 
naujojo poveikio vertinimo rezultatus 
sutikti persvarstyti savo pasiūlymą 
nutraukti įvairių kvotų nustatymą ir 
gamybos teisių sistemų taikymą (cukrui, 
pienui ir teisėms į vynuogių plantacijas), 
visų pirma mažiau palankiose ūkininkauti 
vietovėse, ypač kalnų vietovėse;

Or. pt

Pakeitimas 12
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) Komisijos prašoma apsaugoti 
Bendrijos lengvatų mechanizmus ir 
sutelkti dėmesį į intervencijos ir 
saugojimo mechanizmus (viešuosius ir 
privačiuosius);

Or. pt
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Pakeitimas 13
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
14 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14c) Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondas negali 
tinkamai reaguoti į prekybos susitarimų 
dėl žemės ūkio sektoriaus poveikį; tokia 
reakcija ir atitinkamas biudžeto 
paskirstymas turėtų būti perkeliamas 
remiantis bendra žemės ūkio politika ir 
atitinkamu jos biudžetu;

Or. pt

Pakeitimas 14
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) reikėtų skatinti vaikus vartoti vaisius, 
daržoves ir pieno produktus, be kitų 
priemonių, nuolat didinant vaisių ir 
daržovių dalį vaikų mityboje tuo metu, kai 
formuojasi jų mitybos įpročiai. Todėl 
reikėtų skatinti skirti Sąjungos pagalbą, 
kuria visiškai arba taikant bendro 
finansavimo principą finansuojamas tokių 
produktų tiekimas vaikams mokymo 
įstaigose;

(25) reikėtų skatinti vaikus vartoti vaisius, 
daržoves ir pieno produktus, be kitų 
priemonių, nuolat didinant vaisių ir 
daržovių dalį vaikų mityboje tuo metu, kai 
formuojasi jų mitybos įpročiai. Todėl 
reikėtų skatinti skirti Sąjungos pagalbą, 
kuria visiškai arba taikant bendro 
finansavimo principą finansuojamas tokių 
produktų tiekimas vaikams mokymo 
įstaigose, tuo pat metu pirmenybę teikiant 
sezoniniams produktams ir trumpajai 
tiekimo grandinei;

Or. it
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Pakeitimas 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
programų kokybės reikėtų pradėti taikyti 
bendro finansavimo principą;

(30) Sąjungos finansavimas turi paskatinti 
patvirtintas ekonominės veiklos vykdytojų 
organizacijas parengti darbo programas, 
kuriomis siekiama gerinti alyvuogių 
aliejaus ir valgomųjų alyvuogių 
produkcijos kokybę, ypač Sąjungos 
pietinėse valstybėse narėse, kurių 
specializacija – šių produktų gamyba. 
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 
programų kokybės reikėtų pradėti taikyti 
bendro finansavimo principą;

Or. fr

Pakeitimas 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, ypač kalnų, 
salų regionuose ar pietinėse ES valstybėse 
narėse, ypač tose, kurios nukenčia nuo 
nenumatytų gamtos reiškinių, pavyzdžiui, 
sausros, turėtų būti leidžiama skirti 
papildomą nacionalinį finansinį įnašą. 
Valstybėms narėms, kurių padėtis ypač 
nepalanki struktūriniu atžvilgiu ir kurios 
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nukentėjo nuo dabartinės ekonomikos ir 
socialinės krizės, tą įnašą turėtų 
kompensuoti Sąjunga;

Or. fr

Pakeitimas 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) bitininkystei būdinga gamybos sąlygų 
ir produktyvumo įvairovė, taip pat 
gamybos ir prekybos veiklą vykdančių ūkio 
subjektų išsisklaidymas ir įvairovė. Be to, 
atsižvelgiant į pastaraisiais metais keliose 
valstybėse narėse išplitusią varozę ir į dėl 
tos ligos kilusias su medaus gamyba 
susijusias problemas, veiksmų vis dar turi 
būti imamasi Sąjungos lygmeniu, nes 
varozės negalima visiškai išnaikinti ir ji 
turi būti gydoma naudojant patvirtintus 
produktus. Atsižvelgiant į tokias 
aplinkybes ir siekiant pagerinti 
bitininkystės produktų gamybą ir prekybą 
jais Sąjungoje, kas trejus metus turėtų būti 
rengiamos tam sektoriui skirtos 
nacionalinės programos, kurių tikslas –
pagerinti bendras bitininkystės produktų 
gamybos ir prekybos jais sąlygas. Šias 
nacionalines programas turėtų iš dalies 
finansuoti Sąjunga;

(44) bitininkystei būdinga gamybos sąlygų 
ir produktyvumo įvairovė, taip pat 
gamybos ir prekybos veiklą vykdančių 
ekonominės veiklos vykdytojų
išsisklaidymas ir įvairovė. Be to, 
atsižvelgiant į pastaraisiais metais keliose 
valstybėse narėse išplitusią varozę ir į dėl 
tos ligos kilusias su medaus gamyba 
susijusias problemas, veiksmų vis dar turi 
būti imamasi Sąjungos lygmeniu, nes 
varozės negalima visiškai išnaikinti ir ji 
turi būti gydoma naudojant patvirtintus 
produktus. Atsižvelgiant į tokias 
aplinkybes ir siekiant pagerinti 
bitininkystės produktų gamybą ir prekybą 
jais Sąjungoje, kas trejus metus turėtų būti 
rengiamos tam sektoriui skirtos 
nacionalinės programos, kurių tikslas –
pagerinti bendras bitininkystės produktų 
gamybos ir prekybos jais sąlygas. Šias 
nacionalines programas turi iš dalies 
finansuoti Sąjunga;

Or. fr

Pakeitimas 18
Seán Kelly
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Pasiūlymas dėl reglamento
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48a) viena pagrindinių nacionalinių 
paramos programų priemonių turėtų būti 
Sąjungos žemės ūkio produktų pardavimo 
skatinimas ir prekyba jais Sąjungoje ir 
trečiosiose valstybėse;

Or. en

Pakeitimas 19
Giommaria Uggias

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, 
turint omenyje galimus neišsamaus ir 
neteisingo informavimo padarinius 
referencinės teritorijos ekonomikos ir 
pramonės struktūrai ir kartu atsižvelgiant į 
kai kurių regioninio lygmens sektorių, visų 
pirma perdirbtų žemės ūkio produktų 
sektoriaus, ypatumus;

Or. it

Pakeitimas 20
Luís Paulo Alves

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

(84a) atsižvelgdama į cukraus sektoriaus 
ypatumus, Komisija turėtų užtikrinti 
teisingą Sąjungos cukraus pramonės 
gamintojų teisių ir įpareigojimų, 
pavyzdžiui, visoms suinteresuotosioms 
šalims sudaryti vienodas sąlygas įsigyti 
žaliavų, pusiausvyrą;

Or. en

Pakeitimas 21
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84a) kad runkelių augintojai galėtų 
baigti prisitaikyti prie 2006 m. cukraus 
sektoriuje įvykdytos plataus masto 
reformos ir toliau stengtis tapti 
konkurencingais, atnaujinta dabartinės 
kvotų sistemos versija turėtų būti pratęsta 
iki 2019–2020 prekybos metų pabaigos, 
jeigu kvotos, kaip planuota, nesibaigs 
2015 m. Atnaujinta sistema turėtų leisti 
visoms norinčioms valstybėms narėms 
pasinaudoti cukraus kvotomis. Sąjungos 
parama turėtų būti nukreipta į cukraus 
pramonės plėtrą Sąjungoje ir reikėtų teikti 
paramą naujai valstybėse narėse įsteigtų 
cukraus perdirbimo įmonių išlaidoms 
padengti. Tačiau dėl to, kad ES cukraus 
rinkoje pastebima didelė nuolatinė
įtampa, reikėtų sukurti mechanizmą, 
kuris prireikus automatiškai nekvotinį 
cukrų priskirtų kvotiniam, kad būtų 
galima išlaikyti struktūrinę šios rinkos 
pusiausvyrą;

Or. en
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Pagrindimas

Po praėjusio dešimtmečio cukraus reformų dabar taikoma kvotų sistema yra pasenusi, ji 
nepatenkina ES cukraus rinkos poreikių. Dabar Europa yra priklausoma nuo importo iš 
trečiųjų šalių strategiškai svarbiame sektoriuje, kuriuo pagrįsta didelė maisto sektoriaus 
dalis.

