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14.10.2020 A8-0198/242

Pakeitimas 242
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 22 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22e) 164 straipsnis pakeičiamas taip:
164 straipsnis „164 straipsnis

Taisyklių taikymo srities išplėtimas Taisyklių taikymo srities išplėtimas

1. Tais atvejais, kai valstybės narės 
konkrečioje ekonominėje zonoje arba 
zonose veikianti pripažinta gamintojų 
organizacija, pripažinta gamintojų 
organizacijų asociacija arba pripažinta 
tarpšakinė organizacija yra laikoma 
atstovaujamąja tam tikro produkto 
gamybai, prekybai juo arba jo perdirbimui, 
atitinkama valstybė narė tos organizacijos 
prašymu gali ribotam laikotarpiui nustatyti, 
kad kai kurie susitarimai, sprendimai ar 
suderinti veiksmai, dėl kurių susitarta toje 
organizacijoje, būtų privalomi kitiems toje 
ekonominėje zonoje ar zonose atskirai ar 
grupėmis veikiantiems ūkio subjektams, 
kurie tai organizacijai ar asociacijai 
nepriklauso.

1. Tais atvejais, kai valstybės narės 
konkrečioje ekonominėje zonoje arba 
zonose veikianti pripažinta gamintojų 
organizacija, pripažinta gamintojų 
organizacijų asociacija arba pripažinta 
tarpšakinė organizacija yra laikoma 
atstovaujamąja tam tikro produkto 
gamybai, prekybai juo arba jo perdirbimui, 
atitinkama valstybė narė tos organizacijos 
prašymu gali ribotam laikotarpiui nustatyti, 
kad kai kurie susitarimai, sprendimai ar 
suderinti veiksmai, dėl kurių susitarta toje 
organizacijoje, būtų privalomi kitiems toje 
ekonominėje zonoje ar zonose atskirai ar 
grupėmis veikiantiems ūkio subjektams, 
kurie tai organizacijai ar asociacijai 
nepriklauso.
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2. Šiame skirsnyje ekonominė zona – 
tai geografinė zona, kurią sudaro gretimi 
arba kaimyniniai gamybos regionai, 
kuriuose gamybos ir pardavimo sąlygos yra 
vienodos.

2. Šiame skirsnyje ekonominė zona – 
tai geografinė zona, kurią sudaro gretimi 
arba kaimyniniai gamybos regionai, 
kuriuose gamybos ir pardavimo sąlygos yra 
vienodos, arba, kalbant apie produktus su 
pagal Sąjungos teisę pripažįstama 
saugoma kilmės vietos nuoroda arba 
saugoma geografine nuoroda, geografinė 
zona, nustatyta produkto specifikacijoje.

3. Organizacija arba asociacija 
laikoma atstovaujamąja, jei valstybės narės 
atitinkamoje ekonominėje zonoje arba 
ekonominėse zonose:

3. Organizacija arba asociacija 
laikoma atstovaujamąja, jei valstybės narės 
atitinkamoje ekonominėje zonoje arba 
ekonominėse zonose:

a) jai tenkanti atitinkamo (-ų) 
produkto (-ų) gamybos, prekybos juo (jais) 
arba jo (jų) perdirbimo dalis yra:

a) jai tenkanti atitinkamo (-ų) 
produkto (-ų) gamybos, prekybos juo (jais) 
arba jo (jų) perdirbimo dalis yra:

i) vaisių ir daržovių sektoriaus 
gamintojų organizacijų atveju – bent 60 %, 
arba

i) vaisių ir daržovių sektoriaus 
gamintojų organizacijų atveju – bent 60 %, 
arba

ii) kitais atvejais – bent du trečdaliai, 
ir

ii) kitais atvejais – bent du trečdaliai, 
ir

b) gamintojų organizacijų atveju ji 
apima daugiau kaip 50 % atitinkamų 
gamintojų.

b) gamintojų organizacijų atveju ji 
apima daugiau kaip 50 % atitinkamų 
gamintojų.

