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15.10.2020 A8-0198/265

Pakeitimas 265
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu
Eric Andrieu

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 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) atsižvelgdama į pasikartojančius 
sutrikimus žemės ūkio rinkose, ypač 
susijusius su pieno ir cukraus sektoriumi, 
siekdama stabilizuoti rinkas, užtikrinti 
deramą žemės ūkio bendruomenės 
gyvenimo lygį ir išsaugoti apsirūpinimo 
maistu savarankiškumą, Komisija turėtų 
išnagrinėti perspektyvas taikyti naujas 
griežtas reguliavimo priemones. Šiomis 
priemonėmis galėtų būti nustatomos 
naujos priemonės tiekimui reguliuoti, 
patobulinta ankstesnė kvotų sistema arba 
pradėta taikyti anticiklinė parama. Šios 
priemonės leistų stabilizuoti ir apsaugoti 
gamintojų pajamas, taip pat apsisaugoti 
nuo struktūrinės perteklinės gamybos, o 
tai yra būtinos sąlygos, siekiant 
įgyvendinti žaliojo kurso tikslą dėl žemės 
ūkio pertvarkos;

Or. en
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15.10.2020 A8-0198/266

Pakeitimas 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 15 straipsnis papildomas šia 
dalimi:
„2a. Nustatydama valstybės intervencinės 
kainos lygį, Taryba taiko objektyvius ir 
skaidrius kriterijus, atitinkančius tikslą 
užtikrinti tinkamą žemės ūkio 
bendruomenės gyvenimo lygį pagal SESV 
39 straipsnį.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu raginama užtikrinti didesnį skaidrumą Tarybai priimant sprendimus.
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15.10.2020 A8-0198/267

Pakeitimas 267
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 4 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 23 straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:
„i) 3 dalies b punktas pakeičiamas taip:
„b) geriamasis pienas ir pieno produktai 
be laktozės ir augalinės kilmės pieno 
pakaitalai.“
ii) 6 dalis pakeičiama taip:
„6. Į produktus, kurie paskirstomi pagal 
mokykloms skirtą programą, neturi būti 
pridėta nei vieno iš toliau nurodytų 
komponentų:
a) cukraus;
b) druskos;
c) riebalų;
d) saldiklių;
e) dirbtinių aromato ir skonio stipriklių E 
620 – E 650, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1333/2008(1a).“
_________________
1a 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų 
(OL L 354, 2008 12 31, p. 16).“;
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Or. en

Pagrindimas

Šia pakeitimo dalimi „i)“ siekiama, kad mokykloms skirtose programose būtų užtikrinama 
galimybė gauti augalinės kilmės pieno pakaitalų. Dalimi „ii)“ siekiama užtikrinti, kad tarp 
produktų, kurie yra skirstomi pagal mokykloms skirtą programą, nebūtų tokių, kurių sudėtyje 
yra pridėtinio cukraus, druskos, riebalų, saldiklių ar atitinkamų skonio stipriklių, be jokių 
išimčių. Juo pašalinama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 dabartinio straipsnio antra 
pastraipa, pagal kurią valstybei narei leidžiama prašyti nacionalinių sveikatos ir mitybos 
institucijų leidimo naudoti šiuos priedus.
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15.10.2020 A8-0198/268

Pakeitimas 268
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 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera arba rūšims, išvestoms 
sukryžminus rūšį Vitis vinifera ir kitą 
genties Vitis rūšį, priklausančių veislių 
vynmedžių vynuogių.“;

v) kuris pagamintas iš rūšiai Vitis 
vinifera arba Vitis Labrusca arba rūšims, 
išvestoms sukryžminus rūšį Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca ir kitą genties Vitis rūšį, 
priklausančių veislių vynmedžių 
vynuogių.“;

Or. en

Pagrindimas

Nėra tinkamo pagrindimo, dėl ko ne Vitis vinifera rūšims negali būti suteiktos kilmės vietos 
nuorodos. Veislės, pvz., ‘Uhudler’ arba ‘fragolino’, tradiciškai auginamos konkrečiuose 
Europos regionuose, kuriuose jos giliai įsišaknijusios vietos kultūroje ir yra svarbios 
socialiniu ir ekonominiu požiūriais. Šias rūšis reikėtų saugoti nuo bet kokios formos neteisėto 
naudojimosi pasitelkiant tikslias gamybos specifikacijas ir tai papildomai padėtų užtikrinti 
aukštos kokybės standartus.
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15.10.2020 A8-0198/269