Pakeitimas 22
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
85 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85) gamintojų organizacijos ir jų 
asociacijos gali padėti koncentruoti pasiūlą 
ir skleisti gerąją patirtį. Tarpšakinės 
organizacijos gali labai padėti sudaryti 
sąlygas tiekimo grandinės šalių dialogui, 
taip pat skleisti gerąją patirtį ir užtikrinti 
rinkos skaidrumą. Todėl šiuo metu 
galiojančios tokių organizacijų ir jų 
asociacijų apibrėžimo ir pripažinimo 
taisyklės, taikomos tam tikriems 
sektoriams, turėtų būti suderintos, 
racionalizuotos ir išplėstos taip, kad pagal 
ES teisės normas tokios organizacijos ir jų 
asociacijos, pateikusios prašymą, būtų 
pripažįstamos visuose sektoriuose;

(85) gamintojų organizacijos ir jų 
asociacijos gali padėti koncentruoti pasiūlą 
ir skleisti gerąją patirtį. Pripažįsta, kad 
reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant
toliau gerinti gamintojų organizacijų 
padėtį tam tikrose valstybėse narėse. 
Tarpšakinės organizacijos gali labai padėti 
sudaryti sąlygas tiekimo grandinės šalių 
dialogui, taip pat skleisti gerąją patirtį ir 
užtikrinti rinkos skaidrumą. Todėl šiuo 
metu galiojančios tokių organizacijų ir jų 
asociacijų apibrėžimo ir pripažinimo
taisyklės, taikomos tam tikriems 
sektoriams, turėtų būti suderintos, 
racionalizuotos ir išplėstos taip, kad pagal 
ES teisės normas tokios organizacijos ir jų 
asociacijos, pateikusios prašymą, būtų 
pripažįstamos visuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 23
Luís Paulo Alves

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

(91a) kad gamintojai galėtų apsaugoti 
tinkamą pajamų dalį, kuri paskirstoma 
maisto tiekimo grandinėje, Sąjungos 
politika taip pat turi apimti sutartinius 
santykius, kuriuos nustato gamintojai ir 
perdirbėjai, ir paskirstymo etapą, kurie 
apima visus maisto tiekimo grandinės 
sutartinius santykius, nustatytus taikant 
visapusišką požiūrį, kad atitinkamos 
rinkos dalies naudojimas būtų 
pasiekiamas tikslas;

Or. pt

Pakeitimas 24
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
146 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(146) po to, kai įsigalios šis reglamentas, 
pagal Reglamentą (ES) 
Nr. [COM(2010)799] per pagrįstą 
laikotarpį nustos galioti kelios sektoriams
skirtos priemonės, įskaitant su pieno 
kvotomis, cukraus kvotomis ir kitomis 
cukraus sektoriaus priemonėmis 
susijusias priemones, vynuogių sodinimo
apribojimai, taip pat tam tikrų rūšių
valstybės pagalba. Panaikinus 
Reglamentą (ES) Nr. [COM(2010)799], 
atitinkamos nuostatos ir toliau turėtų būti 
taikomos iki susijusių schemų galiojimo 
pabaigos;

(146) panaikinus kelias kvotų ir gamybos 
teisių sistemas (cukraus, pieno ir 
vynmedžių sodinimo teises) reikia išsamiai 
įvertinti, atsižvelgiant į konkrečią padėtį, 
susijusią su kiekvienu sektoriumi, ir jo 
poveikį Sąjungos sektoriams ir 
teritorijoms;

Or. pt
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Pakeitimas 25
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
149 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(149) reglamente nustatytos priemonės, 
susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir 
pieno produktų sektoriuose, yra pagrįstos 
atsižvelgiant į dabartines pieno rinkos 
ekonomines aplinkybes ir tiekimo 
grandinės struktūrą. Tačiau, kad tos 
priemonės padarytų visą galimą poveikį, 
jos turėtų būti pakankamai ilgos trukmės
(taikomos prieš pieno kvotų panaikinimą 
ir po jo). Tačiau, atsižvelgiant į jų platų 
pobūdį, jos vis dėlto turėtų būti laikinos ir 
persvarstomos. Komisija turėtų priimti 
pieno rinkos pokyčių ataskaitas, kuriose 
visų pirma būtų aptariamos galimos 
ūkininkams skirtos paskatos sudaryti 
bendros gamybos susitarimus; ataskaitos 
turi būti pateiktos iki atitinkamai 2014 m. 
birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.,

(149) reglamente nustatytos priemonės, 
susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir 
pieno produktų sektoriuose, yra pagrįstos 
atsižvelgiant į dabartines pieno rinkos 
ekonomines aplinkybes ir tiekimo 
grandinės struktūrą. Tačiau, kad tos 
priemonės padarytų visą galimą poveikį, 
jos turėtų būti pakankamai ilgos trukmės. 
Tačiau, atsižvelgiant į jų platų pobūdį, jos 
vis dėlto turėtų būti laikinos ir 
persvarstomos. Komisija turėtų priimti 
pieno rinkos pokyčių ataskaitas, kuriose 
visų pirma būtų aptariamos galimos 
ūkininkams skirtos paskatos sudaryti 
bendros gamybos susitarimus; ataskaitos 
turi būti pateiktos iki atitinkamai 2014 m. 
birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.,

Or. pt

Pakeitimas 26
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šiame reglamente „žalingas oro 
reiškinys“ reiškia atšiaurias oro sąlygas, 
pavyzdžiui, šaltis, kruša, ledas, lietus arba 
sausra, kurios naikina arba mažina 
bendrą arba tam tikros rūšies pasėlių 
produkcijos kiekį daugiau kaip 30 %, 
palyginti su vidutiniu metiniu tam tikro 
ūkininko produkcijos kiekiu. Šis metinis 
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produkcijos vidurkis apskaičiuojamas 
remiantis ankstesnių trejų metų skaičiais 
arba trejų metų vidurkiu, apskaičiuotu 
remiantis ankstesnių penkerių metų 
vidurkiu, išskyrus geriausius ir 
prasčiausius skaičius.

Or. en

Pakeitimas 27
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 
alyvuogių sektoriuje;

Or. it

Pakeitimas 28
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastiesiems kviečiams, miežiams ir 
kukurūzams;

a) paprastiesiems bei kietiesiems 
kviečiams, miežiams ir kukurūzams;

Or. it

Pakeitimas 29
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paprastiesiems kviečiams, miežiams ir 
kukurūzams – nuo lapkričio 1 d. iki 
gegužės 31 d.;

a) paprastiesiems bei kietiesiems 
kviečiams, miežiams ir kukurūzams – nuo 
lapkričio 1 d. iki gegužės 31 d.;

Or. it

Pakeitimas 30
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įgyvendinimo aktais Komisijos gali būti 
pradėta taikyti miežiams, kukurūzams ir 
žaliaviniams ryžiams (įskaitant konkrečių 
veislių arba rūšių žaliavinius ryžius), jei to 
reikia atsižvelgiant į padėtį rinkoje. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą;

b) įgyvendinimo aktais Komisijos gali būti 
pradėta taikyti miežiams, kietiesiems 
kviečiams, kukurūzams ir žaliaviniams 
ryžiams (įskaitant konkrečių veislių arba 
rūšių žaliavinius ryžius), jei to reikia 
atsižvelgiant į padėtį rinkoje. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą;

Or. it

Pakeitimas 31
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) miežių, kukurūzų, žaliavinių ryžių ir 
galvijienos.

b) kietųjų kviečių, miežių, kukurūzų, 
žaliavinių ryžių ir galvijienos.