Tačiau tarpšakinių organizacijų atveju, 
jeigu kyla praktinių sunkumų nustatant 
atitinkamo (-ų) produkto (-ų) gamybos, 
prekybos juo (jais) arba jo (jų) perdirbimo 
dalį, valstybė narė gali nustatyti 
nacionalines taisykles, pagal kurias 
nustatomas apibrėžtas atstovaujamumo 
lygis, nurodytas pirmos pastraipos a punkto 
ii papunktyje.

Tačiau tarpšakinių organizacijų atveju, 
jeigu kyla praktinių sunkumų nustatant 
atitinkamo (-ų) produkto (-ų) gamybos, 
prekybos juo (jais) arba jo (jų) perdirbimo 
dalį, valstybė narė gali nustatyti 
nacionalines taisykles, pagal kurias 
nustatomas apibrėžtas atstovaujamumo 
lygis, nurodytas pirmos pastraipos a punkto 
ii papunktyje.

Jei prašyme išplėsti jos taisyklių taikymą 
kitiems ūkio subjektams nurodyta daugiau 
kaip viena ekonominė zona, organizacija 
arba asociacija turi įrodyti esanti bent 
minimaliai atstovaujanti, kaip apibrėžta 
pirmoje pastraipoje, kiekvienos iš ją 
sudarančių šakų kiekvienoje iš tų 
ekonominių zonų atveju.

Jei prašyme išplėsti jos taisyklių taikymą 
kitiems ūkio subjektams nurodyta daugiau 
kaip viena ekonominė zona, organizacija 
arba asociacija turi įrodyti esanti bent 
minimaliai atstovaujanti, kaip apibrėžta 
pirmoje pastraipoje, kiekvienos iš ją 
sudarančių šakų kiekvienoje iš tų 
ekonominių zonų atveju.

4. Taisyklėmis, kurių taikymą gali 
būti prašoma išplėsti kitiems ūkio 
subjektams kitiems ūkio subjektams, kaip 
numatyta 1 dalyje, turi būti siekiama vieno 

4. Taisyklėmis, kurių taikymą gali 
būti prašoma išplėsti kitiems ūkio 
subjektams, kaip numatyta 1 dalyje, turi 
būti siekiama vieno iš šių tikslų:
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iš šių tikslų:

a) teikti ataskaitas apie gamybą ir 
rinką;

a) teikti ataskaitas apie gamybą ir 
rinką;

b) taikyti griežtesnes gamybos 
taisykles negu Sąjungoje nustatytos ar 
nacionalinės taisyklės;

b) taikyti griežtesnes gamybos 
taisykles negu Sąjungoje nustatytos ar 
nacionalinės taisyklės;

c) rengti Sąjungos taisykles 
atitinkančias tipines sutartis;

c) rengti Sąjungos taisykles 
atitinkančias tipines sutartis bei vertės 
pasidalijimo ir teisingos kompensacijos 
sąlygas;
ca) rengti Sąjungos taisykles 
atitinkančias ir ilgesnius kaip 60 dienų 
mokėjimo laikotarpius galinčias apimti 
tipines sutartis arba sąlygas vyno 
sektoriuje, nukrypstant nuo Direktyvos 
(ES) 2019/633 3 straipsnio 1 dalies, kai 
kalbama apie neišpilstyto vyno įsigijimą 
pagal rašytines daugiametes sutartis arba 
sutartis, kurios tampa daugiametėmis tarp 
vyno gamintojo ar perpardavėjo ir jo 
tiesioginio pirkėjo, jei su šiais terminais 
susijusios sąlygos buvo pratęstos iki 
2021 m. spalio 31 d.;

d) reglamentuoti perkybą; d) reglamentuoti prekybą;

e) reglamentuoti aplinkos apsaugą; e) reglamentuoti aplinkos apsaugą;

f) taikyti priemones, kuriomis 
siekiama didinti ir išnaudoti produktų 
potencialą;

