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Pakeitimas 232
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0198/2019
Eric Andrieu
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3a punktas (naujas)
reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
16 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 16 straipsnis pakeičiamas taip:
16 straipsnis „16 straipsnis

Taikant valstybės intervenciją supirktų 
produktų realizavimo bendrieji principai

Taikant valstybės intervenciją supirktų 
produktų realizavimo bendrieji principai

1. Taikant valstybės intervenciją 
supirkti produktai realizuojami taip, kad:

1. Taikant valstybės intervenciją 
supirkti produktai realizuojami taip, kad:

a) būtų išvengta bet kokio rinkos 
sutrikdymo,

a) būtų išvengta bet kokio rinkos 
sutrikdymo,

b) būtų užtikrintos vienodos 
galimybės įsigyti prekių ir lygios pirkėjų 
teisės, ir

b) būtų užtikrintos vienodos 
galimybės įsigyti prekių ir lygios pirkėjų 
teisės, ir

c) būtų laikomasi pagal SESV 
sudarytais tarptautiniais susitarimais 
nustatytų įsipareigojimų.

c) būtų laikomasi pagal SESV 
sudarytais tarptautiniais susitarimais 
nustatytų įsipareigojimų.

2. Taikant valstybės intervenciją 
supirkti produktai gali būti realizuojami 
suteikiant galimybę juos naudoti 

2. Taikant valstybės intervenciją 
supirkti produktai gali būti realizuojami 
suteikiant galimybę juos naudoti 
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atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose 
nustatytos maisto paskirstymo labiausiai 
nepasiturintiems Sąjungos asmenims 
programos reikmėms. Tokiais atvejais tų 
produktų apskaitinė vertė turi atitikti šio 
reglamento 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos atitinkamos nustatytos valstybės 
intervencinės kainos lygį.

atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose 
nustatytos maisto paskirstymo labiausiai 
nepasiturintiems Sąjungos asmenims 
programos reikmėms. Tokiais atvejais tų 
produktų apskaitinė vertė turi atitikti šio 
reglamento 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos atitinkamos nustatytos valstybės 
intervencinės kainos lygį.

2a. Valstybės narės praneša Komisijai 
apie įmonių, kurios naudojo valstybės 
įsikišimus, tapatybę, taip pat apie per 
valstybės intervenciją supirktus 
produktus.

3. Kiekvienais metais Komisija viešai 
skelbia informaciją apie sąlygas, kuriomis 
praėjusiais metais buvo parduoti taikant 
valstybės intervenciją supirkti produktai.

3. Kiekvienais metais Komisija viešai 
skelbia informaciją apie sąlygas, kuriomis 
praėjusiais metais buvo, esant reikalui, 
įsigyti ir parduoti taikant valstybės 
intervenciją supirkti produktai. Nurodoma 
įmonių tapatybė, atitinkami kiekiai ir 
įsigijimo bei pardavimo kainos.“;

Or. en
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Pakeitimas 233
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0198/2019
Eric Andrieu
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
68 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5a) 68 straipsnis pakeičiamas taip:
68 straipsnis „68 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Sodinimo teisės, iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. suteiktos gamintojams 
remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
85h, 85i ar 85k straipsniu, kuriomis tie 
gamintojai nepasinaudojo ir kurios tą dieną 
tebegalioja, pagal šį skyrių gali būti 
pakeistos leidimais nuo 2016 m. sausio 1 d.

1. Sodinimo teisės, iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. suteiktos gamintojams 
remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
85h, 85i ar 85k straipsniu, kuriomis tie 
gamintojai nepasinaudojo ir kurios tą dieną 
tebegalioja, pagal šį skyrių gali būti 
pakeistos leidimais nuo 2016 m. sausio 1 d.

Toks pakeitimas įvykdomas esant 
prašymui, kurį minėti gamintojai turi 
pateikti iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
Valstybės narės gali nuspręsti leisti 
gamintojams pateikti tokius prašymus 
pakeisti teises leidimais iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.

Toks pakeitimas įvykdomas esant 
prašymui, kurį minėti gamintojai turi 
pateikti iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
Valstybės narės gali nuspręsti leisti 
gamintojams pateikti tokius prašymus 
pakeisti teises leidimais iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.
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1a. Po 2020 m. gruodžio 31 d. plotus, 
kuriems taikomos sodinimo teisės, kurios 
nebuvo pakeistos leidimais, valstybės 
narės, taikant 66 straipsnį, gali 
perskirstyti ne vėliau kaip iki 2025 m. 
gruodžio 31 d.

2. Pagal 1 dalį suteiktų leidimų 
galiojimo laikotarpis yra toks pat kaip ir 
1 dalyje nurodytų sodinimo teisių. Jei šiais 
leidimais nesinaudojama, jie nustoja galioti 
ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. arba, 
jei valstybės narės priima 1 dalies antroje 
pastraipoje nurodytą sprendimą, vėliausiai 
2023 m. gruodžio 31 d.

2. Pagal 1 ir 1a dalį suteiktų leidimų 
galiojimo laikotarpis yra toks pat kaip ir 
1 dalyje nurodytų sodinimo teisių. Jei šiais 
leidimais nesinaudojama, jie nustoja galioti 
ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. arba, 
jei valstybės narės priima 1 dalies antroje 
pastraipoje nurodytą sprendimą, vėliausiai 
2028 m. gruodžio 31 d.

3. Taikant 63 straipsnį į plotus, 
kuriems suteikti leidimai pagal 1 dalį, 
neatsižvelgiama.

3. Taikant 63 straipsnį į plotus, 
kuriems suteikti leidimai pagal 1 dalį, 
neatsižvelgiama.“;

Or. en
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Pakeitimas 234
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0198/2019
Eric Andrieu
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
75 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5b) 75 straipsnis pakeičiamas taip:
75 straipsnis „75 straipsnis

Prekybos standartų nustatymas ir turinys Prekybos standartų nustatymas ir turinys

1. Prekybos standartai gali būti 
taikomi vienam ar daugiau šių sektorių ir 
produktų:

1. Prekybos standartai gali būti 
taikomi vienam ar daugiau šių sektorių ir 
produktų:

a) alyvuogių aliejui ir valgomosioms 
alyvuogėms;

a) alyvuogių aliejui ir valgomosioms 
alyvuogėms;

b) vaisiams ir daržovėms; b) vaisiams ir daržovėms;

c) perdirbtiems vaisių ir daržovių 
produktams;

c) perdirbtiems vaisių ir daržovių 
produktams;

d) bananams; d) bananus;

e) gyviems augalams; e) gyvus augalus;

f) kiaušiniams; f) kiaušiniams;
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g) paukštienai; g) paukštienai;

h) žmonėms vartoti skirtiems 
tepiesiems riebalams;

h) žmonėms vartoti skirtiems tepiesiems 
riebalams;

i) apyniams. i) apyniams;

ia) ryžiams;
ib) pieno ir pieno produktams;
ic) medui ir bitininkystės produktams;
id) galvijienai;
ie) avienai;
if) kiaulienai;
ig) kanapėms

2. Siekiant atsižvelgti į vartotojų 
lūkesčius ir pagerinti žemės ūkio produktų, 
kuriems taikomos šio straipsnio 1 ir 
4 dalys, gamybos ir pardavimo ekonomines 
sąlygas, taip pat jų kokybę, Komisijai 
pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
kiekvienam sektoriui ar produktui taikomų 
prekybos standartų visais prekybos etapais, 
taip pat dėl nuo tokių standartų leidžiančių 
nukrypti nuostatų ir tokių standartų 
išimčių, siekiant, kad būtų prisitaikoma 
prie nuolat besikeičiančių rinkos sąlygų, 
kintančių vartotojų poreikių bei atitinkamų 
tarptautinių standartų pokyčių ir nebūtų 
kuriama kliūčių produktų naujovėms.

2. Siekiant atsižvelgti į vartotojų 
lūkesčius ir pagerinti žemės ūkio produktų, 
kuriems taikomos šio straipsnio 1 ir 
4 dalys, gamybos ir pardavimo ekonomines 
sąlygas, taip pat jų kokybę, Komisijai 
pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
kiekvienam sektoriui ar produktui taikomų 
prekybos standartų visais prekybos etapais, 
taip pat dėl nuo tokių standartų leidžiančių 
nukrypti nuostatų ir tokių standartų 
išimčių, siekiant, kad būtų prisitaikoma 
prie nuolat besikeičiančių rinkos sąlygų, 
kintančių vartotojų poreikių bei atitinkamų 
tarptautinių standartų pokyčių ir nebūtų 
kuriama kliūčių produktų naujovėms.