Or. it
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Pakeitimas 32
Seán Kelly

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. Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kad išplėtotų 
dabartinę privalomą automatinį privataus 
pieno produktų sandėliavimo paramos 
skyrimą iki visų žemės ūkio produktų, 
kurie išvardyti 16 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 varžančią padėtį rinkoje 
arba ekonominius sektoriaus pokyčius ir 
padėtį vienoje ar keliose valstybėse narėse, 
kuri daro didelį poveikį gamybai ir 
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prekybai Sąjungos regionuose.

Or. fr

Pakeitimas 34
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nuspręsti skirti paramą privačiam 16 
straipsnyje išvardytų produktų 
sandėliavimui, atsižvelgdama į šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 35
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
16 straipsnyje numatytą paramą 
privačiam sandėliavimui iš anksto arba 
konkurso būdu. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en



PE496.469v01-00 20/52 AM\913428LT.doc

LT

Pakeitimas 36
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
apriboti paramos privačiam sandėliavimui 
teikimą arba pagal užregistruotas 
vidutines rinkos kainas nustatyti paramos 
privačiam sandėliavimui dydį kiekvienai 
valstybei narei arba jos regionui. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 37
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdamos strategijas valstybės narės 
sudaro vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių 
bei daržovių ir bananų sektorių produktų, 
kurie tenkina atitinkamų jų programų 
reikalavimus, sąrašą. Tačiau į šį sąrašą 
neįtraukiami produktai, kurie buvo 
pašalinti iš sąrašo Komisijos 
deleguotaisiais aktais pagal 22 straipsnio 2 
dalies a punktą patvirtintomis 
priemonėmis. Valstybės narės atrenka 
produktus remdamosi objektyviais 
kriterijais, įskaitant, pavyzdžiui, 
sezoniškumą, galimybę gauti tam tikrų 
produktų ar aplinkosaugos aspektus. 
Atsižvelgdamos į tai, valstybės narės gali 
teikti pirmenybę Sąjungos kilmės 
produktams.

3. Rengdamos strategijas valstybės narės 
sudaro vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių 
bei daržovių ir bananų sektorių produktų, 
kurie tenkina atitinkamų jų programų 
reikalavimus, sąrašą. Tačiau į šį sąrašą 
neįtraukiami produktai, kurie buvo 
pašalinti iš sąrašo Komisijos 
deleguotaisiais aktais pagal 22 straipsnio 2 
dalies a punktą patvirtintomis 
priemonėmis. Valstybės narės atrenka 
produktus remdamosi objektyviais 
kriterijais, įskaitant sezoniškumą ir
galimybę gauti tam tikrų produktų bei, 
pavyzdžiui, aplinkosaugos aspektus. 
Atsižvelgdamos į tai, valstybės narės gali 
teikti pirmenybę Sąjungos kilmės 
produktams, tuo pačiu metu 
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užtikrindamos, kad mažiausiai 50 % jų 
būtų pagaminta vietoje arba bent 180 km 
spinduliu nuo vartojimo vietos.

Or. it

Pakeitimas 38
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 50 % – mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

a) 60 % – mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Or. pt

Pakeitimas 39
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 40 % – mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

b) 50 % – kituose nei mažiau išsivystę 
regionai;

Or. pt

Pakeitimas 40
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 75 % – Sutarties 349 straipsnyje c) 85 % – Sutarties 349 straipsnyje 
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nurodytuose atokiausiuose regionuose; nurodytuose atokiausiuose regionuose;

Or. pt

Pakeitimas 41
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 65 % – mažosiose Egėjo jūros salose, 
kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1405/2006 1 straipsnio 2 dalyje.

d) 75 % – mažosiose Egėjo jūros salose, 
kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1405/2006 1 straipsnio 2 dalyje.

Or. pt

Pakeitimas 42
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
101a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101a straipsnis
Kvotų skyrimas

1. Dabartinės cukraus, izogliukozės ir 
inulino sirupo gamybos nacionalinės ir 
regioninės kvotos nustatytos IIIb priede. 
Atnaujinta dabartinės kvotų sistemos 
versija turėtų būti pratęsta iki 2019–2020 
prekybos metų pabaigos, jeigu kvotos, 
kaip planuota, nesibaigs 2015 m. 
Atnaujinta sistema leis visoms norinčioms 
valstybėms narėms pasinaudoti cukraus 
kvotomis. Sąjungos parama bus nukreipta 
į cukraus pramonės plėtrą Sąjungoje ir 
bus teikiama parama naujai valstybėse 
narėse įsteigtų cukraus perdirbimo 
įmonių išlaidoms padengti.
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2. Valstybės narės skiria kvotą kiekvienai 
jų teritorijoje įsisteigusiai ir pagal 
101i straipsnį patvirtintai cukraus, 
izogliukozės ar inulino sirupo gamybos 
įmonei.
3. Jeigu kvota skiriama cukraus gamybos 
įmonei, turinčiai daugiau nei vieną 
gamybos padalinį, valstybės narės 
patvirtina priemones, kurias jos laiko 
būtinomis, kad būtų tinkamai atsižvelgta į 
cukrinių runkelių ir cukranendrių 
augintojų interesus.

Or. en

Pakeitimas 43
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies II antraštinės dalies II skyriaus 1 A dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis poveikio vertinimų rezultatais, 
kurie, tikimasi, bus paskelbti 2012 m. 
gruodžio 31 d., kurie bus susiję su pieno 
kvotų sistemos taikymo nutraukimu ir 
vynuogininkystės sektoriaus sodinimo 
teisių panaikinimu, Komisija pateiks 
pasiūlymą iki 2013 m. birželio 30 d. dėl 
procedūrų, kuriomis siekiama nutraukti 
kvotų sistemos ir pieno gamybos ir 
vynuogininkystės ir runkelių sektorių 
sodinimo teisių taikymą.

Or. pt

Pagrindimas

Kelete ekspertų ataskaitų teigiama, kad draudimo sodinti panaikinimas (Tyrimas dėl vynui 
skirtų vynuogių augintojų teisių liberalizavimo, AREV – MOISA, 2012 m. kovo mėn.) ir kvotų 
sistemos atsisakymas reiškia gamybos koncentraciją tam tikrose teritorijose, o dėl to gali 
atsirasti ekonominių, regioninių ir aplinkos padarinių, kuriuos Komisija nepakankamai 
įvertina.
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Pakeitimas 44
Luís Paulo Alves

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Laikinas perkėlimas
1. Iki kiekvieno dvylikos mėnesių 
laikotarpio pabaigos valstybės narės 
susijusiam laikotarpiui leidžia perkelti 
dalį individualių kvotų, kurių neketina 
naudoti tokią teisę turintys gamintojai. 
Valstybės narės gali reguliuoti perdavimą 
pagal gamintojų arba susijusių pieno 
gamybos struktūrų kategorijas, jas 
apriboti iki gamintojo lygio arba leisti 
visiškai perkelti regionuose 
105h straipsnio 3 dalyje nurodytais 
atvejais, ir nustatyti, kiek kartų perdavėjas 
gali kartoti perdavimą.
2. Bet kuri valstybė narė gali nuspręsti 
neįgyvendinti 1 dalies remdamasi vienu iš 
šių kriterijų arba jais abiem:
a) poreikiu palengvinti struktūrinius 
pokyčius ir pakeitimus;
b) svarbiausiais administraciniais 
poreikiais.

Or. pt

Pakeitimas 45
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies e j punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ej) Patvirtinimas
Pirkėjo statusą pirmiausia patvirtina 
susijusi valstybė narė remdamasi 
Komisijos pagal 160 straipsnį 
deleguotaisiais aktais nustatytais 
kriterijais.
Sąlygas, kurių turi laikytis gamintojai, ir 
jiems privalomą pateikti su tiesioginiais 
pardavimu susijusią informaciją nustato 
Komisija įgyvendinimo aktais, kaip 
nustatyta 162 straipsnio 2 dalyje.