f) taikyti priemones, kuriomis 
siekiama didinti ir išnaudoti produktų 
potencialą;

g) taikyti priemones, kuriomis 
siekiama apsaugoti ekologinį 
ūkininkavimą, taip pat kilmės vietos 
nuorodas, kokybės ženklus ir geografines 
nuorodas;

g) taikyti priemones, kuriomis 
siekiama apsaugoti ekologinį 
ūkininkavimą, taip pat kilmės vietos 
nuorodas, kokybės ženklus ir geografines 
nuorodas;

h) vykdyti mokslinius tyrimus, 
siekiant suteikti produktams pridėtinės 
vertės, visų pirma taikant naujus 
naudojimo būdus, kurie nekelia grėsmės 
visuomenės sveikatai;

h) vykdyti mokslinius tyrimus, 
siekiant suteikti produktams pridėtinės 
vertės, visų pirma taikant naujus 
naudojimo būdus, kurie nekelia grėsmės 
visuomenės sveikatai;

i) vykdyti produktų kokybės gerinimo 
tyrimus;

i) vykdyti produktų kokybės gerinimo 
tyrimus;

j) vykdyti mokslinius tyrimus, visų 
pirma susijusius su tokiais auginimo 
metodais, kuriuos taikant galima sunaudoti 
mažiau augalų apsaugos arba gyvūnų 

j) vykdyti mokslinius tyrimus, visų 
pirma susijusius su tokiais auginimo 
metodais, kuriuos taikant galima sunaudoti 
mažiau augalų apsaugos arba gyvūnų 
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sveikatos apsaugos produktų ir kuriais 
užtikrinama dirvožemio apsauga ir 
aplinkos kokybės išsaugojimas arba 
gerinimas;

sveikatos apsaugos produktų ir kuriais 
užtikrinama dirvožemio apsauga ir 
aplinkos kokybės išsaugojimas arba 
gerinimas;

k) nustatyti pakuotėms ir pateikimui 
taikomus minimalius kokybės 
reikalavimus ir būtiniausius standartus;

k) nustatyti pakuotėms ir pateikimui 
taikomus būtiniausius standartus;

l) naudoti sertifikuotą sėklą ir vykdyti 
produktų kokybės stebėseną;

l) produktams, kuriems netaikomas 
Reglamentas (ES) 2018/848, naudoti 
sertifikuotą sėklą ir vykdyti produktų 
kokybės stebėseną;

m) reglamentuoti gyvūnų sveikatą, 
augalų sveikatą ir maisto saugą;

m) įgyvendinti gyvūnų sveikatai, 
maisto saugai ir aplinkai kylančios rizikos 
prevencijos ir valdymo priemones, visų 
pirma steigiant savitarpio fondus arba 
prisidedant prie tokių fondų;

n) reglamentuoti šalutinių produktų 
tvarkymą.

n) reglamentuoti šalutinių produktų 
tvarkymą ir naudojimą;
na) parengti, įdiegti ir kontroliuoti 
techninius standartus, pagal kuriuos būtų 
galima tiksliai įvertinti produkto 
ypatumus.

Tomis taisyklėmis neturi būti kenkiama 
kitiems atitinkamos valstybės narės arba 
Sąjungos ūkio subjektams, jos negali turėti 
210 straipsnio 4 dalyje nurodyto poveikio 
arba būti kitaip nesuderinamos su Sąjungos 
teise arba galiojančiomis nacionalinėmis 
taisyklėmis.