3. Nedarant poveikio Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1169/2011 (27) 26 straipsniui, 1 dalyje 
nurodyti prekybos standartai gali apimti 
vieną ar daugiau toliau išvardytų elementų, 
nustatytų sektoriui ar produktui ir 
grindžiamų kiekvieno sektoriaus 
charakteristikomis, būtinybe reglamentuoti 
pateikimą rinkai ir šio straipsnio 5 dalyje 
apibrėžtomis sąlygomis:

3. Nedarant poveikio Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1169/2011 (27) 26 straipsniui, 1 dalyje 
nurodyti prekybos standartai gali apimti 
vieną ar daugiau toliau išvardytų elementų, 
nustatytų sektoriui ar produktui ir 
grindžiamų kiekvieno sektoriaus 
charakteristikomis, būtinybe reglamentuoti 
pateikimą rinkai ir šio straipsnio 5 dalyje 
apibrėžtomis sąlygomis:

a) technines apibrėžtis, pavadinimą ir 
prekinius pavadinimus, taikomus 
sektoriams, išskyrus nurodytuosius 
78 straipsnyje;

a) technines apibrėžtis, pavadinimą ir 
prekinius pavadinimus, taikomus 
sektoriams, išskyrus nurodytuosius 
78 straipsnyje;

b) klasifikavimo kriterijus, 
pavyzdžiui, suskirstymą pagal klases, 

b) klasifikavimo kriterijus, 
pavyzdžiui, suskirstymą pagal klases, 
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svorį, dydį, amžių ir kategorijas; svorį, dydį, amžių ir kategorijas;

c) rūšį, augalų ar gyvūnų veislę arba 
prekinį tipą;

c) rūšį, augalų ar gyvūnų veislę arba 
prekinį tipą;

d) pateikimą, su privalomais prekybos 
standartais susijusį ženklinimą, įpakavimą, 
pakavimo centrams taikomas taisykles, 
žymėjimą, derliaus metus ir konkrečių 
terminų vartojimą, nedarant poveikio 92–
123 straipsniams;

d) pateikimą, su privalomais prekybos 
standartais susijusį ženklinimą, įpakavimą, 
pakavimo centrams taikomas taisykles, 
žymėjimą, derliaus metus ir konkrečių 
terminų vartojimą, nedarant poveikio 92–
123 straipsniams;

e) kriterijus, pavyzdžiui, išvaizdą, 
konsistenciją, raumeningumą, produkto 
savybes ir vandens kiekio procentinę dalį;

e) kriterijus, pavyzdžiui, išvaizdą, 
konsistenciją, raumeningumą, produkto 
savybes ir vandens kiekio procentinę dalį;

f) konkrečias gamyboje naudojamas 
medžiagas arba komponentus ar 
sudedamąsias dalis, įskaitant jų kiekybinę 
sudėtį, grynumą ir identifikavimo 
duomenis;

f) konkrečias gamyboje naudojamas 
medžiagas arba komponentus ar 
sudedamąsias dalis, įskaitant jų kiekybinę 
sudėtį, grynumą ir identifikavimo 
duomenis;

g) ūkininkavimo rūšį ir gamybos 
metodą, įskaitant vynininkystės metodus, ir 
pažangias tvarios gamybos sistemas;

g) ūkininkavimo rūšį ir gamybos 
metodą, įskaitant vynininkystės ir gyvulių 
šėrimo metodus, ir pažangias tvarios 
gamybos sistemas;

h) misos ir vyno kupažavimą, įskaitant 
jų apibrėžtis, maišymą ir jo apribojimus;

h) misos ir vyno kupažavimą, įskaitant 
jų apibrėžtis, maišymą ir jo apribojimus;

i) surinkimo, pristatymo, laikymo ir 
tvarkymo periodiškumą, konservavimo 
būdą ir temperatūrą, sandėliavimą ir 
transportavimą;

i) surinkimo, pristatymo, laikymo ir 
tvarkymo periodiškumą, konservavimo 
būdą ir temperatūrą, sandėliavimą ir 
transportavimą;

j) ūkininkavimo vietą ir (arba) kilmę, 
išskyrus paukštieną ir tepiuosius riebalus;

j) ūkininkavimo vietą ir (arba) kilmę;

k) tam tikrų medžiagų ir metodų 
naudojimo apribojimus;

k) tam tikrų medžiagų ir metodų 
naudojimo apribojimus;

l) specialų naudojimą; l) specialų naudojimą;

m) sąlygas, kuriomis 
reglamentuojamas produktų, neatitinkančių 
pagal 1 dalį priimtų prekybos standartų ir 
78 straipsnyje nurodytų apibrėžčių, 
pavadinimų ir prekinių pavadinimų, 
šalinimas, laikymas, pateikimas į apyvartą 
ir naudojimas, taip pat šalutinių produktų 
likvidavimas.

m) sąlygas, kuriomis 
reglamentuojamas produktų, neatitinkančių 
pagal 1 dalį priimtų prekybos standartų ir 
78 straipsnyje nurodytų apibrėžčių, 
pavadinimų ir prekinių pavadinimų, 
šalinimas, laikymas, pateikimas į apyvartą 
ir naudojimas, taip pat šalutinių produktų 
likvidavimas.

ma) gyvūnų gerovę.

4. Papildomai prie 1 dalies, prekybos 
standartai gali būti taikomi vyno sektoriui. 

4. Papildomai prie 1 dalies, prekybos 
standartai gali būti taikomi vyno sektoriui. 
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Tam sektoriui taikomi 3 dalies f, g, h, k ir 
m punktai.

Tam sektoriui taikomi 3 dalies f, g, h, k ir 
m punktai.

5. Pagal šio straipsnio 1 dalį priimti 
konkretiems sektoriams arba produktams 
skirti prekybos standartai nustatomi 
nedarant poveikio 84–88 straipsniams ir 
IX priedui, ir jais atsižvelgiama į:

5. Pagal šio straipsnio 1 dalį priimti 
konkretiems sektoriams arba produktams 
skirti prekybos standartai nustatomi 
nedarant poveikio 84–88 straipsniams ir 
IX priedui, ir jais atsižvelgiama į:

a) atitinkamo produkto specifinius 
ypatumus;

a) atitinkamo produkto specifinius 
ypatumus;

b) poreikį užtikrinti tokias sąlygas, 
kad produktus būtų lengviau pateikti 
rinkai;

b) poreikį užtikrinti tokias sąlygas, 
kad produktus būtų lengviau pateikti 
rinkai;

c) gamintojų suinteresuotumą 
informuoti apie produkto savybes bei 
ūkininkavimo ypatybes ir vartotojų 
suinteresuotumą gauti tinkamos ir skaidrios 
informacijos apie produktą, įskaitant 
ūkininkavimo vietą, kuri kiekvienu 
individualiu atveju turi būti nustatoma 
tinkamu geografiniu lygmeniu, atlikus 
vertinimą, kuriame visų pirma būtų 
įvertintos ūkio subjektų išlaidos ir jiems 
tenkanti administracinė našta, irt nauda 
gamintojams ir galutiniam vartotojui;

c) gamintojų suinteresuotumą 
informuoti apie produkto savybes bei 
ūkininkavimo ypatybes ir vartotojų 
suinteresuotumą gauti tinkamos ir skaidrios 
informacijos apie produktą, įskaitant 
ūkininkavimo vietą, kuri kiekvienu 
individualiu atveju turi būti nustatoma 
tinkamu geografiniu lygmeniu, atlikus 
vertinimą, kuriame visų pirma būtų 
įvertintos ūkio subjektų išlaidos ir jiems 
tenkanti administracinė našta, ir nauda 
gamintojams ir galutiniam vartotojui;

d) esamus metodus produktų fizinėms, 
cheminėms bei organoleptinėms savybėms 
nustatyti;

d) esamus metodus produktų fizinėms, 
cheminėms bei organoleptinėms savybėms 
nustatyti;

e) tarptautinių organizacijų priimtas 
tipines rekomendacijas;

e) tarptautinių organizacijų priimtas 
tipines rekomendacijas;

f) būtinybę išsaugoti natūralias ir 
esmines produktų savybes ir išvengti 
sukelti didelių atitinkamo produkto 
sudėties pokyčių.

f) būtinybę išsaugoti natūralias ir 
esmines produktų savybes ir išvengti 
sukelti didelių atitinkamo produkto 
sudėties pokyčių.