Pakeitimas 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
148 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a) 148 straipsnis pakeičiamas taip:
„148 straipsnis
Sutartiniai santykiai pieno ir pieno 
produktų sektoriuje
1. Kai valstybė narė nusprendžia, kad 
kaskart, kai ūkininkas jos teritorijoje žalią 
pieną pristato žalio pieno perdirbimo 
įmonei, privalo būti taikoma šalių rašytinė 
sutartis, ir (arba) nusprendžia, kad 
pirmieji pirkėjai privalo ūkininkams 
pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį 
dėl žalio pieno tiekimo, tokia sutartis 
ir (arba) toks pasiūlymas sudaryti sutartį 
turi atitikti 2 dalyje nustatytas sąlygas.
Kai valstybė narė nusprendžia, kad žalio 
pieno, kurį ūkininkas pristato žalio pieno 
perdirbimo įmonei, pristatymui turi būti 
taikoma rašytinė šalių sutartis, ji taip pat 
nusprendžia, kuriam pristatymo etapui ar 
etapams tokia sutartis taikoma, jei žalią 
pieną pristato vienas ar daugiau 
surinkėjų.
Šiame straipsnyje surinkėjas – tai įmonė, 
kuri žalią pieną gabena iš ūkininko ar 
kito surinkėjo žalio pieno perdirbimo 
įmonei ar kitam surinkėjui, kai kiekvienu 
atveju yra perleidžiama nuosavybės teisė į 
žalią pieną.



AM\1215904LT.docx PE658.378v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