Or. pt

Pakeitimas 46
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies e k punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ek) Pertekliaus mokestis tiesioginiam 
pardavimui
1. Tiesioginio pardavimo atveju kiekvieno 
gamintojo mokama pertekliaus mokesčio 
dalis nustatoma valstybės narės 
sprendimu po to, kai nustatoma, ar 
nepanaudota nacionalinės kvotos dalis vėl 
skiriama tiesioginiam pardavimui
tinkamu teritoriniu arba nacionaliniu 
lygmeniu.
2. Valstybės narės nustato, kokiu 
pagrindu apskaičiuojama gamintojo 
mokama pertekliaus mokesčio dalis nuo 
viso parduoto, perduoto arba panaudoto 
parduotiems arba perduotiems pieno 
produktams pagaminti naudoto pieno 
kiekio, taikydamos Komisijos 
deleguotaisiais aktais nustatytus 
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kriterijus, kurie numatyti 160 straipsnyje.
3. Rengiant baigiamąją pertekliaus 
mokesčio ataskaitą neatsižvelgiama į 
riebalų kiekio taisymus.
4. Priimdama įgyvendinimo aktus pagal 
105v straipsnį Komisija nustato, kaip ir 
kada susijusios valstybės narės institucijai 
turi būti sumokėtas pertekliaus mokestis.

Or. pt

Pakeitimas 47
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies e l punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

el) Permokėtos arba nesumokėtos sumos
1. Jeigu pristatymo arba tiesioginio
pardavimo atveju nustatyta, kad 
pertekliaus mokestis turi būti mokamas, o 
iš gamintojų surenkama mokesčio dalis 
yra didesnė už tą mokestį, valstybė narė 
gali:
a) permokėtą sumą panaudoti iš dalies 
arba visiškai finansuoti priemonėms, 
nurodytoms 105k straipsnio 1a dalyje 
ir (arba)
b) iš dalies arba visiškai perskirstyti tą 
sumą gamintojams, kurie:
– patenka į svarbiausias valstybės narės 
nustatytas kategorijas, kurios nustatytinos 
remiantis objektyviais kriterijais per 
Komisijos nustatytą laikotarpį, arba
– yra patekę į ypatingą padėtį, kuri 
susidarė dėl nacionalinės taisyklės, kuri 
nėra susijusi su pieno ir kitų pieno 
produktų kvotų sistema, sukurta pagal šį 
skyrių, taikymo.
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2. Jeigu nustatyta, kad nereikia mokėti 
pertekliaus mokesčio, pirkėjo arba 
valstybės narės surinktas avansas 
sugrąžinamas ne vėliau kaip per dvylika 
mėnesių.
3. Jeigu pirkėjas nesilaiko įpareigojimo 
rinkti gamintojų pertekliaus mokesčio 
dalies pagal 105q straipsnį, valstybė narė 
gali surinkti nesumokėtas sumas tiesiogiai 
iš gamintojo, nepažeisdama nuostatų dėl 
sankcijų, kurias ji gali taikyti 
įsipareigojimų nevykdančiam pirkėjui.
4. Jeigu gamintojas arba pirkėjas 
mokesčio nesumoka iki nurodytos datos, 
delspinigiai, kurių sumą turi nustatyti 
Komisija įgyvendinimo aktais pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nustatytą patikros 
procedūrą, mokami valstybei narei.

Or. pt

Pakeitimas 48
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies e m punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

em) Deleguotieji įgaliojimai
Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinti
pieno kvotų sistemos tikslai, visų pirma 
susiję su individualių kvotų 
apskaičiavimu ir veiksmingu jų 
naudojimu ir pertekliaus mokesčio 
surinkimu ir naudojimu, remdamasi 
42 straipsniu, Komisija gali 
deleguotaisiais aktais priimti taisykles, 
kuriomis reglamentuojamas:
a) laikinas ir galutinis kvotų pakeitimas;
b) nepanaudotų kvotų naudojimas;
c) riebalų kiekio pataisos faktoriaus riba;
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d) gamintojų įpareigojimas pristatyti 
prekes patvirtintiems pirkėjams;
e) valstybių narių pirkėjų patvirtinimo 
kriterijai;
f) objektyvūs perviršio mokesčio 
perskirstymo kriterijai;
g) „tiesioginio pardavimo“ apibrėžties 
pakeitimai atsižvelgiant į 105a straipsnyje 
nustatytą „pristatymo“ apibrėžtį.

Or. pt

Pakeitimas 49
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies e n punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

en) Įgyvendinimo įgaliojimai
Komisija įgyvendinimo aktais, priimtais 
remiantis 162 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
patikros procedūra, gali nustatyti 
taisykles, kuriomis reglamentuojamas:
a) galutinis nacionalinių kvotų pakeitimas
ir dalijimas tarp pristatymo ir tiesioginio 
pardavimo po to, kai apie tai praneša 
valstybės narės;
b) individualių kvotų ir riebalų kiekio 
pataisos koeficiento nustatymas;
c) valstybių narių pieno ekvivalentų 
nustatymas;
d) perviršio mokesčio mokėjimo taikymo 
procedūra ir laikas bei mokesčio 
perskirstymas, sumažinimas ir 
prognozavimas;
e) pavėluotų mokėjimų atveju palūkanų 
taikymas;
f) gamintojų informavimas apie naujas 
apibrėžtis, pranešimai apie individualias 
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kvotas ir pertekliaus mokestį;
g) pranešimai ir informacija apie 
prašymus ir susitarimus, susijusius su 
papildomu sektoriui taikomu mokesčiu;
h) pristatymo ir tiesioginių mokesčių 
deklaracijų modelio nustatymas;
i) informacija apie tai, kokias deklaracijas 
reikia pateikti, kokius įrašus reikia 
saugoti ir kokią informaciją gamintojai 
turi perduoti pirkėjams;
j) pristatymo ir tiesioginio pardavimo
kontrolė.

Or. pt

Pakeitimas 50
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) Kvotų perdavimas perduodant žemę
1. Individualios kvotos perduodamos su 
ūkiu gamintojams, kurie jį perima, kai 
ūkis parduodamas, išnuomojamas, 
perduodamas kaip tikras arba 
numanomas palikimas arba bet kokiu kitu 
būdu, apimančiu panašų teisinį poveikį 
gamintojams, remiantis valstybių narių 
nustatytinomis išsamiomis taisyklėmis, 
atsižvelgiant į pieno produktų gamybai 
naudojamas sritis arba kitus objektyvius 
kriterijus ir, kai reikia, susitarimu tarp 
šalių. Kvotų dalis, kuri, kai taikoma, 
neperduota su ūkiu, pridedama prie 
nacionalinio rezervo.
2. Jeigu kvotos perduotos arba 
perduodamos pagal 1 dalį ūkio nuomos 
pagrindu arba kitu pagrindu, susijusiu su 
panašiu teisiniu poveikiu, valstybės narės 
gali nuspręsti, remdamosi objektyviais 
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kriterijais ir siekdamos užtikrinti, kad 
kvotos būtų skiriamos tik gamintojams,
kad kvotos nebūtų perduodamos su ūkiu.
3. Jeigu žemė perduodama valstybinėms 
institucijoms ir (arba) visuomenės 
interesams tenkinti arba jeigu perdavimas 
atliekamas ne žemės ūkio tikslais, 
valstybės narės užtikrina, kad būtų 
imamasi būtinų priemonių siekiant 
apginti teisėtus šalių interesus, visų 
pirma, kad tokią žemę perduodantys 
gamintojai norėdami galėtų tęsti pieno 
gamybą.
4. Jeigu šalys nesusitaria, nuomos, kuri 
turi baigtis, be galimybės atnaujinti 
nuomą panašiomis sąlygomis, atveju arba 
panašų teisinį poveikį turinčių situacijų 
atvejais, minėtos individualios kvotos 
perduodamos visos arba iš dalies jas 
perimančiam gamintojui, kaip nustatyta 
valstybių narių priimtose nuostatose, 
atsižvelgiant į teisėtus šalių interesus.

