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14.10.2020 A8-0198/276

Pakeitimas 276
Eric Andrieu
S&D 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
157 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

22a) 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 su bent vienu iš šių 
tiekimo grandinės etapų – vieno ar kelių 
sektorių produktų perdirbimu arba prekyba 
jais, įskaitant jų platinimą;

kurias sudaro ekonominės veiklos, 
susijusios su gamyba ir bent su vienu iš šių 
tiekimo grandinės etapų, atstovai, įskaitant 
gamintojų organizacijų atstovus: vieno ar 
kelių sektorių produktų perdirbimo arba 
prekybos jais, įskaitant jų platinimą, 
etapu – atstovai, įskaitant gamintojų 
organizacijų atstovus.“;

b) kurios yra suformuotos visų ar kai 
kurių jas sudarančių organizacijų ar 
asociacijų iniciatyva;
c) kurios, atsižvelgdamos į savo 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 



AM\1215931LT.docx PE658.378v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

atvejais įskaitant kainų indeksus, kiekius 
ir anksčiau sudarytų sutarčių galiojimo 
trukmę, taip pat teikiant galimų būsimų 
rinkos pokyčių analizę regioniniu, 
nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu;
ii) prognozuoti gamybos potencialą ir 
registruoti viešas rinkos kainas;
iii) padėti geriau koordinuoti 
produktų pateikimo rinkai būdus, visų 
pirma pasitelkiant mokslinius ir rinkos 
tyrimus;
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;
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;
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 
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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;
x) imtis visų įmanomų veiksmų 
siekiant remti, saugoti bei skatinti 
ekologinį ūkininkavimą ir kilmės vietos 
nuorodas, kokybės ženklus ir geografines 
nuorodas;
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;
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;
xv) nustatyti standartines vertės 
pasidalijimo sąlygas, kaip apibrėžta 172a 
straipsnyje, kurios apima rinkos pelną ir 
nuostolius, nustatant, kaip tarp jų turi 
būti paskirstomi susijusių produktų 
atitinkamų rinkos kainų ar kitų prekių 
rinkų pokyčiai;
xvi) įgyvendina gyvūnų sveikatai, 
augalų apsaugai ir aplinkai kylančios 
rizikos prevencijos ir valdymo priemones.
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. 
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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 su 
bent vienu iš šių tiekimo grandinės 
etapų – pieno ir pieno produktų 
sektoriaus produktų perdirbimo arba 
prekybos jais etapu, įskaitant platinimą – 
atstovai;
b) yra suformuotos visų arba kai 
kurių a punkte nurodytų atstovų 
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;
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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 
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;
xi) skatina integruotą gamybą arba 
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kitus aplinką tausojančius gamybos 
metodus;
xii) nustatyti standartines vertės 
pasidalijimo sąlygas, kaip apibrėžta 172a 
straipsnyje, kurios apima rinkos pelną ir 
nuostolius, nustatant, kaip tarp jų turi 
būti paskirstomi susijusių produktų 
atitinkamų rinkos kainų ar kitų prekių 
rinkų pokyčiai ir
xiii) įgyvendina gyvūnų sveikatai, 
augalų apsaugai ir aplinkai kylančios 
rizikos prevencijos ir valdymo priemones.

Or. fr



AM\1215931LT.docx PE658.378v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