1a. Jeigu valstybės narės nepasinaudoja 
šio straipsnio 1 dalyje numatytomis 
galimybėmis, gamintojas, gamintojų 
organizacija arba gamintojų organizacijų 
asociacijos gali reikalauti, kad šalys 
sudarytų rašytinę sutartį dėl žalio pieno 
pristatymo žalio pieno perdirbimo įmonei 
ir (arba) pirmieji pirkėjai šio straipsnio 4 
dalies pirmoje pastraipoje nustatytomis 
sąlygomis pateiktų rašytinį pasiūlymą šiuo 
tikslu sudaryti sutartį.
Jeigu pirmasis pirkėjas yra labai maža, 
mažoji arba vidutinė įmonė, kaip 
apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB, 
sudaryti sutartį ir (arba) pateikti 
pasiūlymą sudaryti sutartį nėra 
privaloma, nedarant poveikio šalių 
galimybei pasinaudoti tarpšakinės 
organizacijos parengta standartine 
sutartimi.
2. Sutartis ir (arba) pasiūlymas sudaryti 
sutartį, nurodyti 1 ir 1a dalyse, turi būti:
a) sudaroma / pateikiamas prieš 
pristatymą;
b) sudaroma / pateikiamas raštu ir
c) juose visų pirma nurodoma:
i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri:
yra pastovi ir nustatoma sutartyje 
ir (arba)
apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie 
apima tinkamus ir lengvai suprantamus 
rodiklius ir ekonominius indeksus bei 
galutinės kainos apskaičiavimo metodą, 
grindžiamą gamybos ir rinkos 
sąnaudomis ir jas nurodantį, lengvai 
prieinamus ir suprantamus, atspindinčius 
rinkos sąlygų pokyčius, pristatyto žalio 
pieno kiekį, taip pat jo kokybę ar sudėtį.
Todėl valstybės narės, nusprendusios 
taikyti 1 dalį, remdamosi objektyviais ir 
gamybos bei maisto grandinės tyrimais 
pagrįstais kriterijais, gali nustatyti 
rodiklius, kad galėtų juos nustatyti bet 
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kuriuo metu;
ii) žalio pieno, kuris gali būti arba turi 
būti pristatytas, kiekis, taip pat tokio 
pristatymo tvarkaraštis. Negalima 
nustatyti sąlygų dėl nuobaudų už 
mėnesinius pažeidimus;
iii) sutarties, kuri gali būti terminuota 
arba neterminuota, trukmė; pastaruoju 
atveju nustatomos nutraukimo sąlygos, iv) 
išsami informacija apie mokėjimo 
laikotarpius ir procedūras;
v) žalio pieno surinkimo ar pristatymo 
tvarka ir
vi) force majeure atveju taikytinos 
taisyklės.
3. Nukrypstant nuo 1 ir 1a dalių, sutartis 
ir (arba) pasiūlymas sudaryti sutartį yra 
neprivalomi, jei kooperatyvo narys žalią 
pieną pristato kooperatyvui, kuriam jis 
priklauso, jei to kooperatyvo įstatuose 
arba į tuos įstatus įtrauktose arba pagal 
juos priimtose taisyklėse ir sprendimuose 
yra nuostatos, kurių poveikis panašus į 
2 dalies a, b ir c punktuose išdėstytų 
nuostatų poveikį.
4. Dėl visų žalio pieno pristatymo 
sutarčių, kurias sudaro ūkininkai, 
surinkėjai ar žalio pieno perdirbimo 
įmonės, aspektų, įskaitant 2 dalies c 
punkte nurodytus aspektus, šalys derasi 
laisvai.
Nepaisant pirmos pastraipos, taikoma 
viena ar daugiau iš šių nuostatų:
a) kai valstybė narė nusprendžia, kad 
privaloma sudaryti rašytinę šalių sutartį 
dėl žalio pieno pristatymo pagal 1 dalį, ji 
gali nustatyti:
i) įpareigojimą šalims susitarti dėl tam 
tikro pristatomo kiekio ir už tą pristatymą 
mokėtinos kainos santykio;
ii) minimalią galiojimo trukmę, taikomą 
tik ūkininko ir pirmojo žalio pieno pirkėjo 
sudaromoms rašytinėms sutartims; tokia 
minimali trukmė turi būti bent šeši 
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mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus 
rinkos veikimui;
b) kai valstybė narė nusprendžia, kad 
pirmasis žalio pieno pirkėjas turi 
ūkininkui pateikti rašytinį pasiūlymą 
sudaryti sutartį pagal 1 dalį, ji gali 
reikalauti, kad pasiūlyme būtų nurodyta 
minimali sutarties galiojimo trukmė, šiuo 
tikslu nustatyta nacionalinės teisės aktais; 
tokia minimali trukmė turi būti bent šeši 
mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus 
rinkos veikimui.
Antra pastraipa nedaromas poveikis 
ūkininko teisei nesutikti su tokia 
minimalia trukme, jeigu jis tai padaro 
raštu. Tokiu atveju šalys laisvai derasi dėl 
visų sutarties sąlygų, įskaitant 2 dalies c 
punkte nurodytus aspektus.
5. Valstybės narės, kurios pasinaudoja 
šiame straipsnyje nurodytomis 
galimybėmis, informuoja Komisiją apie 
tai, kaip jos yra taikomos.
6. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos priemonės, 
būtinos šio straipsnio 2 dalies a ir b 
punktams ir 3 daliai vienodai taikyti, ir 
priemonės, susijusios su pranešimais, 
kuriuos pagal šį straipsnį turi pateikti 
valstybės narės. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suderinamos 2 dalies c punkto i papunkčio antroje įtraukoje ir 157 straipsnio 
kompromisiniame tekste pateikiamos formuluotės dėl sutarčių. Siekiant užtikrinti, kad 
galutinės kainos apskaičiavimo metodas būtų nuosekliai įtraukiamas į skirtingų tipų sutartis 
skirtinguose sektoriuose, reikia nuoseklumo.
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15.10.2020 A8-0198/270