Tomis taisyklėmis, kai taikoma, neturi 
būti pažeidžiamos Reglamento (ES) 
2018/848 nuostatos. Jomis neturi būti 
kenkiama kitiems ūkio subjektams, taip 
pat neturi būti užkertamas kelias 
naujiems atitinkamos valstybės narės arba 
Sąjungos ūkio subjektams patekti į rinką, 
jos negali turėti 210 straipsnio 4 dalyje 
nurodyto poveikio arba būti kitaip 
nesuderinamos su Sąjungos teise arba 
galiojančiomis nacionalinėmis taisyklėmis.
4a. Kai Komisija priima įgyvendinimo 
aktą pagal šio reglamento 222 straipsnį, 
kuriuo leidžiama netaikyti SESV 101 
straipsnio 1 dalies nuostatų šio 
reglamento 222 straipsnio 1 dalyje 
nurodytiems susitarimams ir 
sprendimams, tie susitarimai ir 
sprendimai gali būti išplėsti šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
4b. Kai valstybė narė išplečia 1 dalyje 
nustatytas taisykles, atitinkama 
organizacija numato proporcingas 
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priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, 
kad bus laikomasi susitarimuose, kurie po 
išplėtimo taps privalomi, nustatytų 
taisyklių.

5. Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje 
nurodytų taisyklių taikymo išplėtimą 
atkreipiamas, jas visas paskelbiant 
atitinkamos valstybės narės oficialiajame 
leidinyje.

5. Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje 
nurodytų taisyklių taikymo išplėtimą 
atkreipiamas, jas visas paskelbiant 
atitinkamos valstybės narės oficialiajame 
leidinyje.

6. Valstybės narės praneša Komisijai 
apie visus pagal šį straipsnį priimtus 
sprendimus.

6. Valstybės narės praneša Komisijai 
apie visus pagal šį straipsnį priimtus 
sprendimus.“;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/243

Pakeitimas 243
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 22 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
167 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22f) 167 straipsnis pakeičiamas taip:
167 straipsnis „167 straipsnis

Prekybos taisyklės, skirtos bendrosios vyno 
rinkos veikimui gerinti ir stabilizuoti

Prekybos taisyklės, skirtos bendrosios vyno 
rinkos veikimui gerinti ir stabilizuoti

1. Siekdamos gerinti ir stabilizuoti 
vyno (įskaitant vynuoges, misą ir vyną, iš 
kurio jis gaminamas), bendrosios rinkos 
veikimą, šiuos produktus gaminančios 
valstybės narės gali nustatyti pasiūlai 
reguliuoti skirtas prekybos taisykles, visų 
pirma įgyvendindamos pagal 157 ir 158 
straipsnius pripažintų tarpšakinių 
organizacijų priimtus sprendimus.

1. Siekdamos gerinti ir stabilizuoti 
vyno (įskaitant vynuoges, misą ir vyną, iš 
kurio jis gaminamas), bendrosios rinkos 
veikimą, šiuos produktus gaminančios 
valstybės narės gali nustatyti pasiūlai 
reguliuoti skirtas prekybos taisykles, visų 
pirma įgyvendindamos pagal 163a ir 158 
straipsnius pripažintų tarpšakinių 
organizacijų priimtus sprendimus.

Tokios taisyklės turi būti proporcingos 
siekiamam tikslui ir neturi:

Tokios taisyklės turi būti proporcingos 
siekiamam tikslui ir neturi:

a) būti susijusios su jokiu sandoriu po 
atitinkamo produkto pateikimo rinkai 
pirmą kartą;

a) būti susijusios su jokiu sandoriu po 
atitinkamo produkto pateikimo rinkai 
pirmą kartą;
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b) leisti nustatyti kainų, įskaitant 
atvejus, kai kainos nustatomos 
orientaciniais ar rekomendaciniais tikslais;

b) leisti nustatyti kainų, įskaitant 
atvejus, kai kainos nustatomos 
orientaciniais ar rekomendaciniais tikslais;

c) atimti galimybės naudoti perteklinę 
vynuogių derliaus dalį, kurią įprastai būtų 
galima naudoti;

c) atimti galimybės naudoti perteklinę 
vynuogių derliaus dalį, kurią įprastai būtų 
galima naudoti;

d) suteikti galimybės atsisakyti išduoti 
vyno apyvartai ir prekybai juo reikalingus 
nacionalinį ir Sąjungos sertifikatus, kai 
tokia prekyba atitinka minėtas taisykles.

d) suteikti galimybės atsisakyti išduoti 
vyno apyvartai ir prekybai juo reikalingus 
nacionalinį ir Sąjungos sertifikatus, kai 
tokia prekyba atitinka minėtas taisykles.

2. Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje 
nurodytas taisykles atkreipiamas, jas visas 
paskelbiant atitinkamos valstybės narės 
oficialiajame leidinyje.

2. Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje 
nurodytas taisykles atkreipiamas, jas visas 
paskelbiant atitinkamos valstybės narės 
oficialiajame leidinyje.

3. Valstybės narės praneša Komisijai 
apie visus pagal šį straipsnį priimtus 
sprendimus.

3. Valstybės narės praneša Komisijai 
apie visus pagal šį straipsnį priimtus 
sprendimus.“;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Pakeitimas 244
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 22 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
172 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22g) įterpiamas šis straipsnis:
„172a straipsnis
Tarpšakinių organizacijų vertės 
pasidalijimas
Nedarant poveikio konkrečioms vertės 
pasidalijimo cukraus sektoriuje sąlygoms, 
ūkininkai, įskaitant ūkininkų asociacijas, 
ir jų pirmasis pirkėjas, taip pat dvi ar 
daugiau įmonių, kurių kiekviena veikia 
skirtingu gamybos, perdirbimo ar 
paskirstymo grandinės lygmeniu, gali 
susitarti dėl vertės pasidalijimo sąlygų, 
kurios apima rinkos pelną ir nuostolius, 
nustatydami, kaip tarp jų turi būti 
paskirstomi atitinkamų rinkos kainų ar 
kitų prekių rinkų pokyčiai, atsižvelgiant į 
gamybos sąnaudas.“;
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Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Pakeitimas 245
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 22 h punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
172 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22h) įterpiamas šis straipsnis:
„172b straipsnis 
Produktų su saugoma kilmės vietos 
nuoroda arba saugoma geografine 
nuoroda vertės pasidalijimas
Produktų su pagal Sąjungos teisę 
pripažįstama saugoma kilmės vietos 
nuoroda arba saugoma geografine 
nuoroda atveju tarpšakinės organizacijos, 
pripažintos pagal 157 straipsnį, gali 
priimti taisykles dėl vertės pasidalijimo 
tarp ūkio subjektų skirtingais gamybos ir, 
kai tinkama, perdirbimo ir prekybos 
etapais ir, nukrypdamos nuo SESV 101 
straipsnio 1 dalies nuostatų, gali prašyti 
išplėsti šių taisyklių taikymą, remdamosi 
šio reglamento 164 straipsnio 1 dalimi.
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Tokie išplėsti susitarimai, sprendimai ar 
suderinti veiksmai turi būti proporcingi 
siekiamam tikslui ir neturi:
a) būti susiję su klientams 
parduodamų galutinių produktų kainų 
nustatymu;
b) panaikinti konkurencijos didelės 
atitinkamų produktų dalies atžvilgiu;
c) sukurti pernelyg didelių pusiausvyros 
sutrikimų skirtingais atitinkamo 
sektoriaus vertės grandinės etapais.“;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Pakeitimas 246
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu
Benoît Biteau
Verts/ALE 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 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
IV dalies I skyriaus 206 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a) įterpiamas šis straipsnis:
„206a straipsnis
Sąmoningai nuostolingas perpardavimas
1. 1 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
sektoriaus žemės ūkio produktai negali 
būti sąmoningai nuostolingai 
perparduodami.
2. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali leisti taikyti 1 dalies 
išimtis, kai žemės ūkio produktai 
sąmoningai nuostolingai perparduodami 
siekiant išvengti maisto atliekų 
susidarymo.
Siekdama užtikrinti vienodas sąlygas, 
Komisija įgaliota priimti deleguotuosius 
aktus pagal 227 straipsnį, kuriuo 
papildomas šis reglamentas, nustatydama 
pirmoje pastraipoje nurodytų su maisto 
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atliekomis susijusių išimčių kriterijus.
3. Šiame straipsnyje vartojami 
terminai:
a) „sąmoningai nuostolingas 
perpardavimas“ reiškia žemės ūkio 
produktų pardavimą už mažesnę kainą nei 
grynoji pirkimo kaina; grynoji pirkimo 
kaina suvokiama kaip pirkimo kaina 
pagal sąskaitą faktūrą, taip pat transporto 
išlaidos ir mokesčiai už sandorį, atėmus 
proporcingą visos finansinės naudos, 
kurią tiekėjas suteikė pirkėjui, dalį;
b) „maisto atliekos“ reiškia bet kokį 
atliekomis virtusį maistą, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 
straipsnyje.“;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/247