Or. pt

Pakeitimas 51
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) Specialios perdavimo priemonės
1. Siekdamos sėkmingai restruktūrizuoti 
pieno gamybą arba pagerinti aplinką, 
valstybės narės gali, remdamosi 
nusistatytomis išsamiomis taisyklėmis,
atsižvelgti į teisėtus susijusių šalių 
interesus:
a) suteikti kompensaciją viena arba 
daugiau metinių dalių gamintojams, kurie 
ryžtasi ilgam laikui nutraukti visą arba 
dalį pieno gamybos ir atiduoti 
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individualias kvotas, tokiu perduotas į 
nacionalinį rezervą;
b) remiantis objektyviais kriterijais 
nustatyti sąlygas, kuriomis gamintojai 
dvylikos mėnesių laikotarpio pradžioje už 
mokėjimą gali gauti kompetentingos 
institucijos arba tos institucijos paskirtos 
įstaigos kvotų, kurias kiti gamintojai 
galutinai atidavė pasibaigusio dvylikos 
mėnesių laikotarpio pabaigoje už 
kompensaciją, sumokėtą viena arba dviem 
dalimis, lygiomis pirmiau minėtam 
mokėjimui, perskirstymą;
c) centralizuoti ir prižiūrėti kvotų be 
žemės perdavimą;
d) žemės perdavimo siekiant pagerinti 
aplinką atveju numatyti galimybę perduoti 
susijusias individualias kvotas gamintojui, 
kuris perduoda žemę, bet nori tęsti pieno 
gamybą;
e) remiantis objektyviais kriterijais 
nustatyti regionus arba surinkimo vietas, 
kuriose būtų leidžiama ilgam laikui 
perduoti kvotas neperduodant susijusios 
žemės, siekiant pagerinti pieno gamybos 
struktūrą;
f) gamintojui kreipusis į kompetentingą 
instituciją arba tos institucijos paskirtą 
įstaigą, leisti galutinai perduoti kvotas 
neperduodant susijusios žemės, arba 
atvirkščiai, siekiant pagerinti pieno 
gamybos struktūrą ūkyje arba plėsti 
gamybą.
2. 1 dalis gali būti įgyvendinta 
nacionaliniu lygmeniu, tinkamu teritorijų 
lygmeniu arba nurodytose surinkimo 
teritorijose.

Or. pt

Pakeitimas 52
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies e d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ed) Kvotų išlaikymas
1. 105j ir 105k straipsniuose nustatytų 
perdavimų atveju valstybės narės gali 
remdamosi objektyviais kriterijais išlaikyti 
dalį individualių kvotų savo 
nacionaliniam rezervui.
2. Jeigu kvotos perduotos arba
perduodamos pagal 105j ir 
105k straipsnius su susijusia žeme arba be 
jos ūkio nuomos pagrindu arba kitu 
pagrindu, turinčiu panašų teisinį poveikį, 
valstybės narės gali nuspręsti, remdamosi 
objektyviais kriterijais ir siekdamos 
užtikrinti, kad kvotos būtų skiriamos tik 
gamintojams, ar visos arba dalis 
perduodamų kvotų bus sugrąžintos į 
nacionalinį rezervą, ir kokiomis sąlygomis 
tai bus padaryta.

Or. pt

Pakeitimas 53
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies e e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ee) Parama kvotoms įsigyti
Nė viena valstybinė institucija negali 
skirti finansinės paramos, tiesiogiai 
susijusios su kvotų, kurios parduodamos, 
perduodamos arba paskirstomos pagal šią 
dalį, įsigijimu.

Or. pt
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Pakeitimas 54
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies e f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ef) Kvotų viršijimo atveju taikomas 
pertekliaus mokestis
1. Pertekliaus mokestis mokamas už pieną 
ir kitus parduodamus pieno produktus, 
parduotus viršijant nustatytą nacionalinę 
kvotą, kuri nustatoma pagal 
105 straipsnio a–m dalis. Mokestis siekia 
27,83 EUR už 100 kg pieno.
2. Valstybės narės Bendrijai atsakingos už 
pertekliaus mokestį, taikomą dėl 
nacionalinių kvotų viršijimo, kuris 
nustatomas nacionaliniu lygmeniu 
atskirai pristatymui ir tiesioginiam
pardavimui, praėjus susijusiam dvylikos 
mėnesiui laikotarpiui spalio 16 d.–
lapkričio 30 d. valstybės narės į Europos 
žemės ūkio garantijų fondą sumoka 
99 % mokesčio sumos.
3. Jeigu 1 dalyje nurodytas pertekliaus 
mokestis nesumokamas iki nurodytos 
datos, pasitarusi su Žemės ūkio fondų 
komitetu Komisija nuo mėnesinių 
mokėjimų nuskaičiuoja sumą, lygią 
nesumokėtam pertekliaus mokesčiui, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) XXX 
(Horizontaliojo reglamento) XXX 
straipsniuose. Prieš priimdama 
sprendimą, Komisija įspėja susijusią 
valstybę narę, kuri paskelbia savo 
nuomonę per savaitę. Reglamento (EB) 
Nr. XXX (Horizontaliojo reglamento) 
XXX straipsnis šiuo atžvilgiu netaikomas.
4. Komisija įgyvendinimo aktais, priimtais 
remiantis 162 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
patikros procedūra, gali nustatyti 
taisykles, kuriomis reglamentuojamas:
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Or. pt

Pakeitimas 55
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies e g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eg) Gamintojų mokama pertekliaus 
mokesčio dalis
Visas pertekliaus mokestis pagal 
105 straipsnio p ir s dalis paskirstomas 
gamintojams, kurie prisidėjo prie 
nacionalinės kvotos viršijimo, kaip 
nustatyta taikant 105 straipsnio 2 dalį.
Nepažeidžiant 105p straipsnio ir 
105s straipsnio 1 dalies, gamintojai gali 
būti atsakingi prieš valstybę narę už 
apskaičiuotos mokėtinos pertekliaus 
mokesčio dalies mokėjimą pagal 105e, 
105f ir 105p straipsnius vien dėl to, kad 
viršijo turimas kvotas.

Or. pt

Pakeitimas 56
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies e h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eh) Pristatymui taikomas pertekliaus 
mokestis
1. Siekiant galutinai apskaičiuoti 
pertekliaus mokestį, kiekvieno gamintojo 
pristatytas pieno kiekis padidinamas arba 
sumažinamas, kad parodytų tikrojo 
riebalų kiekio ir nurodyto riebalų kiekio 
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skirtumą, Komisijos nustatytini taikymo 
veiksniai ir sąlygos, kurias ji nustatys
įgyvendinamaisiais aktais, priimtais pagal 
162 straipsnio 2 dalyje nurodytą patikros 
procedūrą.
2. Nacionaliniu lygmeniu pertekliaus 
mokestis apskaičiuojamas remiantis 
pristatymo suma, kuri koreguojama pagal 
pirmą pastraipą.
3. Po to, kai nepanaudota nacionalinės 
kvotos, skirtos pristatymui, dalis vėl 
paskiriama arba nepaskiriama 
proporcingai kiekvienam gamintojui 
skirtų individualių kvotų skaičiui, arba 
remiantis valstybių narių nustatytais 
objektyviais kriterijais, valstybė narė 
priima sprendimą dėl kiekvieno gamintojo 
mokėtinos pertekliaus mokesčio dalies:
a) nacionaliniu lygmeniu, remiantis 
suma, kuria viršytas kiekvieno gamintojo 
kvotų skaičius, arba
b) iš pradžių pirkėjų lygmeniu, vėliau, 
prireikus, – nacionaliniu lygmeniu.