Pakeitimas 270
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 22 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
149 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22b) 149 straipsnis pakeičiamas taip:
„149 straipsnis
Derybos dėl sutarčių pieno ir pieno 
produktų sektoriuje
1. Pagal 161 straipsnio 1 dalį pripažinta 
pieno ir pieno produktų sektoriaus 
gamintojų organizacija savo ūkininkų 
narių vardu gali derėtis dėl visai jų 
bendrai produkcijai ar jos daliai taikytinų 
sutarčių dėl žalio pieno, kurį ūkininkai 
pristato žalio pieno perdirbimo įmonei 
arba surinkėjui, kaip apibrėžta 148 
straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje.
2. Gamintojų organizacijos gali derėtis:
a) nepaisant to, ar ūkininkai perleidžia 
gamintojų organizacijai nuosavybės teisę į 
žalią pieną;
b) nepaisant to, ar visų arba kai kurių 
ūkininkų narių visai pagamintai 
produkcijai taikoma tokia pati suderėta 
kaina;
c) su sąlyga, kad atskiros gamintojų 
organizacijos atveju išpildomos visos šios 
sąlygos:
i) žalio pieno, dėl kurio deramasi, kiekis 
neviršija 7,5 % viso Sąjungoje 
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pagaminamo kiekio,
ii) žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris 
gaminamas bet kurioje konkrečioje 
valstybėje narėje, kiekis neviršija 45 % tos 
valstybės narės bendro pagaminamo 
kiekio, ir
iii) žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris 
pristatomas bet kurioje konkrečioje 
valstybėje narėje, kiekis neviršija 45 % tos 
valstybės narės bendro pagaminamo 
kiekio“;
d) su sąlyga, kad atitinkami ūkininkai 
nepriklauso jokiai kitai gamintojų 
organizacijai, kuri taip pat jų vardu derasi 
dėl tokių sutarčių; tačiau valstybės narės 
gali nukrypti nuo šios sąlygos tinkamai 
pagrįstais atvejais, kai ūkininkai turi du 
atskirus gamybos vienetus, esančius 
skirtingose geografinėse vietovėse;
e) su sąlyga, kad žaliam pienui netaikoma 
prievolė jį pristatyti, susijusi su ūkininko 
naryste kooperatyve, laikantis 
kooperatyvo įstatuose išdėstytų sąlygų 
arba į tuos įstatus įtrauktų arba pagal 
juos priimtų taisyklių ir sprendimų; bei
f) su sąlyga, kad gamintojų organizacija 
praneša valstybės narės ar valstybių 
narių, kurioje (-iose) ji veikia, 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
apie žalio pieno, dėl kurio vyksta tokios 
derybos, kiekį.
3. Nepaisant 2 dalies c punkto ii ir iii 
papunkčiuose nustatytų sąlygų, gamintojų 
organizacija gali derėtis pagal 1 dalį su 
sąlyga, kad tos gamintojų organizacijos 
atveju pagaminto ar pristatyto žalio pieno, 
dėl kurio deramasi, bendras kiekis 
valstybėje narėje, kurioje iš viso per metus 
žalio pieno pagaminama mažiau kaip 
500 000 tonų, neviršija 45 % bendro toje 
valstybėje narėje pagaminamo kiekio.
4. Taikant šį straipsnį nuorodos į 
gamintojų organizacijas apima ir tokių 
gamintojų organizacijų asociacijas.
5. 2 dalies c punkto ir 3 dalies taikymo 
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tikslais Komisija, naudodamasi naujausia 
turima informacija, jai priimtinomis 
priemonėmis paskelbia, kiek žalio pieno 
pagaminama Sąjungoje ir valstybėse 
narėse.
6. Nukrypstant nuo 2 dalies c punkto ir 3 
dalies, net kai neviršijamos juose 
nustatytos ribos, šios dalies antroje 
pastraipoje nurodyta konkurencijos 
institucija atskiru atveju gali nuspręsti, 
kad gamintojų organizacija turėtų vėl 
pradėti konkrečias derybas arba visai jų 
nerengti, jeigu, tos konkurencijos 
institucijos nuomone, tai yra būtina 
norint išsaugoti konkurenciją arba tam, 
kad būtų išvengta didelės žalos jos 
teritorijoje veikiančioms žalią pieną 
perdirbančioms MVĮ.
Kai derybos apima daugiau nei vieną 
valstybę narę, pirmoje pastraipoje 
nurodytą sprendimą priima Komisija, 
netaikydama 229 straipsnio 2 arba 
3 dalyje nurodytos procedūros. Kitais 
atvejais tą sprendimą priima valstybės 
narės, su kuria susijusios derybos, 
nacionalinė konkurencijos institucija.
Šioje dalyje nurodyti sprendimai 
nepradedami taikyti anksčiau nei apie 
juos pranešama atitinkamoms įmonėms.
7. Taikant šį straipsnį:
a) nacionalinė konkurencijos institucija – 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 5 
straipsnyje nurodyta institucija [1b]
b) MVĮ – labai maža, mažoji ar vidutinė 
įmonė, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 
2003/361/EB.
8. Valstybės narės, kuriose vyksta derybos 
pagal šį straipsnį, praneša Komisijai apie 
2 dalies f punkto ir 6 dalies taikymą.
_________________
1b 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl 
konkurencijos taisyklių, nustatytų 
Sutarties 101 ir 102 straipsniuose, 
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įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu iš dalies keičiamas c punktas, siekiant padidinti žalio pieno kiekį, dėl kurio 
gamintojų organizacija gali kartu derėtis, suteikti jiems daugiau svorio derybose su 
didesniais dalyviais, susitelkusiais tolesnėje tiekimo grandinės dalyje. Šie pakeitimai atlikti 2 
dalies c punkto i–iii papunkčiuose.
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15.10.2020 A8-0198/271