Pakeitimas 247
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 26 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
220 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26b) 220 straipsnis pakeičiamas taip:
220 straipsnis „220 straipsnis

Su gyvūnų ligomis ir vartotojų pasitikėjimo 
praradimu dėl pavojaus visuomenės, 
gyvūnų ar augalų sveikatai susijusios 
priemonės

Su gyvūnų ir augalų ligomis ir kenkėjais 
ir vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl 
pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų 
sveikatai susijusios priemonės

1. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus dėl išskirtinių nukentėjusios rinkos 
rėmimo priemonių, kad būtų atsižvelgta į:

1. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus dėl išskirtinių nukentėjusios rinkos 
rėmimo priemonių, kad būtų atsižvelgta į:

a) Sąjungos vidaus prekybos ir 
prekybos su trečiosiomis šalimis 
apribojimus, kurie gali atsirasti dėl kovos 
su gyvūnų ligų plitimu priemonių taikymo, 
ir

a) Sąjungos vidaus prekybos ir 
prekybos su trečiosiomis šalimis 
apribojimus, kurie gali atsirasti dėl kovos 
su gyvūnų ar augalų ligų ir kenkėjų 
plitimu priemonių taikymo, ir

b) didelius rinkos sutrikimus, 
tiesiogiai susijusius su vartotojų 
pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus 
visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai ir 

b) didelius rinkos sutrikimus, 
tiesiogiai susijusius su vartotojų 
pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus 
visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai ir 
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ligų. ligų.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
229 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
229 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

2. 1 dalyje numatytos priemonės 
taikomos bet kuriame iš šių sektorių:

2. 1 dalyje numatytos priemonės 
taikomos visiems kitiems žemės ūkio 
produktams, išskyrus išvardytuosius I 
priedo XXIV dalies 2 skirsnyje.

a) galvijienos;
b) pieno ir pieno produktų;
c) kiaulienos;
d) avienos ir ožkienos;
e) kiaušinių;
f) paukštienos.
1 dalies pirmos pastraipos b punkte 
numatytos priemonės, susijusios su 
vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl 
pavojaus visuomenės ar augalų sveikatai, 
taip pat taikomos visiems kitiems žemės 
ūkio produktams, išskyrus išvardytuosius I 
priedo XXIV dalies 2 skirsnyje.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 228 straipsnyje 
nurodytą skubos procedūrą, išplečiančiais 
šios dalies pirmose dviejose pastraipose 
nurodytų produktų sąrašą.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 228 straipsnyje 
nurodytą skubos procedūrą, išplečiant šios 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytų 
produktų sąrašą.

3. 1 dalyje numatytų priemonių 
imamasi atitinkamos valstybės narės 
prašymu.

3. 1 dalyje numatytų priemonių 
imamasi atitinkamos valstybės narės 
prašymu.

4. 1 dalies pirmos pastraipos a punkte 
numatytų priemonių galima imtis tik tuo 
atveju, jei atitinkama valstybė narė ėmėsi 
sveikatos apsaugos ir veterinarijos 
priemonių, kad greitai likviduotų ligą, ir tik 
tiek, kiek tikrai būtina ir tokiam laikui, 
kuris tikrai būtinas atitinkamai rinkai remti.