6. Siekiant atsižvelgti į vartotojų 
lūkesčius ir į poreikį gerinti žemės ūkio 
produktų gamybos ir pardavimo 
ekonomines sąlygas, taip pat tų produktų 
kokybę, Komisijai pagal 227 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais keičiamas 
1 dalyje pateikiamas sektorių sąrašas. 
Tokiuose deleguotuosiuose aktuose turi 
būti remiamasi išimtinai tik įrodytais 
poreikiais, atsirandančiais dėl kintančių 
vartotojų poreikių, techninės pažangos ar 

6. Siekiant atsižvelgti į vartotojų 
lūkesčius ir į poreikį gerinti žemės ūkio 
produktų gamybos ir pardavimo 
ekonomines sąlygas, taip pat tų produktų 
kokybę, Komisijai pagal 227 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais keičiamas 1 
dalyje pateikiamas sektorių sąrašas. 
Tokiuose deleguotuosiuose aktuose turi 
būti remiamasi išimtinai tik įrodytais 
poreikiais, atsirandančiais dėl kintančių 
vartotojų poreikių, techninės pažangos ar 
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poreikio diegti produkto inovacijas, ir jie 
turi būti grindžiami Komisijos ataskaita 
Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje 
visų pirma turėtų būti įvertinti vartotojų 
poreikiai, ūkio subjektų išlaidos ir jiems 
tenkanti administracinė našta, įskaitant 
poveikį vidaus rinkai ir tarptautinei 
prekybai, ir nauda gamintojams ir 
galutiniam vartotojui.

poreikio diegti produkto inovacijas, ir jie 
turi būti grindžiami Komisijos ataskaita 
Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje 
visų pirma turėtų būti įvertinti vartotojų 
poreikiai, ūkio subjektų išlaidos ir jiems 
tenkanti administracinė našta, įskaitant 
poveikį vidaus rinkai ir tarptautinei 
prekybai, ir nauda gamintojams ir 
galutiniam vartotojui.“;
(3 dalyje nurodyta išnaša Nr. 27 
nekeičiama)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/235

Pakeitimas 235
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0198/2019
Eric Andrieu
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

9) 9 straipsnis pakeičiamas taip:
93 straipsnis „93 straipsnis

Apibrėžtys Apibrėžtys

1. Šiame skirsnyje vartojamų terminų 
apibrėžtys:

1. Šiame skirsnyje vartojamų terminų 
apibrėžtys:

a) kilmės vietos nuoroda – regiono, 
konkrečios vietovės arba, išimtiniais ir 
tinkamai pagrįstais atvejais, šalies 
pavadinimas, vartojamas apibūdinti 
92 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
produktui, atitinkančiam šiuos 
reikalavimus:

a) kilmės vietos nuoroda – regiono, 
konkrečios vietovės arba, išimtiniais ir 
tinkamai pagrįstais atvejais, šalies 
pavadinimas arba konkrečioje vietovėje 
tradiciškai vartojamas pavadinimas, kuris 
vartojamas apibūdinti 92 straipsnio 
1 dalyje nurodytam produktui:

i) produkto kokybę ir savybes iš 
esmės arba išimtinai lėmė tam tikra 
geografinė aplinka su jai būdingais gamtos 
ir žmogaus veiklos veiksniais;

i) produkto kokybę ir savybes iš 
esmės arba išimtinai lėmė tam tikra 
geografinė aplinka su jai būdingais gamtos 
ir žmogaus veiklos veiksniais;
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ii) vynuogės, iš kurių pagamintas 
produktas, yra užaugintos tik toje 
geografinėje vietovėje;

ii) vynuogės, iš kurių pagamintas 
produktas, yra užaugintos tik toje 
geografinėje vietovėje;

iii) produktas gaminamas toje 
geografinėje vietovėje; bei

iii) produktas gaminamas toje 
geografinėje vietovėje; bei

iv) produktas pagamintas iš Vitis vinifera 
veislės vynmedžių vynuogių;

iv) produktas pagamintas iš Vitis vinifera 
veislės vynmedžių vynuogių;

b) geografinė nuoroda – nuoroda į 
regioną, konkrečią vietovę arba, išimtiniais 
ir tinkamai pagrįstais atvejais, į šalį, 
vartojama apibūdinti 92 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam produktui, kuris atitinka šiuos 
reikalavimus:

b) geografinė nuoroda – nuoroda į 
regioną, konkrečią vietovę arba, išimtiniais 
ir tinkamai pagrįstais atvejais, į šalį, 
vartojama apibūdinti 92 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam produktui, kuris atitinka šiuos 
reikalavimus:

i) jo specifinė kokybė, geras vardas ar 
kitos savybės yra susijusios su ta 
geografine kilme;

i) jo specifinė kokybė, geras vardas ar 
kitos savybės yra susijusios su ta 
geografine kilme;

ii) ne mažiau kaip 85 % produktui 
gaminti naudojamų vynuogių yra 
užaugintos tik toje geografinėje vietovėje;

ii) ne mažiau kaip 85 % produktui gaminti 
naudojamų vynuogių yra užaugintos tik 
toje geografinėje vietovėje;

iii) jis gaminamas toje geografinėje 
vietovėje; bei

iii) jis gaminamas toje geografinėje 
vietovėje; bei

iv) jis pagamintas iš Vitis vinifera 
rūšies arba iš rūšių, išvestų sukryžminus 
Vitis vinifera rūšis su kitomis Vitis genties 
rūšimis, vynmedžių vynuogių.

iv) jis pagamintas iš Vitis vinifera 
rūšies arba iš rūšių, išvestų sukryžminus 
Vitis vinifera rūšis su kitomis Vitis genties 
rūšimis, vynmedžių vynuogių.

2. Tam tikri tradiciškai vartojami 
pavadinimai laikomi kilmės vietos 
nuoroda, kai:

2. Tam tikri tradiciškai vartojami 
pavadinimai laikomi kilmės vietos 
nuoroda, kai:

a) jie vartojami vynui pavadinti; a) jie vartojami vynui pavadinti;

b) jais pateikiama nuoroda į geografinį 
pavadinimą;

b) jais pateikiama nuoroda į geografinį 
pavadinimą;

c) jie atitinka 1 dalies a punkto i–
iv papunkčiuose nurodytus reikalavimus; 
bei

c) jie atitinka 1 dalies a punkto i–iv 
papunkčiuose nurodytus reikalavimus; bei

d) jiems taikyta šiame poskirsnyje 
nustatyta procedūra, pagal kurią saugomos 
kilmės vietos nuorodos ir geografinės 
nuorodos.

d) jiems taikyta šiame poskirsnyje 
nustatyta procedūra, pagal kurią saugomos 
kilmės vietos nuorodos ir geografinės 
nuorodos.

3. Kilmės vietos nuorodos ir 
geografinės nuorodos, įskaitant nuorodas, 
susijusias su trečiosiose šalyse esančiomis 
geografinėmis vietovėmis, Sąjungoje 
saugomos pagal šiame poskirsnyje 

3. Kilmės vietos nuorodos ir 
geografinės nuorodos, įskaitant nuorodas, 
susijusias su trečiosiose šalyse esančiomis 
geografinėmis vietovėmis, Sąjungoje 
saugomos pagal šiame poskirsnyje 
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nustatytas taisykles. nustatytas taisykles.

4. 1 dalies a punkto iii papunktyje 
nurodyta gamyba apima visus veiksmus 
nuo vynuogių derliaus nuėmimo iki vyno 
gamybos procesų užbaigimo, išskyrus 
visus procesus po pagaminimo.

4. 1 dalies a punkto iii papunktyje 
nurodyta gamyba apima visus veiksmus 
nuo vynuogių derliaus nuėmimo iki vyno 
gamybos procesų užbaigimo, išskyrus 
visus procesus po pagaminimo.