Or. pt

Pakeitimas 57
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies e i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ei) Pirkėjų vaidmuo
1. Pirkėjai atsakingi už pertekliaus 
mokesčių surinkimą iš gamintojų, kuriuos 
jie moka valstybės narės kompetentingai 
institucijai iki tam tikros nurodytos datos 
po procedūros, kurią nustato Komisija 
įgyvendinamaisiais aktais, priimtais 
remiantis 162 straipsnio 2 dalimi, ši suma 
nuskaičiuojama nuo pieno kainos, kuri 
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mokama gamintojams, kurie atsakingi už 
pieno kvotos viršijimą, arba, jeigu jis 
nesumokėtas, surenkamas kitomis 
tinkamomis priemonėmis.
2. Jeigu vienas pirkėjas visiškai arba iš 
dalies pakeičia vieną arba daugiau kitų 
pirkėjų, atsižvelgiama į gamintojų turimas 
individualias kvotas likusiu dvylikos 
mėnesių laikotarpiu, po to, kai 
nuskaičiuojamas jau pristatytas kiekis ir 
atsižvelgta į pieno riebumą. Ši dalis taip 
pat taikoma, jeigu gamintojas pereina nuo 
vieno pirkėjo prie kito.
3. Jeigu per nurodytą laikotarpį 
gamintojo pristatyto pieno kiekis viršija jo 
turimas kvotas, susijusi valstybė narė gali 
nuspręsti, kad pirkėjas nuskaičiuos dalį 
pieno kainos susijusiam gamintojui jį 
pristatant ir gamintojui mokant avansą, 
kaip nustatyta išsamiose valstybės narės 
taisyklėse. Valstybė narė gali konkrečiai 
nustatyti pirkėjams suteikti teisę avansą 
nuskaičiuoti tuo atveju, jeigu gamintojai 
pieną pristato keletui pirkėjų.

Or. pt

Pakeitimas 58
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalies e punkto pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1 POSKIRSNIS (NAUJAS)
PRODUKTŲ KONTROLĖS SISTEMA

Or. pt

Pakeitimas 59
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
105 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

105a straipsnis
Šiame skirsnyje:

a) pienas – iš vienos ar kelių karvių 
primelžta produkcija;
b) kiti pieno produktai – bet kokie pieno 
produktai, išskyrus pieną, visų pirma 
nugriebtas pienas, grietinėlė, sviestas, 
jogurtas ir sūris; jei tinka, šie produktai 
pakeičiami „pieno ekvivalentais“ taikant 
Komisijos nustatytus veiksnius;
c) gamintojas – ūkininkas, kurio ūkis yra 
valstybės narės geografinėje teritorijoje, ir 
kuris gamina arba parduoda pieną arba 
ketina tai padaryti netolimoje ateityje;
d) ūkis – ūkis, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. XXX dėl tiesioginių mokėjimų 
4 straipsnyje;
e) pirkėjas – įmonė arba grupė, kuri perka 
pieną iš gamintojų siekdama:
– surinkti, supakuoti, laikyti, atšaldyti 
arba perdirbti, įskaitant atvejus, kai tai 
atliekama pagal sutartį;
– parduoti vienam arba daugiau įmonių, 
perdirbančių arba apdorojančių pieną 
arba kitus pieno produktus.
Tačiau pirkėju taip pat laikoma bet kokia 
vieno geografinio regiono pirkėjų grupė, 
kuri atlieka administracines ir apskaitos 
procedūras, būtinas pertekliaus mokesčiui 
sumokėti savo narių vardu. Šios 
pastraipos pirmame sakinyje Graikija 
laikoma vientisa geografine vietove ir ji 
oficialią instituciją gali laikyti pirkėjų 
grupe.
f) pristatymas – pieno, išskyrus kitų pieno 
produktų, pristatymas, kuriuos gamintojas 
pristato pirkėjui, kai transportuoja 
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gamintojas, pirkėjas, tokius produktus 
perdirbanti arba apdorojanti įmonė arba 
trečioji šalis;
g) tiesioginis pardavimas – bet koks 
gamintojo tiesiogiai vartotojams 
parduodamas arba perduodamas pienas, 
taip pat gamintojo kitų pieno produktų 
pardavimas arba perdavimas. Remdamasi 
160 straipsnyje nurodyta procedūra ir 
laikydamasi šiame straipsnyje pateiktos 
pristatymo apibrėžties, Komisija gali 
pakeisti tiesioginio pardavimo apibrėžtį, 
kad galėtų užtikrinti, kad visas pienas 
arba kiti parduodami pieno produktai 
būtų įtraukti į mokesčius juos nustatant;
h) pardavimas – pieno pristatymas arba 
tiesioginis pieno arba kitų pieno produktų 
pardavimas;
i) individuali kvota – gamintojo kvota bet 
kurio dvylikos mėnesių laikotarpio 
balandžio 1 d.;
j) nacionalinė kvota – 105 straipsnio 
b dalyje nurodyta kvota, nustatyta 
kiekvienai valstybei narei;
k) turima kvota – gamintojų dvylikos 
mėnesių laikotarpio kovo 31 d. turima 
kvota, kuriai apskaičiuojamas pertekliaus 
mokestis, atsižvelgiant į visus pervedimus, 
pardavimą, pakeitimus ir laikinus 
perskirstymus, nurodytus šiame 
reglamente, kurie atlikti per dvylikos 
mėnesių laikotarpį.

Or. pt

Pakeitimas 60
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 b straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

105b straipsnis
Nacionalinės pieno kvotos

1. Nacionalinės pieno ir kitų pieno 
produktų, kurie bus parduodami per 
ateinančius septynis dvylikos mėnesių 
laikotarpius nuo 2015 m. balandžio 1 d. 
(toliau – dvylikos mėnesių laikotarpiai), 
gamybos kvotos nustatytos VIb priede 
(naujas).
2. 1 dalyje nurodytos kvotos dalijamos 
gamintojams pagal 105c straipsnį, jas 
suskirstant į pristatymo ir tiesioginio
pardavimo kvotas. Nacionalinių kvotų 
perviršijimą nustato kiekviena valstybė 
narė atskirai pagal šią dalį, perviršijimo 
atvejus suskirstydama į pristatymo ir 
tiesioginio pardavimo atvejus.
3. VIb priede nustatytos nacionalinės 
kvotos nustatomos nepažeidžiant galimos 
peržiūros sąlygų atsižvelgiant į bendrą 
rinkos padėtį ir konkrečias tam tikrų 
valstybių narių sąlygas.
4. Bulgarijai, Čekijai, Estijai, Kiprui, 
Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, 
Lenkijai, Rumunijai, Slovėnijai ir 
Slovakijai nacionalinės kvotos apima viso 
pieno arba pieno ekvivalento kiekį, kuris 
pristatytas pirkėjui arba tiesiogiai jam 
parduotas, nepriklausomai nuo to, ar 
pienas pagamintas arba parduotas pagal 
tose šalyse taikomą pereinamojo 
laikotarpio priemonę.
5. Komisija įgyvendinimo aktais, kurie 
priimami laikantis 162 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
priima taisykles, būtinas užtikrinti 
vienodą šio straipsnio taikymą valstybėse 
narėse.

