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I
(Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma)

REGLAMENTAI
KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1580/2007
2007 m. gruodžio 21 d.
nustatantis Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007
įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles
kurių daugelis dažnai iš dalies keisti. Šias įgyvendinimo
taisykles būtina pakeisti dėl vaisių ir daržovių sektoriuje
taikomos tvarkos pakeitimų, padarytų Reglamentu (EB)
Nr. 1182/2007, taip pat atsižvelgiant į įgytą patirtį. Dėl
šių pakeitimų aprėpties, siekiant aiškumo, visas įgyvendinimo taisykles būtina įtraukti į naują, atskirą reglamentą.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

(3)

Todėl turėtų būti panaikinti šie Komisijos reglamentai:

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų
rinkų organizavimo (2), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

— 1994 m. gruodžio 21 d. Reglamentas (EB) Nr.
3223/94 nustatantis išsamias taisykles dėl importo
tvarkos vaisiams ir daržovėms taikymo (5),

atsižvelgdama į 2007 m. rugsėjo 26 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1182/2007, nustatantį konkrečias taisykles vaisių ir
daržovių sektoriui, iš dalies keičiantį direktyvas 2001/112/EB
bei 2001/113/EB ir reglamentus (EEB) Nr. 827/68, (EB) Nr.
2200/96, (EB) Nr. 2201/96, (EB) Nr. 2826/2000, (EB) Nr.
1782/2003 bei (EB) Nr. 318/2006 ir panaikinantį Reglamentą
(EB) Nr. 2202/96 (3), ypač į jo 42 straipsnį,

— 1996 m. liepos 30 d. Reglamentas (EB) Nr. 1555/96
dėl papildomų importo muitų taikymo vaisiams ir
daržovėms taisyklių (6),
— 1999 m. gegužės 6
961/1999, nustatantis
gamintojų organizacijų
išplėtimo įgyvendinimo

d. Reglamentas (EB) Nr.
išsamias vaisių ir daržovių
nustatytų taisyklių taikymo
taisykles (7),

kadangi:

(1)

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 1182/2007 pakeista 1996 m. spalio
28 d. Reglamente (EB) Nr. 2200/96, Reglamente (EB)
Nr. 2201/96 ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2202/96,
nustatančiame Bendrijos pagalbos schemą tam tikrų
citrusų vaisių augintojams (4), nustatyta ankstesnė vaisių
ir daržovių sektoriui taikoma tvarka.
Šiuo metu vaisių ir daržovių sektoriui taikomos įgyvendinimo taisyklės pateikiamos įvairiuose reglamentuose,

(1) OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 6/2005 (OL L 2,
2005 1 5, p. 3).
(2) OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.
(3) OL L 273, 2007 10 17, p. 1.
(4) OL L 297, 1996 11 21, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

— 2001 m. kovo 20 d. Reglamentas (EB) Nr. 544/2001,
nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96
taikymo taisykles veiklos fondams teikiamai finansinei
paramai (8),
— 2001 m. birželio 12 d. Reglamentas (EB) Nr.
1148/2001 dėl šviežių vaisių ir daržovių atitikties
prekybos standartams patikrinimų (9),
(5) OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172,
2007 6 30, p. 41).
(6) OL L 193, 1996 8 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 977/2007 (OL L 217, 2007 8 22,
p. 9).
(7) OL L 119, 1999 5 7, p. 23.
8
( ) OL L 81, 2001 3 21, p. 20.
(9) OL L 156, 2001 6 13, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 408/2005 (OL L 62, 2003 3 6,
p. 8).
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— 2003 m. lapkričio 3 d. Reglamentas (EB) Nr.
1943/2003, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr.
2200/96 nuostatų dėl pagalbos preliminarų pripažinimą gavusioms gamintojų organizacijoms taikymo
taisykles (9),

— 2001 m. gruodžio 21 d. Reglamentas (EB) Nr.
2590/2001, patvirtinantis šviežių vaisių ir daržovių
atitikties prekybos standartams patikrinimo operacijas, atliekamas Šveicarijoje prieš importuojant į
Europos bendriją (1),

— 2002 m. spalio 9 d. Reglamentas (EB) Nr.
1791/2002, patvirtinantis šviežių vaisių ir daržovių
atitikties prekybos standartams patikrinimo operacijas, atliekamas Maroke prieš importuojant į Europos
bendriją (2),

— 2004 m. sausio 21 d. Reglamentas (EB) Nr.
103/2004, nustatantis išsamias Tarybos reglamento
(EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles dėl intervencinių
priemonių ir pašalinimų iš rinkos vaisių ir daržovių
sektoriuje (10),

— 2002 m. lapkričio 28 d. Reglamentas (EB) Nr.
2103/2002, patvirtinantis šviežių vaisių ir daržovių
atitikties prekybos standartams patikrinimo operacijas, atliekamas Pietų Afrikoje prieš importuojant į
Europos bendriją (3),

— 2004 m. rugsėjo 1 d. Reglamentas (EB) Nr.
1557/2004, patvirtinantis operacijas, kuriomis
Naujoje Zelandijoje nustatoma tam tikrų šviežių
vaisių prieš importuojant juos į Bendriją atitiktis
prekybos standartams (11),