5. Taikant 1 dalies b punkto 
ii papunktį, vynuogės, kurių daugiausia 
15 % gali būti užauginta ne nustatytų ribų 
vietovėje, turi būti užaugintos valstybėje 
narėje ar trečiojoje valstybėje, kurioje yra 
nustatytų ribų vietovė.

5. Taikant 1 dalies b punkto 
ii papunktį, vynuogės, kurių daugiausia 
15 % gali būti užauginta ne nustatytų ribų 
vietovėje, turi būti užaugintos valstybėje 
narėje ar trečiojoje valstybėje, kurioje yra 
nustatytų ribų vietovė.“;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

Pakeitimas 236
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0198/2019
Eric Andrieu
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
94 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

10) 94 straipsnis pakeičiamas taip:
94 straipsnis „94 straipsnis

Apsaugos paraiškos Apsaugos paraiškos

1. Į pavadinimų kaip kilmės vietos 
nuorodų arba geografinių nuorodų 
apsaugos paraiškas įtraukiama techninė 
byla, kurioje pateikiami tokie duomenys:

1. Į pavadinimų kaip kilmės vietos 
nuorodų arba geografinių nuorodų 
apsaugos paraiškas įtraukiama tokia 
informacija:

a) saugotinas pavadinimas; a) saugotinas pavadinimas;

b) pareiškėjo vardas, pavardė (arba 
pavadinimas) ir adresas;

b) pareiškėjo vardas, pavardė (arba 
pavadinimas) ir adresas;

c) 2 dalyje nurodyta produkto 
specifikacija; bei

c) 2 dalyje nurodyta produkto 
specifikacija; bei

d) bendrasis dokumentas, kuriame 
apibendrinama 2 dalyje nurodyta produkto 
specifikacija.

d) bendrasis dokumentas, kuriame 
apibendrinama 2 dalyje nurodyta produkto 
specifikacija.

2. Produkto specifikacija 2. Produkto specifikacija 
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suinteresuotosioms šalims suteikia 
galimybę įvertinti atitinkamas produkto 
gamybos sąlygas, susijusias su suteiktos 
kilmės vietos nuoroda arba geografinė 
nuoroda. Produkto specifikaciją sudaro 
bent:

suinteresuotosioms šalims suteikia 
galimybę įvertinti atitinkamas produkto 
gamybos sąlygas, susijusias su suteiktos 
kilmės vietos nuoroda arba geografinė 
nuoroda. Produkto specifikaciją sudaro 
bent:

a) saugotinas pavadinimas; a) saugotinas pavadinimas;

b) vyno ar vynų aprašymas: b) vyno ar vynų aprašymas:

i) su kilmės vietos nuoroda atveju – 
pagrindinės analizinės ir organoleptinės 
savybės;

i) su kilmės vietos nuoroda atveju – 
pagrindinės analizinės ir organoleptinės 
savybės;

ii) su geografine nuoroda atveju – 
pagrindinės analizinės savybės ir 
organoleptinių savybių įvertinimas arba 
nuoroda į jas;

ii) su geografine nuoroda atveju – 
pagrindinės analizinės savybės ir 
organoleptinių savybių įvertinimas arba 
nuoroda į jas;

c) kai taikytina, konkretūs 
vynininkystės metodai, naudojami vynui ar 
vynams gaminti, ir atitinkami jų gamybos 
apribojimai;

c) kai taikytina, konkretūs 
vynininkystės metodai, naudojami vynui ar 
vynams gaminti, ir atitinkami jų gamybos 
apribojimai;

d) atitinkamos geografinės vietovės 
ribų aprašymas;

d) atitinkamos geografinės vietovės 
ribų aprašymas;

e) didžiausias derlius iš hektaro; e) didžiausias derlius iš hektaro;

f) nuoroda į vyninę vynuogių veislę 
arba veisles, iš kurios gaunamas (-i) vynas 
(-ai);

f) nuoroda į vyninę vynuogių veislę 
arba veisles, iš kurios gaunamas (-i) vynas 
(-ai);

g) duomenys, kuriais patvirtinamas 
93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje 
arba, atitinkamais atvejais, 93 straipsnio 
1 dalies b punkto i papunktyje nurodytas 
ryšys;

g) duomenys, kuriais patvirtinamas 
toks ryšys:

i) turint omenyje saugomą kilmės 
vietos nuorodą – produkto kokybės ar 
savybių ir geografinės aplinkos bei 
duomenų apie tai geografinei aplinkai 
būdingus gamtos ir žmogaus veiklos 
veiksnius ryšys, nurodytas 93 straipsnio 
1 dalies a punkto i papunktyje;
ii) turint omenyje saugomą 
geografinę nuorodą – produkto tam tikros 
kokybės, reputacijos ar kitos savybės ir 
geografinės kilmės ryšys, nurodytas 
93 straipsnio 1 dalies b punkto 
i papunktyje;
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ga) kai taikytina, jo indėlis į darnųjį 
vystymąsi;

h) taikytini reikalavimai, kurie 
nustatyti Sąjungos arba nacionalinės teisės 
aktuose, arba, tais atvejais, kai tai numatė 
valstybės narės, kuriuos nustatė 
organizacija, tvarkanti saugomas kilmės 
vietos nuorodas arba saugomas geografines 
nuorodas, atsižvelgiant į tai, kad tokie 
reikalavimai turi būti objektyvūs, 
nediskriminaciniai ir atitinkantys Sąjungos 
teisę;

h) taikytini reikalavimai, kurie 
nustatyti Sąjungos arba nacionalinės teisės 
aktuose, arba, tais atvejais, kai tai numatė 
valstybės narės, kuriuos nustatė 
organizacija, tvarkanti saugomas kilmės 
vietos nuorodas arba saugomas geografines 
nuorodas, atsižvelgiant į tai, kad tokie 
reikalavimai turi būti objektyvūs, 
nediskriminaciniai ir atitinkantys Sąjungos 
teisę;

i) valdžios institucijų arba įstaigų, 
tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos 
nuostatoms, pavadinimas bei adresas ir jų 
konkrečios užduotys.

i) valdžios institucijų arba įstaigų, 
tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos 
nuostatoms, pavadinimas bei adresas ir jų 
konkrečios užduotys.

3. Kai pateikiama apsaugos paraiška 
yra susijusi su trečiosios šalies geografine 
vietove, joje kartu su 1 ir 2 dalyse 
nurodytais duomenimis pateikiamas 
įrodymas, kad atitinkamas pavadinimas yra 
saugomas jo kilmės šalyje.

3. Kai pateikiama apsaugos paraiška 
yra susijusi su trečiosios šalies geografine 
vietove, joje kartu su 1 ir 2 dalyse 
nurodytais duomenimis pateikiamas 
įrodymas, kad atitinkamas pavadinimas yra 
saugomas jo kilmės šalyje.“;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/237

Pakeitimas 237
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0198/2019
Eric Andrieu
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
105 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

14a) 105 straipsnis pakeičiamas taip:
105 straipsnis „105 straipsnis

Produktų specifikacijų pakeitimai Produktų specifikacijų pakeitimai

95 straipsnyje nustatytas sąlygas 
atitinkantis pareiškėjas gali teikti paraišką, 
kad būtų patvirtinti produkto su saugoma 
kilmės vietos nuoroda arba saugoma 
geografine nuoroda specifikacijos 
pakeitimai, visų pirma siekiant atsižvelgti į 
mokslo ir technikos žinių raidą arba iš 
naujo nustatyti 94 straipsnio 2 dalies antros 
pastraipos d punkte nurodytos geografinės 
vietovės ribas. Paraiškose išdėstomi 
prašomi pakeitimai ir pateikiamas jų 
pagrindimas.

1. 95 straipsnyje nustatytas sąlygas 
atitinkantis pareiškėjas gali teikti paraišką, 
kad būtų patvirtinti produkto su saugoma 
kilmės vietos nuoroda arba saugoma 
geografine nuoroda specifikacijos 
pakeitimai, visų pirma siekiant atsižvelgti į 
mokslo ir technikos žinių raidą arba iš 
naujo nustatyti 94 straipsnio 2 dalies antros 
pastraipos d punkte nurodytos geografinės 
vietovės ribas. Paraiškose išdėstomi 
prašomi pakeitimai ir pateikiamas jų 
pagrindimas.