Or. pt
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Pakeitimas 61
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

105c straipsnis
Individualios pieno kvotos

1. Gamintojo individuali kvota arba 
kvotos 2015 m. balandžio 1 d. lygios jam 
skirtam individualiam nustatytajam 
kiekiui arba kiekiams 2015 m. kovo 31 d., 
nepažeidžiant kvotų perdavimo, 
pardavimo ir perskaičiavimo, kuris 
įsigalioja 2015 m. balandžio 1 d.
2. Gamintojai gali turėti vieną arba dvi 
individualias kvotas, vieną – pristatymui, 
kitą – tiesioginiam pardavimui. Gamintojo 
kiekius iš vieno kvotos rūšies į kitą gali 
perkelti tik valstybės narės kompetentinga 
institucija, gamintojui pateikus tinkamai 
pagrįstą prašymą.
3. Jei gamintojas turi dviejų rūšių kvotas, 
jo bet kurio mokėtino pertekliaus 
mokesčio dalis apskaičiuojama atskirai 
pagal kiekvieną kvotos rūšį.
4. Komisija, siekdama suteikti 
kompensaciją Suomijos SLOM 
gamintojams, įgyvendinamaisiais aktais 
gali padidinti Suomijai skirtą nacionalinę 
kvotą, paskirstytą 105b straipsnyje 
nurodytam pristatymui, daugiausia iki 
200 000 tonų. Šis rezervas, kuris turi būti 
paskirtas laikantis Bendrijos teisės aktų, 
turi būti naudojamas išskirtinai 
gamintojams, kurių teisė vėl imtis 
gamybos buvo paveikta šalies stojimo į 
ES.
5. Individualios kiekvieno atitinkamo 
dvylikos mėnesių laikotarpio kvotos 
prireikus gali būti keičiamos taip, kad 
kiekvienos valstybės narės individualių 
kvotų, skirtų pristatymui ir tiesioginiam 
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pardavimui, suma neviršytų atitinkamos 
nacionalinės kvotos dalies, pakoreguotos 
pagal 105 straipsnį, atsižvelgiant į bet kurį 
sumažinimą, kuris buvo atliktas skiriant 
kvotą į nacionalinį rezervą, kaip numatyta 
105 straipsnyje.

Or. pt

Pakeitimas 62
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

105d straipsnis
Kvotų iš nacionalinio rezervo 

paskirstymas
Valstybės narės priima taisykles, pagal 
kurias gamintojams būtų skiriama visa 
arba dalis kvotos iš nacionalinio rezervo, 
numatyto 105g straipsnyje, remiantis 
objektyviais kriterijais, apie kuriuos turi 
būti pranešta Komisijai.

Or. pt

Pakeitimas 63
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

105e straipsnis
Kvotų administravimas

1. Komisija įgyvendinamaisiais aktais, 
kurie nurodyti 162 straipsnio 2 dalyje, 
pakoreguoja kiekvienos valstybės narės 
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kiekvieno atitinkamo laikotarpio 
nacionalinių kvotų suskirstymą į 
„pristatymą“ ir „tiesioginį pardavimą“ 
prieš baigiantis tokiam laikotarpiui, 
atsižvelgdama į gamintojų pageidavimus 
dėl individualių kvotų pristatymui ir 
tiesioginiam pardavimui suskirstymo.
2. Valstybės narės kasmet iki tam tikros 
datos ir laikydamosi taisyklių, kurias 
pagal 162 straipsnio 2 dalį 
įgyvendinamaisiais aktais turi nustatyti 
Komisija, pateikia informaciją Komisijai, 
būtiną:
a) šio straipsnio 1 dalyje nurodytam 
koregavimui atlikti;
b) pertekliaus mokesčiui, kurį turi 
sumokėti valstybės narės, apskaičiuoti.

Or. pt

Pakeitimas 64
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

105f straipsnis
Riebumas

1. Kiekvienam gamintojui nustatomas 
nustatytasis pieno riebumas, taikytinas 
tam gamintojui paskirtai individualiai 
kvotai, skirtai pristatymui.
2. Kvotų, kurios gamintojams buvo 
paskirtos 2015 m. kovo 31 d. pagal 
105c straipsnį, nustatytasis pieno 
riebumas, nurodytas 1 dalyje, yra su ta 
kvota susijęs nustatytasis pieno riebumas 
tą dieną.
3. Nustatytasis pieno riebumas keičiamas 
atliekant 105c straipsnio 2 dalyje 
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nurodytus perskaičiavimus, arba įsigyjant, 
perduodant ar laikinai perduodant kvotas 
pagal taisykles, kurias pagal 
162 straipsnio 2 dalį įgyvendinamaisiais 
aktais turi nustatyti Komisija.
4. Naujiems gamintojams, kuriems 
individuali pristatymo kvota buvo skirta 
tik iš bendro nacionalinio rezervo, 
riebumas nustatomas pagal taisykles, 
kurias pagal 162b straipsnį 
įgyvendinamaisiais aktais turi nustatyti 
Komisija.
5. Individualus nustatytasis pieno 
riebumas, nurodytas 1 dalyje, yra 
prireikus koreguojamas įsigaliojus šiam 
reglamentui ir, jei būtina, vėliau 
kiekvieno dvylikos mėnesių laikotarpio 
pradžioje, kad kiekvienos valstybės narės 
individualaus faktinio pieno riebumo 
svertinis vidurkis neviršytų daugiau kaip 
0,1 g/kg nustatytojo pieno riebumo, 
nurodyto VIa priede.

Or. pt

Pakeitimas 65
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

105g straipsnis
Nacionalinis rezervas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą kaip nacionalinių 
kvotų, nustatytų VIb priede, dalį, visų 
pirma kad galėtų vykdyti 105d straipsnyje 
numatytus paskirstymus. Nacionalinis 
rezervas prireikus papildomas atšaukiant 
tam tikrus kiekius, kaip numatyta 
105h straipsnyje, arba tolygiai mažinant 
visas individualias kvotas, kaip numatyta 
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105l straipsnyje. Tokių kvotų pirminė 
paskirtis lieka tokia pati, t. y. pristatymui 
arba tiesioginiam pardavimui.
2. Bet kuri valstybei narei paskirta 
papildoma kvota automatiškai patenka į 
nacionalinį rezervą ir priskiriama 
pristatymui bei tiesioginiam pardavimui, 
atsižvelgiant į iš anksto numatomus 
poreikius.
3. Į nacionalinį rezervą skiriamoms 
kvotoms taikomas nustatytasis pieno 
riebumas nenurodomas.

Or. pt

Pakeitimas 66
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
105 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

105h straipsnis
Veiklos nevykdymo atvejai

1. Jei individualias kvotas turintis fizinis 
ar juridinis asmuo dvylikos mėnesių 
laikotarpiu nebeatitinka 105a straipsnio c 
punkte nurodytų sąlygų, atitinkami 
kiekiai grąžinami į nacionalinį rezervą ne 
vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų 
balandžio 1 d., išskyrus atvejus, kai toks 
asmuo iki tos datos dar kartą tampa 
gamintoju, kaip apibrėžta 105b straipsnio 
1 dalies c punkte. Jei tas asmuo iš naujo 
tampa gamintoju ne vėliau kaip iki 
antrojo dvylikos mėnesių laikotarpio 
pabaigos, visa individuali kvota, paimta iš 
to asmens, ar jos dalis grąžinama tam 
asmeniui ne vėliau kaip iki balandžio 1 d. 
po atitinkamos paraiškos pateikimo datos.
2. Jei gamintojai neparduoda kiekio, kuris 
sudaro ne mažiau kaip 85 % jų 
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individualios kvotos bent vienu dvylikos 
mėnesių laikotarpiu, valstybės narės gali 
priimti sprendimą dėl to, ar į nacionalinį 
rezervą turi būti grąžinta ir kokiomis 
sąlygomis turi būti grąžinta visa 
nepanaudota kvota ar jos dalis. Valstybės 
narės gali nustatyti sąlygas, kuriomis 
kvota yra perskirstoma gamintojui, jei jis 
vėl pradeda prekiauti.
3. 1 ir 2 dalys netaikomos force majeure
atvejais ir tinkamai pagrįstais atvejais, 
kurie laikinai turi įtakos atitinkamų 
gamintojų gamybos pajėgumui ir yra 
pripažinti kompetentingos institucijos.