4. 1 dalies pirmos pastraipos a punkte 
numatytų priemonių galima imtis tik tuo 
atveju, jei atitinkama valstybė narė ėmėsi 
sveikatos apsaugos, veterinarijos ir 
fitosanitarijos priemonių, kad greitai 
likviduotų ligą ir stebėtų, valdytų ar 
pašalintų kenkėjus, ir tik tiek, kiek tikrai 
būtina ir tokiam laikui, kuris tikrai būtinas 
atitinkamai rinkai remti.

5. Sąjunga teikia dalinį finansavimą, 
kuris atitinka 50 % valstybių narių išlaidų 1 
dalyje numatytoms priemonėms 
įgyvendinti.

5. Sąjunga teikia dalinį finansavimą, 
kuris atitinka 50 % valstybių narių išlaidų 1 
dalyje numatytoms priemonėms 
įgyvendinti.

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

snukio ir nagų liga, galvijienos, pieno ir 
pieno produktų, kiaulienos, avienos ir 
ožkienos sektoriuose Sąjunga teikia dalinį 
finansavimą, kuris atitinka 60 % tokių 
išlaidų.

6. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai gamintojai prisideda prie 
valstybių narių patirtų išlaidų, nebūtų 
iškraipoma konkurencija tarp skirtingų 
valstybių narių gamintojų.

6. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai gamintojai prisideda prie 
valstybių narių patirtų išlaidų, nebūtų 
iškraipoma konkurencija tarp skirtingų 
valstybių narių gamintojų.“;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/248

Pakeitimas 248
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 26 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
222 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26c) įterpiamas šis straipsnis:
„222a straipsnis 
Rinkos sutrikdymo stebėsenos ir valdymo 
planai
1. Siekdama įgyvendinti SESV 39 
straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus, visų 
pirma konkretų rinkos stabilizavimo 
tikslą, nurodytą šio reglamento 1a 
straipsnio b punkte, Komisija nustato 
rinkos sutrikdymų stebėsenos ir valdymo 
planus, kuriuose apibrėžiama kiekvienam 
šio reglamento 1 straipsnyje nurodytam 
žemės ūkio produktui taikoma 
intervencijos strategija.
2. Komisija savo intervencijos 
strategiją grindžia 218a straipsnyje 
nurodyto ES žemės ūkio rinkų stebėjimo 
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centro darbu, taip pat 218b straipsnyje 
numatytu išankstinio perspėjimo 
mechanizmu.
3. Rinkos sutrikdymo atveju Komisija 
laiku ir efektyviai pasitelkia V dalies I 
skyriuje numatytas išskirtines priemones, 
kuriomis, jei taikoma, papildomos II 
dalies I antraštinėje dalyje numatytos 
rinkos intervencinės priemonės, siekdama 
greitai atkurti pusiausvyrą atitinkamoje 
rinkoje ir kartu pateikti tinkamiausią 
atsaką kiekvienam susijusiam sektoriui.
4. Komisija nustato veiklos rezultatų 
planą, kurį įgyvendinant galima teikti 
ataskaitas, stebėti ir vertinti rinkos 
sutrikdymo stebėsenos ir valdymo planus.
5. Kasmet iki lapkričio 30 d. Komisija 
paskelbia metinę rinkos sutrikdymų 
stebėsenos ir valdymo planų įgyvendinimo 
ir intervencijos strategijos tobulinimo 
ataskaitą.
Metinė ataskaita kasmet teikiama 
Europos Parlamentui ir Tarybai ir ja 
siekiama įvertinti plano įgyvendinimo 
rezultatus, susijusius su šiame reglamente 
numatytų priemonių poveikiu, 
veiksmingumu, efektyvumu ir darnumu, 
taip pat įvertinti, kaip Komisija naudojasi 
savo išimtinėmis teisėmis ir biudžetu, 
atsižvelgdama į rinkos sutrikdymų 
stebėseną, prevenciją ir valdymą.“;

Or. en