1a. Produkto specifikacijos pakeitimai 
pagal svarbą skirstomi į dvi kategorijas: 
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pakeitimus, kuriems turi būti taikoma 
Sąjungos lygmens prieštaravimo 
procedūra („Sąjungos lygmens 
pakeitimai“) ir pakeitimus, kurie turi būti 
vertinami valstybių narių arba trečiųjų 
šalių lygmeniu („standartiniai 
pakeitimai“).
Keitimas laikomas Sąjungos lygmens 
keitimu, jeigu:
a) keičiamas saugomos kilmės vietos 
nuorodos arba saugomos geografinės 
nuorodos pavadinimas;
b) keičiama, panaikinama ar 
pridedama VII priedo II dalyje nurodyta 
vynuogių produktų kategorija;
c) pakeitimu gali būti panaikinta 
93 straipsnio 1 dalies a punkto 
i papunktyje arba b punkto i papunktyje 
numatyta sąsaja;
d) dėl jo kyla papildomų prekiavimo 
produktu apribojimų.
Trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių 
gamintojų pateiktose paraiškose dėl 
Sąjungos lygmens pakeitimų turi būti 
įrodymas, kad prašomas pakeitimas 
atitinka tose trečiosiose šalyse 
galiojančius kilmės vietos nuorodų arba 
geografinių nuorodų apsaugos įstatymus.
Visi kiti pakeitimai laikomi standartiniais 
keitimais.
1b. Laikinas pakeitimas yra 
standartinis pakeitimas, susijęs su laikinu 
produkto specifikacijos pakeitimu dėl 
institucijų nustatytų privalomų sanitarijos 
ir fitosanitarijos priemonių ar dėl 
kompetentingų institucijų oficialiai 
pripažintų gaivalinių nelaimių ar 
nepalankių oro sąlygų.
1c. Jeigu pakeičiamos gamybos 
sąlygos, susijusios su vynuogynais, 
kuriuose gaminami produktai su saugoma 
kilmės vietos nuoroda, tokie vynuogynai 
turėtų išsaugoti teisę gaminti produktus 
su saugoma kilmės vietos nuoroda 
produkto specifikacijoje nurodytą 
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laikotarpį, tačiau ne ilgiau nei iki jų 
išnaikinimo.“;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/238

Pakeitimas 238
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0198/2019
Eric Andrieu
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
153 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22a) 153 straipsnis pakeičiamas taip:
153 straipsnis „153 straipsnis

Gamintojų organizacijų įstatai Gamintojų organizacijų įstatai

1. Gamintojų organizacijos įstatuose 
reikalaujama, kad jos gamintojai nariai 
pirmiausia:

1. Gamintojų organizacijos įstatuose 
reikalaujama, kad jos gamintojai nariai 
pirmiausia:

a) taikytų gamintojų organizacijos 
priimtas taisykles, susijusias su duomenų 
apie gamybą teikimu, gamyba, prekyba ir 
aplinkos apsauga;

a) taikytų gamintojų organizacijos 
priimtas taisykles, susijusias su duomenų 
apie gamybą teikimu, gamyba, prekyba ir 
aplinkos apsauga;

b) kiekvieno konkretaus valdos 
gaminamo produkto atveju būtų tik vienos 
gamintojų organizacijos nariai; tačiau 
valstybės narės tinkamai pagrįstais 
atvejais gali nukrypti nuo šios sąlygos, kai 
gamintojai nariai turi du atskirus 
skirtingose geografinėse vietovėse 

b) kiekvieno konkretaus valdos 
gaminamo produkto atveju būtų tik vienos 
gamintojų organizacijos nariai;
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esančius gamybos padalinius;
c) teiktų informaciją, kurios gamintojų 
organizacija reikalauja statistiniais tikslais.

c) teiktų informaciją, kurios gamintojų 
organizacija reikalauja statistiniais tikslais.

Tačiau valstybės narės tinkamai 
pagrįstais atvejais gali nukrypti nuo 
pirmos pastraipos b punkto:
i) kai gamintojai nariai turi du 
atskirus skirtingose geografinėse vietovėse 
esančius gamybos padalinius; arba
ii) jeigu pagal 152 straipsnį 
pripažintos gamintojų organizacijos, 
kurioms gamintojai jau priklauso, 
remdamosi 2 dalies c punktu. 
demokratiškai nusprendė leisti savo 
gamintojams nariams būti nariais antroje 
pripažintoje gamintojų organizacijoje 
šiomis sąlygomis:
– gamintojai nariai turi tam tikrą 
įvairios paskirties produktą ir pradinė 
gamintojų organizacija, kuriai gamintojai 
jau priklauso, nesuteikia prekybos rinkos 
kitai gamintojų savo produktui numatytai 
paskirčiai, arba
– gamintojų organizacijos 
gamintojai nariai yra anksčiau 
įsipareigoję pagal sutartis arba kaip 
kooperatyvo nariai tiekti dalį savo 
produktų tam tikriems kitiems 
gamintojams ir bent vienas iš šių 
gamintojų tampa pripažinta gamintojų 
organizacija. 

2. Gamintojų organizacijos įstatuose 
taip pat numatoma:

2. Gamintojų organizacijos įstatuose 
taip pat numatoma:

a) 1 dalies a punkte nurodytų taisyklių 
nustatymo, priėmimo ir keitimo tvarka;

a) 1 dalies a punkte nurodytų taisyklių 
nustatymo, priėmimo ir keitimo tvarka;

b) reikalavimas nariams mokėti 
gamintojų organizacijai finansuoti 
reikalingus finansinius įnašus;

b) reikalavimas nariams mokėti 
gamintojų organizacijai finansuoti 
reikalingus finansinius įnašus;

c) taisyklės, pagal kurias gamintojams 
nariams leidžiama demokratiškai tikrinti 
savo organizacijos veiklą ir sprendimus;

c) taisyklės, pagal kurias gamintojams 
nariams leidžiama demokratiškai tikrinti 
savo organizacijos veiklą ir sprendimus, 
taip pat apskaitą ir biudžetus;

d) nuobaudos už įsipareigojimų, 
prisiimtų pagal įstatus, pažeidimą, visų 

d) nuobaudos už įsipareigojimų, 
prisiimtų pagal įstatus, pažeidimą, visų 
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pirma už finansinių įnašų nemokėjimą, 
arba už gamintojų organizacijos nustatytų 
taisyklių pažeidimą;

pirma už finansinių įnašų nemokėjimą, 
arba už gamintojų organizacijos nustatytų 
taisyklių pažeidimą;

e) taisyklės, susijusios su naujų narių 
priėmimu, ypač su minimaliu narystės 
laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei 
vieni metai;

e) taisyklės, susijusios su naujų narių 
priėmimu, ypač su minimaliu narystės 
laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei 
vieni metai;

f) organizacijos veiklai būtinos 
apskaitos ir biudžeto taisyklės.

f) organizacijos veiklai būtinos 
apskaitos ir biudžeto taisyklės.

2a. Jeigu gamintojų organizacija yra 
atsakinga už kai kurių arba visų jos 
gamintojų narių produktų pardavimą ir 
jeigu gamintojai nariai neperduoda 
nuosavybės į produktus teisių gamintojų 
organizacijai, gamintojų organizacijų 
įstatuose taip pat gali būti numatytas 
įpareigojimas šiems gamintojams 
užmegzti ryšius su pirkėjais, išskyrus su 
šių produktų pardavimo kaina ir kiekiu 
susijusius klausimus.

3. 1 ir 2 dalys netaikomos pieno ir 
pieno produktų sektoriaus gamintojų 
organizacijoms.