Or. pt

Pakeitimas 67
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) padėti geriau koordinuoti produktų 
pardavimo būdus, visų pirma pasitelkiant 
mokslinius ir rinkos tyrimus;

ii) padėti geriau koordinuoti produktų 
pardavimo būdus, visų pirma pasitelkiant 
mokslinius ir rinkos tyrimus, įskaitant 
sąnaudų ir rinkos tendencijų rodiklius;

Or. pt

Pakeitimas 68
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalies c punkto xi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xi) vykdyti pardavimo skatinimo veiklą, 
visų pirma trečiosiose valstybėse.

xi) vykdyti pardavimo skatinimo veiklą.
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Or. pt

Pakeitimas 69
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio pirmos pastraipos 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, galvijienos, kiaulienos, avienos ir 
ožkienos, kiaušinių ir paukštienos 
sektoriais susijusius deleguotuosius aktus 
dėl priemonių, kuriomis:

Or. pt

Pakeitimas 70
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. ES produktams taikomos pardavimo 
nuostatos, įskaitant veterinarijos, augalų 
sveikatos ir maisto produktų sektoriuose 
priimtas nuostatas, skirtas užtikrinti, kad 
produktai atitiktų higienos ir sveikatos
standartus ir apsaugotų žmonių sveikatą, 
augalų sveikatą ir gyvūnų sveikatą ir 
gerovę bei padėtų užtikrinti aplinkos 
apsaugos standartus, taip pat taikomos 
importuojamiems produktams. Šių 
nuostatų neatitinkantiems Europos 
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Sąjungos importuotiems produktams
importo licencijos neišduodamos.

Or. pt

Pakeitimas 71
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 3 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikėtų priimti apsaugos priemones, visų 
pirma jeigu iš trečiųjų šalių importuoti 
žemės ūkio produktai neužtikrina 
apsirūpinimo maistu saugumo ir 
atsekamumo arba neatitinka visų 
sveikatos, aplinkosaugos ir gyvūnų 
gerovės sąlygų, kurios nustatytos vidaus 
rinkai krizės laikotarpiu, arba jeigu 
nustatoma importo licencijose nustatytų 
kainų, kiekio arba terminų sąlygų 
pažeidimų. Tokia žemės ūkio produktų 
importo sąlygų laikymosi kontrolė turėtų 
būti vykdoma taikant tikrojo laiko ES 
importo kontrolės sistemą.

Or. pt

Pakeitimas 72
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis visų pirma 
netaikoma ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar 
tokių asociacijų susivienijimų arba pagal 
šio reglamento 106 straipsnį pripažintų 

Sutarties 101 straipsnio 1 dalis visų pirma 
netaikoma:
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gamintojų organizacijų, arba pagal šio 
reglamento 107 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų asociacijų 
susitarimams, sprendimams ir veiksmams, 
kurie susiję su žemės ūkio produktų 
gamyba ar prekyba jais arba bendros 
infrastruktūros naudojimu žemės ūkio 
produktams sandėliuoti, apdoroti ar 
perdirbti, ir kuriais neįpareigojama 
nustatyti vienodų kainų, nebent taip būtų 
pašalinama konkurencija arba kiltų 
pavojus, kad nebus pasiekti Sutarties 39 
straipsnyje nustatyti tikslai.

a) ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar tokių 
asociacijų susivienijimų arba pagal šio 
reglamento 106 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų, arba pagal šio 
reglamento 107 straipsnį pripažintų 
gamintojų organizacijų asociacijų 
susitarimams, sprendimams ir veiksmams, 
kurie susiję su žemės ūkio produktų 
gamyba ar prekyba jais arba bendros 
infrastruktūros naudojimu žemės ūkio 
produktams sandėliuoti, apdoroti ar 
perdirbti, ir kuriais neįpareigojama 
nustatyti vienodų kainų, nebent taip būtų 
pašalinama konkurencija arba kiltų 
pavojus, kad nebus pasiekti Sutarties 39 
straipsnyje nustatyti tikslai;
b) susitarimams, sprendimams ir 
susitartai veiklai, kuri atliekama remiantis 
šio reglamento II skyriaus II antraštinės 
dalies 3 ir 4 skirsniais;
c) susitarimams, sprendimams ir veiklai, 
kurie skirti orientaciniam lygiui nustatyti 
siekiant užtikrinti, kad gamintojai galėtų 
laikytis nustatytų sąnaudų.

Or. pt

Pakeitimas 73
Seán Kelly
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Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti suderintą 
Sąjungos konkurencijos taisyklių 
įgyvendinimą žemės ūkio sektoriuje, 
Komisija parengs konkrečias gaires, 
skirtas palengvinti nacionalinių 
kompetentingų institucijų Sutarties 101–
106 straipsnių, susitarimų, sprendimų ir 
su žemės ūkio produktų gamyba ir 
prekyba susijusios veiklos įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 74
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų 
rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, pagal Sutarties 160 
straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
imamasi atitinkamam sektoriui būtinų 
priemonių, laikydamasi pagal Sutarties 218 
straipsnį sudarytuose susitarimuose 
nustatytų įpareigojimų.

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose, didelį 
gamintojų maržos sumažėjimą ar kitų 
rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, pagal 160 straipsnį 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imamasi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 75
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
155 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau tais atvejais, kai kovojama su 
snukio ir nagų liga, galvijienos, pieno ir 
pieno produktų, kiaulienos, avienos ir 
ožkienos sektoriuose Sąjunga teikia dalinį 
finansavimą, kuris atitinka 60 % tokių 
išlaidų.

Tačiau tais atvejais, kai kovojama su 
snukio ir nagų liga ir naikinant ligas, 
kurios įtrauktos į kiekvienos valstybės 
narės patvirtintas programas, galvijienos, 
pieno ir pieno produktų, kiaulienos, 
avienos ir ožkienos sektoriuose Sąjunga 
teikia dalinį finansavimą, kuris atitinka 
60 % tokių išlaidų.

Or. pt

Pakeitimas 76
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
156 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

156a straipsnis
Dideliems pieno ir pieno produktų rinkos 
pusiausvyros sutrikimams spręsti skirtos 

priemonės
1. Labai sutrikus pieno ir pieno produktų 
rinkos pusiausvyrai, Komisija gali 
nuspręsti teikti pagalbą pieno 
gamintojams, kurie savo noru sumažina 
gamybos apimtį bent 5 %, palyginti su tuo 
pačiu ankstesnių metų laikotarpiu 
3 mėnesių laikotarpiui, kuris gali būti 
pratęstas.
2. Rengiantis pieno kvotų panaikinimui 
po 2015 m., bus apsvarstytos šios 
priemonės, siekiant sumažinti produkciją, 
pagal Komisijos nustatytas sąlygas, kaip 
nustatyta 4 dalyje, arba pasitraukiant iš 
rinkos:
a) nemokamas pieno tiekimas labdaros 
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organizacijai;
b) pieno kvotų perkėlimas iš vienos 
valstybės narės į kitą pagal dvišalius 
susitarimus;
c) tiesioginis pieno ir pieno produktų 
eksportas į trečiąsias šalis;
3. Sąjungos parama bus teikiama atlikus 
poveikio vertinimą siekiant įvertinti 
galimybes valstybėms narėms leisti 
nekvotinį pieną laikyti pirmąją kitų 
prekybos metų pieno produkcija.
4. Per 1 dalyje pirmoje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį šią sistemą taikančių 
įmonių produkcijai pagal 1 dalies pirmos 
pastraipos nuostatas, gali būti pirmosioms 
taikomos tiekimo rinkai nuostatos, 
nustatytos II dalies I antraštinėje dalyje, 
įgyvendinamoms pieno ir pieno produktų 
rinkoje.
5. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad ši 
sistema veiktų veiksmingai ir tinkamai, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 
160 straipsnį, kuriais būtų nustatoma:
a) 1 dalyje numatyta pagalbos ir 
apmokestinimo suma;
b) kriterijai, kurių reikia laikytis norint 
gauti pagalbą;
c) konkrečios šios priemonės aktyvavimo 
sąlygos;
d) sąlygos, kurių reikia laikytis siekiant, 
kad nemokamai labdaros organizacijoms 
tiekiamas pienas būtų laikomas gamybos 
sumažinimu.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų vengti taikyti mokesčius produktyviems liberalizuotai rinkai besirengiantiems 
ūkininkams.
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