Pakeitimas 271
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 22 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22c) 164 straipsnis pakeičiamas taip:
„164 straipsnis
Taisyklių taikymo 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.
2. Šiame skirsnyje ekonominė zona – tai 
geografinė zona, kurią sudaro 
besiribojantys arba kaimyniniai gamybos 
regionai, kuriuose gamybos ir rinkodaros 
sąlygos yra vienodos, arba produktams su 
saugoma kilmės vietos nuoroda arba 
saugoma geografine nuoroda, pripažinta 
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pagal Sąjungos teisės aktus, geografinė 
zona nustatoma produkto specifikacijoje.
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:
i) bent 60 % – vaisių ir daržovių 
sektoriaus gamintojų organizacijų atveju 
arba
ii) kitais atvejais – bent du trečdaliai, taip 
pat
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.
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 iš šių 
tikslų:
a) teikti ataskaitas apie gamybą ir rinką;
b) taikyti griežtesnes gamybos taisykles 
negu Sąjungoje nustatytos ar 
nacionalinės taisyklės;
c) rengti Sąjungos taisykles atitinkančias 
tipines sutartis bei vertės paskirstymo ir 
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teisingos kompensacijos sąlygas;
d) rinkodaros;
e) reglamentuoti aplinkos apsaugą;
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;
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;
j) vykdyti mokslinius tyrimus, visų pirma 
susijusius su tokiais auginimo metodais, 
kuriuos taikant galima sunaudoti mažiau 
augalų apsaugos arba gyvūnų sveikatos 
apsaugos produktų ir kuriais užtikrinama 
dirvožemio apsauga ir aplinkos kokybės 
išsaugojimas arba gerinimas;
k) užtikrinti fitosanitarijos, gyvūnų 
sveikatos, maisto saugos ar rizikos 
aplinkai prevenciją ir valdymą, visų pirma 
steigiant savitarpio pagalbos fondus arba 
prisidedant prie tokių fondų;
l) reglamentuoti šalutinių produktų 
tvarkymą ir naudojimą;
la) parengti, įdiegti ir kontroliuoti 
techninius standartus, pagal kuriuos būtų 
galima tiksliai įvertinti produkto 
ypatumus.
Šiomis taisyklėmis nedaromas poveikis 
Reglamentui (ES) Nr. 2018/848. Jomis 
neturi būti kenkiama kitiems ūkio 
subjektams, įskaitant ekologinės gamybos 
veiklą vykdančius ūkio subjektus, 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 



AM\1215904LT.docx PE658.378v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

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 
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.
6. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
tai, kaip jos priima bet kokius sprendimus 
pagal šį straipsnį.“;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad ekologiškų produktų gamintojams nebūtų daroma žala 
nustatant jų sektoriui netinkamas taisykles. Juo taip pat panaikinama galimybė su pakavimu 
ir sėklomis susijusias taisykles nustatyti gamintojų organizacijai nepriklausantiems nariams, 
įvertinant tai, kad šios dvi temos ypač jautrios mažesniems gamintojams ir tiems, kurie 
parduoda tiesiogiai arba parduoda trumpose tiekimo grandinėse.
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15.10.2020 A8-0198/272

Pakeitimas 272
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 22 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
165 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22d) 165 straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu panaikinamas 165 straipsnis dėl gamintojų organizacijai nepriklausančių 
narių finansinių įnašų. Nesąžininga ir nedemokratiška, kad nariai, kurie nėra gamintojų 
organizacijos nariai, gali vis dėlto būti a) įpareigoti laikytis tam tikro dydžio gamintojų 
organizacijos nustatytų taisyklių ir b) įpareigoti po to mokėti finansinius įnašus už šių 
taisyklių laikymąsi. Akivaizdu, kad gamintojų organizacijai nepriklausantys nariai 
nedalyvauja priimant organizacijos sprendimus, todėl neproporcinga versti juos mokėti už 
taisyklių, kurias nustatant jie demokratiškai nedalyvavo, nustatymą.
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15.10.2020 A8-0198/273