3. 1, 2 ir 2a dalys netaikomos pieno ir 
pieno produktų sektoriaus gamintojų 
organizacijoms.“;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/239

Pakeitimas 239
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0198/2019
Eric Andrieu
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22b) 157 straipsnis pakeičiamas taip:
157 straipsnis „157 straipsnis

Tarpšakinės organizacijos Tarpšakinės organizacijos

1. Gavusios prašymą valstybės narės 
gali pripažinti konkrečiame sektoriuje, 
įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą 
sąrašą, veikiančias tarpšakines 
organizacijas:

1. Gavusios prašymą valstybės narės 
gali pripažinti konkrečiame sektoriuje, 
įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą 
sąrašą, veikiančias tarpšakines 
organizacijas:

a) kurias sudaro ekonominės veiklos, 
susijusios su gamyba ir bent su vienu iš šių 
tiekimo grandinės etapų, atstovai: vieno ar 
kelių sektorių produktų perdirbimu arba 
prekyba jais, įskaitant jų platinimą;

a) kurias sudaro ekonominės veiklos, 
susijusios su gamyba ir bent su vienu iš šių 
tiekimo grandinės etapų, atstovai: vieno ar 
kelių sektorių produktų perdirbimu arba 
prekyba jais, įskaitant jų platinimą;

b) kurios yra suformuotos visų ar kai 
kurių jas sudarančių organizacijų ar 
asociacijų iniciatyva;

b) kurios yra suformuotos visų ar kai 
kurių jas sudarančių organizacijų ar 
asociacijų iniciatyva;
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c) kurios, atsižvelgdamos į savo narių 
ir vartotojų interesus, siekia konkretaus 
tikslo, galinčio apimti pirmiausia vieną iš 
toliau nurodytų tikslų:

c) kurios, atsižvelgdamos į savo visų 
narių ir vartotojų interesus, siekia 
konkretaus tikslo, galinčio apimti 
pirmiausia vieną iš toliau nurodytų tikslų:

i) tobulinti žinias ir didinti gamybos 
bei rinkos skaidrumą, be kita ko, skelbiant 
suvestinius statistinius duomenis apie 
gamybos sąnaudas, kainas, atitinkamais 
atvejais įskaitant kainų indeksus, kiekius ir 
anksčiau sudarytų sutarčių galiojimo 
trukmę, taip pat teikiant galimų būsimų 
rinkos pokyčių analizę regioniniu, 
nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu;

i) tobulinti žinias ir didinti gamybos 
bei rinkos skaidrumą šiomis priemonėmis:

– skelbiant ir (arba) keičiantis suvestiniais 
statistiniais duomenimis apie gamybos 
sąnaudas, kainas, atitinkamais atvejais 
įskaitant kainų indeksus, kiekius ir 
anksčiau sudarytų sutarčių galiojimo 
trukmę, taip pat duomenimis apie 
įvairiuose tiekimo grandinės etapuose 
nustatytas maržas;
– teikiant galimų būsimų rinkos 
pokyčių analizę regioniniu, nacionaliniu ar 
tarptautiniu lygiu;

ii) prognozuoti gamybos potencialą ir 
registruoti viešas rinkos kainas;

ii) prognozuoti gamybos potencialą ir 
registruoti viešas rinkos kainas;

iii) padėti geriau koordinuoti produktų 
pateikimo rinkai būdus, visų pirma 
pasitelkiant mokslinius ir rinkos tyrimus;

iii) padėti geriau koordinuoti produktų 
pateikimo rinkai būdus, visų pirma 
pasitelkiant mokslinius ir rinkos tyrimus;

iv) tiria potencialias eksporto rinkas; iv) tiria potencialias eksporto rinkas;

v) nedarant poveikio 148 ir 
168 straipsniams, parengti Sąjungos 
taisykles atitinkančias tipines sutarčių 
formas, kurios būtų naudojamos 
parduodant žemės ūkio produktus 
pirkėjams ir (arba) tiekiant perdirbtus 
produktus platintojams ir 
mažmenininkams, atsižvelgiant į būtinybę 
užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas 
ir išvengti rinkos iškraipymų;

v) nedarant poveikio 148 ir 
168 straipsniams, parengti Sąjungos 
taisykles atitinkančias tipines sutarčių 
formas, kurios būtų naudojamos 
parduodant žemės ūkio produktus 
pirkėjams ir (arba) tiekiant perdirbtus 
produktus platintojams ir 
mažmenininkams, atsižvelgiant į būtinybę 
užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas 
ir išvengti rinkos iškraipymų. Į tas tipines 
sutartis gali būti įtrauktos dvi ar daugiau 
įmonių, kurių kiekviena veikia skirtingu 
gamybos, perdirbimo ar paskirstymo 
grandinės lygmeniu, taip pat įtraukiami 
atitinkami ir lengvai suprantami rodikliai 
ir ekonominiai indeksai bei galutinės 
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kainos apskaičiavimo metodai, grindžiami 
ir siejami su atitinkamomis gamybos 
sąnaudomis ir jų pokyčiais, kuriais taip 
pat atsižvelgiama į produktų kategoriją ir 
jų skirtingas galimybes rinkoje, produkto 
vertinimo rodiklius, žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos kainas ir jų pokyčius, ir 
kriterijai, susiję su sudėtimi, kokybe, 
atsekamumu ir produktų specifikacijų 
turiniu;

vi) geriau išnaudoti produktų 
potencialą, įskaitant prekybos rinkų lygiu, 
ir rengti iniciatyvas ekonominiam 
konkurencingumui ir inovacijoms didinti;

vi) geriau išnaudoti produktų 
potencialą, įskaitant prekybos rinkų lygiu, 
ir rengti iniciatyvas ekonominiam 
konkurencingumui ir inovacijoms didinti;

vii) teikti informaciją ir atlikti 
mokslinius tyrimus, būtinus siekiant 
atnaujinti, racionalizuoti, patobulinti ir 
pritaikyti gamybą ir atitinkamais atvejais 
perdirbimą bei prekybą, orientuojant juos į 
produktus, kurie geriau atitinka rinkos 
poreikius ir vartotojų skonį bei lūkesčius, 
visų pirma teikti informaciją ir atlikti 
mokslinius tyrimus, susijusius su produktų 
kokybe (įskaitant produktų, kuriems 
suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda 
arba saugoma geografinė nuoroda, 
specifinius ypatumus) ir aplinkos apsauga;

vii) teikti informaciją ir atlikti 
mokslinius tyrimus, būtinus siekiant 
atnaujinti, racionalizuoti, patobulinti ir 
pritaikyti gamybą ir atitinkamais atvejais 
perdirbimą bei prekybą, orientuojant juos į 
produktus, kurie geriau atitinka rinkos 
poreikius ir vartotojų skonį bei lūkesčius, 
visų pirma teikti informaciją ir atlikti 
mokslinius tyrimus, susijusius su produktų 
kokybe (įskaitant produktų, kuriems 
suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda 
arba saugoma geografinė nuoroda, 
specifinius ypatumus) ir aplinkos apsauga, 
klimato politikos veiksmais, gyvūnų 
sveikata ir gyvūnų gerove;

viii) ieškoti būdų apriboti gyvūnų 
sveikatos apsaugos ar augalų apsaugos 
produktų naudojimą, geriau valdyti kitas 
medžiagas, užtikrinti produktų kokybę ir 
išsaugoti dirvožemio bei vandens kokybę, 
skatinti maisto saugą, visų pirma taikant 
produktų atsekamumą, ir gerinti gyvūnų 
sveikatą ir gerovę;

viii) ieškoti būdų apriboti gyvūnų 
sveikatos apsaugos ar augalų apsaugos 
produktų naudojimą, geriau valdyti kitas 
medžiagas, užtikrinti produktų kokybę ir 
išsaugoti dirvožemio bei vandens kokybę, 
skatinti maisto saugą, visų pirma taikant 
produktų atsekamumą, ir gerinti gyvūnų 
sveikatą ir gerovę;

ix) rengti metodus ir priemones 
produktų kokybei gerinti visais gamybos ir 
atitinkamais atvejais perdirbimo bei 
prekybos etapais;

ix) rengti metodus ir priemones 
produktų kokybei gerinti visais gamybos ir 
atitinkamais atvejais perdirbimo bei 
prekybos etapais;

x) imtis visų įmanomų veiksmų 
siekiant remti, saugoti bei skatinti 
ekologinį ūkininkavimą ir kilmės vietos 
nuorodas, kokybės ženklus ir geografines 
nuorodas;

x) imtis visų įmanomų veiksmų 
siekiant remti, saugoti bei skatinti 
ekologinį ūkininkavimą ir kilmės vietos 
nuorodas, kokybės ženklus ir geografines 
nuorodas;
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xi) skatinti integruotą tvarią gamybą ar 
kitus aplinką tausojančius gamybos 
metodus ir vykdyti šių sričių mokslinius 
tyrimus;

xi) skatinti integruotą tvarią gamybą ar 
kitus aplinką tausojančius gamybos 
metodus ir vykdyti šių sričių mokslinius 
tyrimus;

xii) skatinti sveikai ir atsakingai vartoti 
produktus vidaus rinkoje ir (arba) 
informuoti apie žalą, susijusią su 
kenksmingais vartojimo įpročiais;

xii) skatinti sveikai ir atsakingai vartoti 
produktus vidaus rinkoje ir (arba) 
informuoti apie žalą, susijusią su 
kenksmingais vartojimo įpročiais;

xiii) skatinti vartoti produktus ir (arba) 
teikti informaciją apie produktus vidaus 
rinkoje ir išorės rinkose;

xiii) skatinti vartoti produktus ir (arba) 
teikti informaciją apie produktus vidaus 
rinkoje ir išorės rinkose;

xiv) prisidėti prie šalutinių produktų 
tvarkymo ir prie atliekų mažinimo bei 
tvarkymo.