14.10.2020 A8-0198/277

Pakeitimas 277
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Benoît Biteau
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 a punktas (naujas)Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a) Įterpiamas šis straipsnis:
„219b straipsnis 
Priemonės, skirtos gamybai stabilizuoti 
didelių rinkos sutrikdymų laikotarpiu
1. Jeigu Komisija priėmė 
deleguotuosius aktus pagal 219a straipsnį 
ir jeigu tikėtina, kad dideli rinkos 
sutrikdymai tęsis toliau arba jų pasekmės 
sunkės, Komisijai pagal 227 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas, siekiant papildyti 
priemones pagal 219a straipsnį, nustatant 
mokestį visiems 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto sektoriaus gamintojams, kurie 
per apibrėžtą laikotarpį padidina savo 
tiekimo mastą palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu:
a) per tą patį laikotarpį, apibrėžtą 
219a straipsnyje, jeigu yra tinkamai 
pagrįstų priežasčių;
b) per naują mažinimo laikotarpį, jei 
gamintojų dalyvavimas pagal 219a 
straipsnį nebuvo pakankamas 
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pusiausvyrai rinkoje atstatyti.
2. Taikant 1 dalyje nurodytą 
priemonę Komisija atsižvelgia į gamybos 
kainų tendencijas, ir ypač į išlaidas 
sąnaudoms.
3. Siekiant užtikrinti, kad ši schema 
būtų veiksmingai ir tinkamai įgyvendinta, 
Komisija pagal 227 straipsnį yra įgaliota 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustato:
a) mažinimo laikotarpiu savo 
gamybos apimtis ar kiekį didinantiems 
gamintojams taikomo mokesčio dydį ir 
sąlygas;
b) konkrečias šios schemos 
įgyvendinimo ir papildymo sąlygas pagal 
219a straipsnyje nurodytą kiekio 
mažinimo schemą.
4. Prireikus šios priemonės gali būti 
papildomos kitomis šio reglamento 
priemonėmis, visų pirma nustatytomis 222 
straipsnyje.
5. Jeigu priemonių, kurių imamasi 
pagal 219a straipsnį ir šio straipsnio 1–4 
dalis, vis dar nepakanka dideliam rinkos 
disbalansui pašalinti, Komisija įgaliojama 
pagal 227 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus, kuriais papildomos 219a 
straipsnyje ir šiame straipsnyje numatytos 
priemonės, nustatant visiems vieno iš šio 
reglamento 1 straipsnio 2 dalyje išvardytų 
sektorių gamintojams privalomus apimties 
apribojimus, galiojančius tam tikrą 
laikotarpį. Tokiu atveju visiems 
gamintojams, kurie nesumažina gamybos 
apimties reikiama procentine dalimi, 
nustatomas mokestis.
Privalomi apimties apribojimai nustatomi:
a) per tą patį laikotarpį, kaip 
apibrėžta 219a straipsnyje, jeigu yra 
tinkamai pagrįstų priežasčių, arba
b) per naują mažinimo laikotarpį, jei 
gamintojų dalyvavimas pagal 219a 
straipsnį ir (arba) šį straipsnį nebuvo 
pakankamas pusiausvyrai rinkoje 
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atstatyti.
Antros pastraipos b punkte nurodytas 
naujas mažinimo laikotarpis prireikus 
gali būti pratęstas. Siekiant užtikrinti 
veiksmingą ir proporcingą šios sistemos 
įgyvendinimą Komisija įgaliojama pagal 
šio reglamento 227 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas ir nustatoma:
a) privalomo gamybos apimties 
sumažinimo laikotarpio trukmė ir 
prireikus pratęsimas;
b) privalomas kiekvieno gamintojo 
gamybos apimties sumažinimas 
procentais;
c)  gamintojams, kurie per 
sumažintos gamybos laikotarpį 
nesumažina savo gamybos apimties, 
nustatyto mokesčio dydis ir sąlygos;
d) konkrečios tokio privalomo 
gamybos sumažinimo taikymo sąlygos 
remiantis 219a straipsniu ir šio straipsnio 
1–4 dalimis.“;

Or. fr
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14.10.2020 A8-0198/278

Pakeitimas 278
Eric Andrieu
S&D 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 33 a punktas (naujas)Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 3 punkto a papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

33a) VII priedo II dalies 3 punkto a 
papunktis pakeičiamas taip:
„a) kurio faktinė alkoholio 
koncentracija tūrio procentais yra ne 
mažesnė kaip 15 tūrio proc. ir ne didesnė 
kaip 22 tūrio proc. Išimtiniais atvejais ir 
ilgiau brandinamo vyno atveju tam 
tikriems likeriniams vynams, kurių kilmės 
vietos nuoroda ar geografinė nuoroda yra 
įtraukta į Komisijos pagal 75 straipsnio 2 
dalį priimtais deleguotaisiais aktais 
sudarytą sąrašą, gali būti taikomos 
kitokios ribos, jeigu:
– brandinami vynai atitinka likerinių 
vynų apibrėžtį ir
– brandinto vyno faktinė alkoholio 
koncentracija tūrio procentais yra ne 
mažesnė kaip 14 tūrio proc.;“;

Or. en