Pakeitimas 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
168 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22e) 168 straipsnis pakeičiamas taip:
„168 straipsnis
Sutartiniai santykiai
1. Nedarant poveikio 148 straipsniui dėl 
pieno ir pieno produktų sektoriaus ir 125 
straipsniui dėl cukraus sektoriaus, jei 
valstybė narė nusprendžia dėl 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytų sektorių žemės ūkio 
produktų, išskyrus pieną ir pieno 
produktus ir cukrų:
a) bet kuris pristatymas tų produktų jos 
teritorijoje, kurį atlieka gamintojas 
perdirbėjui arba platintojui, privalo tarp 
šalių būti įtvirtintas rašytine sutartimi 
ir (arba)
b) pirmieji pirkėjai privalo pateikti 
rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį dėl tų 
žemės ūkio produktų tiekimo jos 
teritorijoje, kurį vykdo gamintojas, tokia 
sutartis ir (arba) toks pasiūlymas sudaryti 
sutartį turi atitikti šio straipsnio 4 ir 6 
dalyse nustatytas sąlygas.
1a. Kai valstybės narės nepasinaudoja šio 
straipsnio 1 dalyje numatytomis 
galimybėmis, gamintojas, gamintojų 
organizacija arba gamintojų organizacijų 
asociacijos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
sektorių, išskyrus pieno, pieno produktų ir 
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cukraus sektorių, žemės ūkio produktų 
atžvilgiu gali reikalauti, kad šalys 
sudarytų rašytinę sutartį dėl jų produktų 
tiekimo perdirbėjui ar platintojui ir (arba) 
pirmieji pirkėjai šio straipsnio 4 dalyje ir 6 
dalies pirmoje pastraipoje nustatytomis 
sąlygomis pateiktų rašytinį pasiūlymą šiuo 
tikslu sudaryti sutartį.
Jeigu pirmasis pirkėjas yra labai maža, 
mažoji arba vidutinė įmonė, kaip 
apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB, 
sudaryti sutartį ir (arba) pateikti 
pasiūlymą sudaryti sutartį nėra 
privaloma, nedarant poveikio šalių 
galimybei pasinaudoti tarpšakinės 
organizacijos parengta standartine 
sutartimi.
2. Kai valstybė narė nusprendžia, kad 
atitinkamų produktų, kuriems taikomas 
šis straipsnis ir kuriuos gamintojas 
pristato perdirbėjui, pristatymui turi būti 
taikoma rašytinė šalių sutartis, ji taip pat 
nusprendžia, kuriam pristatymo etapui ar 
etapams tokia sutartis taikoma, jei 
atitinkami produktai pristatomi per vieną 
ar kelis tarpininkus.
Valstybės narės užtikrina, kad jų pagal šį 
straipsnį priimtos nuostatos nekenktų 
tinkamam vidaus rinkos veikimui.
3. 2 dalyje nurodytu atveju valstybė narė 
gali nustatyti tarpininkavimo 
mechanizmą, kuris būtų taikomas tais 
atvejais, kai nėra abipusio sutarimo 
sudaryti tokią sutartį, ir taip būtų 
užtikrinti sąžiningi sutartiniai santykiai.
4. 1 ir 1a dalyse nurodyta sutartis arba 
pasiūlymas sudaryti sutartį turi būti:
a) sudaroma / pateikiamas prieš 
pristatymą;
b) sudaroma / pateikiamas raštu ir
c) juose visų pirma nurodoma:
i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri:
yra pastovi ir nustatoma sutartyje 
ir (arba)
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apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius 
sutartyje nurodytus veiksnius, kurie 
apima tinkamus ir lengvai suprantamus 
rodiklius ir ekonominius indeksus bei 
galutinės kainos apskaičiavimo metodą, 
grindžiamą gamybos ir rinkos 
sąnaudomis ir jas nurodantį, lengvai 
prieinamus ir suprantamus, atspindinčius 
rinkos sąlygų pokyčius, pristatytų žemės 
ūkio produktų kiekį, taip pat jų kokybę ar 