xiv) prisidėti prie šalutinių produktų 
tvarkymo bei iniciatyvų, kuriomis 
skatinama naudoti šalutinius produktus, 
kūrimo ir prie atliekų mažinimo bei;

xv) nustatyti standartines vertės 
pasidalijimo sąlygas, kaip apibrėžta 
172a straipsnyje, kurios apima rinkos 
pelną ir nuostolius, nustatydamos, kaip 
tarp jų turi būti paskirstomi susijusių 
produktų atitinkamų rinkos kainų ar kitų 
prekių rinkų pokyčiai;

xv) nustatyti vertės paskirstymo tarp 
tiekimo grandinės ūkio subjektų taisykles, 
kurios apima rinkos pelną ir nuostolius, 
nustatydamos, kaip turi būti paskirstomi 
susijusių produktų atitinkamų rinkos 
kainų ar kitų prekių rinkų pokyčiai; Šios 
taisyklės gali būti nustatytos kaip 
standartinių vertės pasidalijimo sąlygos, 
kaip apibrėžta 172a straipsnyje, arba jose 
gali būti nustatyti arba jos gali būti 
siejamos su ekonominiais rodikliais, 
pavyzdžiui atitinkamomis gamybos bei 
prekybos išlaidomis ir šių išlaidų pokyčiu, 
žemės ūkio ir maisto produktų kainomis, 
nustatytomis atitinkamoje (-ose) rinkoje (-
ose), ir jų pokyčiu ir atitinkamų produktų 
kiekiu, sudėtimi, kokybe, atsekamumu 
arba jų specifikacijų laikymusi, taip pat 
turėtų būti atsižvelgta į gamybos 
sąnaudas;
xva) nustatyti tipines išlaidų, kurias 
ūkininkai patiria siekdami atitikti 
įstatymais nenumatytus reikalavimus, 
susijusius su aplinkos, klimato, gyvūnų 
sveikatos ir gyvūnų gerovės apsauga, 
teisingo kompensavimo sąlygas, įskaitant 
šių išlaidų apskaičiavimo metodus;

xvi) įgyvendina gyvūnų sveikatai, 
augalų apsaugai ir aplinkai kylančios 
rizikos prevencijos ir valdymo priemones.

xvi) skatina ir įgyvendina gyvūnų 
sveikatai, augalų apsaugai ir aplinkai 
kylančios rizikos prevencijos, kontrolės ir 
valdymo priemones, be kita ko, 
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steigdamos ir valdydamos savitarpio 
fondus arba prisidėdamos prie tokių 
fondų finansavimo, siekiant ūkininkams 
išmokėti finansinę kompensaciją už 
sąnaudas ir ekonominius nuostolius, 
patirtus dėl tokių priemonių skatinimo ir 
įgyvendinimo;
xvia) kurios prisideda prie skirtingų 
grandinės etapų komercinių ryšių 
skaidrumo, visų pirma rengdamos ir 
diegdamos techninius standartus bei 
kontroliuodamos, kaip sektoriaus dalyviai 
jų laikosi;

1a. Gavusios prašymą valstybės narės 
gali nuspręsti suteikti daugiau nei vieną 
pripažinimą tarpšakinei organizacijai, 
vykdančiai veiklą keliuose 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytuose sektoriuose, su 
sąlyga, kad ta tarpšakinė organizacija 
kiekvieno sektoriaus, kuriame ji siekia 
pripažinimo, atveju atitinka 1 dalyje ir, kai 
taikoma, 3 dalyje nurodytas sąlygas.

1a. Gavusios prašymą valstybės narės 
gali nuspręsti suteikti daugiau nei vieną 
pripažinimą tarpšakinei organizacijai, 
vykdančiai veiklą keliuose 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytuose sektoriuose, su 
sąlyga, kad ta tarpšakinė organizacija 
kiekvieno sektoriaus, kuriame ji siekia 
pripažinimo, atveju atitinka 1 dalyje ir, kai 
taikoma, 3 dalyje nurodytas sąlygas.

2. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės, remdamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, gali 
nuspręsti, kad 158 straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodyta sąlyga tenkinama, 
regioniniu arba nacionaliniu lygiu 
apribojus tarpšakinių organizacijų skaičių, 
jeigu tai numatyta nacionalinėmis 
taisyklėmis, galiojusiomis prieš 2014 m. 
sausio 1 d., ir jeigu tai nekliudo tinkamam 
vidaus rinkos veikimui.

2. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės, remdamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, gali 
nuspręsti, kad 158 straipsnio 1 dalies 
c punkte nurodyta sąlyga tenkinama, 
regioniniu arba nacionaliniu lygiu 
apribojus tarpšakinių organizacijų skaičių, 
jeigu tai numatyta nacionalinėmis 
taisyklėmis, galiojusiomis prieš 2014 m. 
sausio 1 d., ir jeigu tai nekliudo tinkamam 
vidaus rinkos veikimui.“;

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, pieno ir 
pieno produktų sektoriuje valstybės narės 
gali pripažinti tarpšakines organizacijas, 
kurios:
a) oficialiai paprašė jas pripažinti ir 
kurias sudaro ekonominės veiklos, 
susijusios su žalio pieno gamyba ir bent 
vienu iš šių tiekimo grandinės etapų: 
pieno ir pieno produktų sektoriaus 
produktų perdirbimu arba prekyba, 
įskaitant paskirstymą, atstovai;
b) yra suformuotos visų arba kai 
kurių a punkte nurodytų atstovų 
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iniciatyva;
c) atsižvelgdamos į tų tarpšakinių 
organizacijų narių ir vartotojų interesus, 
viename ar keliuose Sąjungos regionuose 
vykdo vienos ar kelių toliau nurodytų 
rūšių veiklą:
i) gerina informuotumą apie gamybą 
bei rinką ir didina jų skaidrumą, be kita 
ko, skelbdamos statistinius duomenis apie 
kainas, kiekius ir anksčiau sudarytų žalio 
pieno pristatymo sutarčių galiojimo 
trukmę, taip pat pateikdamos galimų 
būsimų rinkos pokyčių regioniniu, 
nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu analizę;
ii) padeda geriau koordinuoti pieno ir 
pieno produktų sektoriaus produktų 
pateikimo rinkai būdus, visų pirma 
pasitelkdamos mokslinius ir rinkos 
tyrimus;
iii) skatina pieno ir pieno produktų 
vartojimą ir teikia informaciją apie pieną 
ir pieno produktus vidaus ir išorės 
rinkose;
iv) tiria potencialias eksporto rinkas;
v) rengia Sąjungos taisykles 
atitinkančias tipines sutarčių formas, 
naudojamas parduodant žalią pieną 
pirkėjams arba tiekiant perdirbtus 
produktus platintojams ir 
mažmenininkams, atsižvelgdamos į 
būtinybę sudaryti sąžiningos 
konkurencijos sąlygas ir išvengti rinkos 
iškraipymų;
vi) teikia informaciją ir atlieka 
mokslinius tyrimus, kad gamybą būtų 
galima pritaikyti gaminti geriau rinkos 
reikalavimus ir vartotojų skonį bei 
lūkesčius (visų pirma susijusius su 
produkto kokybe ir aplinkos apsauga) 
atitinkančius produktus;
vii) išlaiko ir plėtoja pieno sektoriaus 
gamybos potencialą, inter alia, 
skatindamos inovacijas ir remdamos 
taikomųjų mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros programas, kad 
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būtų išnaudojamos visos su pienu ir pieno 
produktais susijusios galimybės, visų 
pirma siekiant kurti pridėtinės vertės 
turinčius produktus, kurie yra 
patrauklesni vartotojui;
viii) ieško būdų, kaip apriboti gyvūnų 
sveikatos apsaugos produktų naudojimą, 
gerinti kitų medžiagų tvarkymą, gerinti 
maisto saugą ir gyvūnų sveikatą;
ix) rengia produktų kokybės gerinimo 
visuose gamybos ir pardavimo etapuose 
metodus ir priemones;
x) išnaudoja ekologinio 
ūkininkavimo galimybes, saugo ir 
propaguoja tokį ūkininkavimą, taip pat 
produktų su kilmės vietos nuorodomis, 
kokybės ženklais ir geografinėmis 
nuorodomis gamybą bei
xi) skatina integruotą gamybą arba 
kitus aplinką tausojančius gamybos 
metodus.