— 2003 m. sausio 10 d. Reglamentas (EB) Nr. 48/2003,
nustatantis taisykles, taikytinas toje pačioje prekinėje
pakuotėje esantiems įvairių rūšių vaisių ir daržovių
mišiniams (4),

— 2006 m. vasario 1 d. Reglamentas (EB) Nr.
179/2006, įvedantis iš trečiųjų šalių importuojamų
obuolių importo licencijų sistemą (12),

— 2003 m. balandžio 2 d. Reglamentas (EB) Nr.
606/2003, šviežių vaisių ir daržovių atitikties
prekybos standartams patikrinimo operacijų, kurias
Izraelis atlieka prieš importuodamas į Bendriją, patvirtinimas (5),

— 2006 m. kovo 15 d. Reglamentas (EB) Nr. 430/2006,
patvirtinantis operacijas, kuriomis Senegale nustatoma
šviežių vaisių ir daržovių atitiktis Bendrijos prekybos
standartams prieš jų importą į Bendriją (13),

— 2003 m. balandžio 30 d. Reglamentas (EB) Nr.
761/2003, šviežių vaisių ir daržovių atitikties
prekybos standartams patikrinimo operacijų, kuriuos
Indija atlieka prieš importuodama į Bendriją, patvirtinimas (6),

— 2006 m. kovo 15 d. Reglamentas (EB) Nr. 431/2006,
patvirtinantis operacijas, kuriomis Kenijoje nustatoma
šviežių vaisių ir daržovių atitiktis Bendrijos prekybos
standartams prieš jų importą į Bendriją (14),

— 2003 m. rugpjūčio 11 d. Reglamentas (EB) Nr.
1432/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento
(EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles dėl sąlygų gamintojų organizacijų pripažinimui ir gamintojų grupių
preliminariam pripažinimui (7),

— 2003 m. rugpjūčio 11 d. Reglamentas (EB) Nr.
1433/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento
(EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles, dėl veiklos
fondų, veiksmų programų ir finansinės pagalbos (8),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

OL L
OL L
OL L
OL L
OL L
OL L
OL L
OL L
mais,
2006

345, 2001 12 29, p. 20.
272, 2002 10 10, p. 7.
324, 2002 11 29, p. 11.
7, 2003 1 11, p. 65.
86, 2003 4 3, p. 15.
109, 2003 5 1, p. 7.
203, 2003 8 12, p. 18.
203, 2003 8 12, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitipadarytais Reglamentu (EB) Nr. 576/2005 (OL L 100,
4 8, p. 4).
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— 2006 m. gruodžio 5 d. Reglamentas (EB) Nr.
1790/2006, patvirtinantis operacijas, kuriomis Turkijoje nustatoma šviežių vaisių ir daržovių atitiktis
Bendrijos prekybos standartams prieš jų importą į
Bendriją (15)

(4)

Turėtų būti priimtos išsamios Reglamento (EB) Nr.
1182/2007 įgyvendinimo taisyklės.

(9) OL L
mais,
2005
(10) OL L
(11) OL L
(12) OL L
(13) OL L
(14) OL L
(15) OL L

286, 2003 11 4, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitipadarytais Reglamentu (EB) Nr. 222/2005 (OL L 39,
2 11, p. 17).
16, 2004 1 23, p. 3.
283, 2004 9 2, p. 3.
29, 2006 2 2, p. 26.
79, 2006 3 16, p. 7.
79, 2006 3 16, p. 9.
339, 2006 12 6, p. 8.
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(5)

Turėtų būti nustatyti prekybos vaisių ir daržovių produktais metai. Kadangi sektoriuje nebetaikoma jokių pagalbos
schemų pagal konkrečių produktų derliaus ciklą, visi
prekybos metai gali būti suderinti, kad atitiktų kalendorinius metus.

(6)

Reglamentu (EB) Nr. 1182/2007 Komisija įgaliojama
nustatyti prekybos standartus vaisių ir daržovių produktams, o jo 2 straipsnio 7 dalyje nustatoma, kad atskiri
galiojantys reglamentai, kuriuose numatyti šie standartai,
turėtų galioti toliau, kol bus priimti nauji standartai.

(7)

Turėtų būti numatytos prekybos standartų taikymo
išimtys ir netaikymas tam tikroms operacijoms, kurios
yra labai kraštutinės ir (arba) specifinės arba vykdomos
paskirstymo grandinės pradžioje, arba perdirbti skirtiems
produktams.

(8)

Prekybos
standartuose
numatytus
informacinius
duomenis reikėtų aiškiai nurodyti ant pakuotės arba
etiketės.

(9)

Atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų poreikius, rinkoje vis
dažniau pasirodo pakuočių su įvairių rūšių šviežiais
vaisiais ir daržovėmis. Užsiimant sąžininga prekyba
būtina, kad vienoje pakuotėje parduodami švieži vaisiai
ir daržovės būtų vienodos kokybės. Vienodą produktų,
kurių Bendrijos standartai nepatvirtinti, kokybę galima
užtikrinti bendromis nuostatomis. Turėtų būti nustatyti
ir ženklinimo reikalavimai, taikomi įvairių rūšių vaisių
ir daržovių mišiniams toje pačioje pakuotėje. Jie turėtų
būti ne tokie griežti kaip prekybos standartuose išdėstyti
reikalavimai, visų pirma atsižvelgiant į esamą vietą etiketėje.