sudėtį.
Todėl valstybės narės, nusprendusios 
taikyti 1 dalį, gali nustatyti rodiklius, 
remdamosi objektyviais ir gamybos bei 
maisto grandinės tyrimais pagrįstais 
kriterijais, kad galėtų juos nustatyti bet 
kuriuo metu;
ii) atitinkamų produktų, kurie gali būti 
arba turi būti pristatyti, kiekis ir kokybė, 
taip pat tokio pristatymo tvarkaraštis;
iii) sutarties, kuri gali būti terminuota 
arba neterminuota, trukmė; pastaruoju 
atveju nustatomos nutraukimo sąlygos;
iv) su mokėjimo laikotarpiais ir tvarka 
susijusi išsami informacija;
v) žemės ūkio produktų surinkimo ar 
pristatymo tvarka ir
vi) force majeure atveju taikytinos 
taisyklės.
5. Nukrypstant nuo 1 ir 1a dalių, sutartis 
arba pasiūlymas sudaryti sutartį yra 
neprivalomi, jei kooperatyvo narys 
atitinkamus produktus pristato 
kooperatyvui, kuriam jis priklauso, jei to 
kooperatyvo įstatuose arba į tuos įstatus 
įtrauktose arba pagal juos priimtose 
taisyklėse ir sprendimuose yra nuostatos, 
kurių poveikis panašus į 4 dalies a, b ir c 
punktuose išdėstytų nuostatų poveikį.
6. Dėl visų žemės ūkio produktų 
pristatymo sutarčių, kurias sudaro 
gamintojai, surinkėjai, perdirbėjai ar 
platintojai, aspektų, įskaitant 4 dalies c 
punkte nurodytus aspektus, šalys derasi 
laisvai. Nepaisant pirmos pastraipos, 
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taikoma viena ar abi iš šių nuostatų:
a) kai valstybė narė nusprendžia, kad 
privaloma sudaryti rašytines sutartis dėl 
žemės ūkio produktų pristatymo pagal 1 
dalį, ji gali nustatyti minimalią galiojimo 
trukmę, taikomą tik žemės ūkio produktų 
gamintojo ir pirmojo pirkėjo sudaromoms 
rašytinėms sutartims. tokia minimali 
trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi 
nekenkti tinkamam vidaus rinkos 
veikimui;
b) kai valstybė narė nusprendžia, kad 
pirmasis žemės ūkio produktų pirkėjas 
turi gamintojui pateikti rašytinį pasiūlymą 
sudaryti sutartį pagal 1 dalį, ji gali 
reikalauti, kad pasiūlyme būtų nurodyta 
minimali sutarties galiojimo trukmė, šiuo 
tikslu nustatyta nacionalinės teisės aktais. 
Tokia minimali trukmė turi būti bent šeši 
mėnesiai ir nekenkti tinkamam vidaus 
rinkos veikimui.
Antra pastraipa nedaromas poveikis 
gamintojo teisei nesutikti su tokia 
minimalia trukme, jei jis tai padaro raštu. 
Tokiu atveju šalys laisvai derasi dėl visų 
sutarties aspektų, įskaitant 4 dalies c 
punkte nurodytus aspektus.
7. Valstybės narės, kurios pasinaudoja 
šiame straipsnyje nurodytomis 
galimybėmis, užtikrina, kad numatytomis 
nuostatomis nebūtų kenkiama tinkamam 
vidaus rinkos veikimui. Valstybės narės 
praneša Komisijai apie tai, kaip jos taiko 
pagal šį straipsnį nustatytas priemones.
8. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos priemonės, 
būtinos šio straipsnio 4 dalies a ir b 
punktams ir 5 daliai vienodai taikyti, ir 
priemonės, susijusios su pranešimais, 
kuriuos pagal šį straipsnį turi pateikti 
valstybės narės.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
229 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.“;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suderinamos 4 dalies c punkto i papunkčio antroje įtraukoje ir 157 straipsnio 
kompromisiniame tekste pateikiamos formuluotės dėl sutarčių. Siekiant užtikrinti, kad 
galutinės kainos apskaičiavimo metodas būtų nuosekliai įtraukiamas į skirtingų tipų sutartis 
skirtinguose sektoriuose, reikia nuoseklumo.