(Šiuo pakeitimu 3 dalis ir visi jos punktai 
yra išbraukiami)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/240

Pakeitimas 240
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0198/2019
Eric Andrieu
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
158 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22c) 158 straipsnis pakeičiamas taip:
158 straipsnis „158 straipsnis

Tarpšakinių organizacijų pripažinimas Tarpšakinių organizacijų pripažinimas

1. Valstybės narės gali pripažinti tokio 
pripažinimo prašančias tarpšakines 
organizacijas, jeigu:

1. Valstybės narės gali pripažinti tokio 
pripažinimo prašančias tarpšakines 
organizacijas, jeigu:

a) jos atitinka 157 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus;

a) jos atitinka 157 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus;

b) jos vykdo veiklą viename ar 
keliuose atitinkamos teritorijos regionuose;

b) jos vykdo veiklą viename ar 
keliuose atitinkamos teritorijos regionuose;

c) joms tenka didelė ekonominės 
veiklos, nurodytos 157 straipsnio 1 dalies 
a punkte, dalis;

c) sudaro didelę ekonominės veiklos, 
nurodytos 157 straipsnio 1 dalies a punkte, 
dalį;

ca) jos užtikrina subalansuotą 
atstovavimą tiekimo grandinės etapų 
atstovams, kaip nurodyta 157 straipsnio 
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1 dalies a punkte;
d) jos pačios nedalyvauja gamybos, 
perdirbimo arba prekybos veikloje, 
išskyrus 162 straipsnyje nurodytus atvejus.

d) jos pačios nedalyvauja gamybos, 
perdirbimo arba prekybos veikloje, 
išskyrus 162 straipsnyje nurodytus atvejus.

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
tarpšakinės organizacijos, pagal 
nacionalinę teisę pripažintos anksčiau nei 
2014 m. sausio 1 d. ir atitinkančios šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, 
laikomos pripažintomis tarpšakinėmis 
organizacijomis pagal 157 straipsnį.

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
tarpšakinės organizacijos, pagal 
nacionalinę teisę pripažintos anksčiau nei 
2014 m. sausio 1 d. ir atitinkančios šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, 
laikomos pripažintomis tarpšakinėmis 
organizacijomis pagal 157 straipsnį.

3. Tarpšakinės organizacijos, pagal 
nacionalinę teisę pripažintos anksčiau nei 
2014 m. sausio 1 d. ir neatitinkančios šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, gali 
tęsti savo veiklą pagal nacionalinę teisę iki 
2015 m. sausio 1 d.

3. Tarpšakinės organizacijos, pagal 
nacionalinę teisę pripažintos anksčiau nei 
2014 m. sausio 1 d. ir neatitinkančios šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, gali 
tęsti savo veiklą pagal nacionalinę teisę iki 
2015 m. sausio 1 d.

4. Valstybės narės gali pripažinti iki 
2014 m. sausio 1 d. visuose sektoriuose 
egzistavusias tarpšakines organizacijas 
(tiek pripažintas gavus prašymą, tiek 
įsteigtas įstatymu), net jeigu jos neatitinka 
157 straipsnio 1 dalies b punkte arba 
157 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytų 
sąlygų.

4. Valstybės narės gali pripažinti iki 
2014 m. sausio 1 d. visuose sektoriuose 
egzistavusias tarpšakines organizacijas 
(tiek pripažintas gavus prašymą, tiek 
įsteigtas įstatymu), net jeigu jos neatitinka 
157 straipsnio 1 dalies b punkte arba 157 
straipsnio 3 dalies b punkte nustatytų 
sąlygų.

5. Kai valstybės narės pripažįsta 
tarpšakinę organizaciją pagal 1 arba 2 dalį, 
jos:

5. Kai valstybės narės pripažįsta 
tarpšakinę organizaciją pagal 1 arba 2 dalį, 
jos:

a) per keturis mėnesius nuo paraiškos 
ir visų reikalingų patvirtinamųjų 
dokumentų pateikimo nusprendžia, ar 
suteikti pripažinimą; ši paraiška pateikiama 
valstybėje narėje, kurioje yra organizacijos 
buveinė;

a) per keturis mėnesius nuo paraiškos 
ir visų reikalingų patvirtinamųjų 
dokumentų pateikimo nusprendžia, ar 
suteikti pripažinimą; ši paraiška pateikiama 
valstybėje narėje, kurioje yra organizacijos 
buveinė;

b) tam tikrais laiko tarpais, kuriuos jos 
pačios nustato, atlieka patikrinimus, kad 
įsitikintų, jog pripažintos tarpšakinės 
organizacijos atitinka jų pripažinimo 
sąlygas;

b) tam tikrais laiko tarpais, kuriuos jos 
pačios nustato, atlieka patikrinimus, kad 
įsitikintų, jog pripažintos tarpšakinės 
organizacijos atitinka jų pripažinimo 
sąlygas;

c) neatitikties ar šiame reglamente 
numatytų priemonių įgyvendinimo 
pažeidimų atvejais skiria toms 
organizacijoms savo nustatytas taikytinas 
nuobaudas ir sprendžia, jei reikia, ar 
pripažinimas neturėtų būti panaikintas;

c) neatitikties ar šiame reglamente 
numatytų priemonių įgyvendinimo 
pažeidimų atvejais skiria toms 
organizacijoms savo nustatytas taikytinas 
nuobaudas ir sprendžia, jei reikia, ar 
pripažinimas neturėtų būti panaikintas;
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d) panaikina pripažinimą, jei 
nebesilaikoma šiame straipsnyje nustatytų 
pripažinimo reikalavimų ir sąlygų;

d) panaikina pripažinimą, jei 
nebesilaikoma šiame straipsnyje nustatytų 
pripažinimo reikalavimų ir sąlygų;

e) kiekvienais metais ne vėliau kaip 
kovo 31 d. informuoja Komisiją apie visus 
ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu 
priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti 
suteikti arba panaikinti pripažinimą.

e) ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 
31 d. informuoja Komisiją apie visus 
ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu 
priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti 
suteikti arba panaikinti pripažinimą.“;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/241

Pakeitimas 241
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0198/2019
Eric Andrieu
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
163A straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22d) įterpiamas šis straipsnis:
„163a straipsnis
Tarpšakinių organizacijų pieno ir pieno 
produktų sektoriuje pripažinimas
1. Gavusios prašymą valstybės narės 
gali pripažinti tarpšakines organizacijas 
nacionaliniu arba gamybos vietovės 
lygmeniu dėl produktų vyno sektoriuje, 
jeigu tai yra organizacijos:
a) kurias sudaro ekonominės veiklos, 
susijusios su gamyba ir bent su vienu iš 
šių tiekimo grandinės etapų, atstovai: 
produktų perdirbimu arba prekyba jais, 
įskaitant jų platinimą;
b) kurios atitinka 157 b ir 
c punktuose nustatytus reikalavimus.
Produktų su pagal Sąjungos teisę 
pripažįstama saugoma kilmės vietos 
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nuoroda arba saugoma geografine 
nuoroda atveju ekonominės veiklos 
atstovai, nurodyti pirmos pastraipos 
a punkte gali, įtraukti pareiškėjus, kaip 
nurodyta 95 straipsnyje.
2. Kai valstybės narės pasinaudoja 
galimybe pripažinti tarpšakinę 
organizaciją pagal šio straipsnio 1 dalį, 
158 straipsnis taikomas mutatis 
mutandis.“;

Or. en