(10)

(11)

(12)

Kiekviena valstybė narė turėtų paskirti kontrolės įstaigas,
atsakingas už atitikties reikalavimams visuose prekybos
etapuose patikras. Viena iš šių įstaigų turėtų būti atsakinga už ryšius tarp visų paskirtų įstaigų ir jų darbo
koordinavimą.

narės, atsižvelgdamos į savo nacionalinių rinkų
ypatumus, turėtų nustatyti taisykles, pagal kurias būtų
nustatomas konkrečių kategorijų prekiautojų patikrų
prioritetiškumas. Siekiant užtikrinti skaidrumą, šias taisykles reikėtų pateikti Komisijai.

(13)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad į trečiąsias šalis
eksportuojami švieži vaisiai ir daržovės atitinka prekybos
standartus, ir patvirtinti atitiktį pagal Ženevos protokolą
dėl šviežių vaisių bei daržovių ir sausų bei džiovintų
vaisių standartizavimo, pasirašytą Jungtinių Tautų
Europos ekonomikos komisijos, ir EBPO tarptautinių
standartų vaisiams ir daržovėms taikymo schemos reikalavimams.

(14)

Iš trečiųjų šalių importuojami vaisiai ir daržovės turėtų
atitikti prekybos standartus arba šiems lygiaverčius standartus. Todėl prieš įvežant šias prekes į Bendrijos muitų
teritoriją turi būti patikrinta jų atitiktis, išskyrus mažų
siuntų, kurios, kontrolės institucijų ar įstaigų nuomone,
nekelia didelio pavojaus. Kai kuriose trečiosiose šalyse,
suteikiančiose tinkamas atitikties garantijas, eksportuojamų produktų atitikties patikras gali atlikti tų trečiųjų
šalių kontrolės įstaigos. Tokiu atveju valstybės narės
turėtų reguliariai tikrinti trečiųjų šalių kontrolės įstaigų
prieš eksportuojant atliktų patikrų veiksmingumą
(kokybę) ir patikrinimų rezultatus pranešti Komisijai.

(15)

Nereikalaujama, kad perdirbti skirti produktai atitiktų
prekybos standartus, tačiau reikėtų užtikrinti, kad jie
nebūtų parduodami šviežių produktų rinkoje. Šiuos
produktus reikėtų tinkamai paženklinti etiketėmis, o
tam tikrais atvejais (arba kai įmanoma) kartu su jais
pateikti perdirbimo sertifikatą, kuriame būtų nurodyta
galutinė produkto paskirtis, – tai žinant būtų galima
atlikti reikiamas patikras.

(16)

Vaisiams ir daržovėms, kuriems taikomos atitikties
prekybos standartams patikros, tokios pačios patikros
turėtų būti taikomos visuose prekybos jais etapuose.
Šiuo tikslu reikėtų vadovautis Jungtinių Tautų Europos
ekonomikos komisijos pasiūlytomis patikrų gairėmis,
atitinkančiomis susijusias EBPO rekomendacijas. Tačiau
reikėtų nustatyti specialias patikrų mažmeninės prekybos
etape taisykles.

(17)

Turėtų būti priimta nuostata dėl gamintojų organizacijų
pripažinimo, suteikiančio teisę jiems gaminti jų nurodytus produktus. Kai prašoma pripažinti tik perdirbti
skirtų produktų gamybą, turėtų būti užtikrinama, kad
šie produktai iš tiesų bus skirti perdirbti.

Kadangi žinios apie prekiautojus ir jų pagrindinius
duomenis yra būtina priemonė siekiant atlikti valstybių
narių analizes, labai svarbu kiekvienoje valstybėje narėje
sukurti prekiautojų šviežiais vaisiais ir daržovėmis
duomenų bazę.

Atitikties patikros turėtų būti atliekamos imant pavyzdžius ir turėtų būti nukreiptos į tuos prekiautojus, kurie
veikiausiai turi standartų neatitinkančių prekių. Valstybės
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(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)
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Norint pasiekti vaisių ir daržovių sektoriuje taikomos
tvarkos tikslus ir užtikrinti tvarų bei veiksmingą gamintojų organizacijų darbą, reikėtų siekti kiek įmanoma
didesnio gamintojų organizacijų vidaus stabilumo. Todėl
turėtų būti nustatytas trumpiausias gamintojo narystės
gamintojų organizacijoje laikotarpis. Valstybėms narėms
reikėtų palikti galimybę pačioms nustatyti išankstinio
pranešimo laikotarpius ir datas, nuo kurių narys
nutraukia savo narystę gamintojų organizacijoje.

Pagrindinė ir svarbiausia gamintojų organizacijos veikla
turėtų būti susijusi su tiekimo ir prekybos koncentracija.
Tačiau gamintojų organizacijoms reikėtų leisti dalyvauti ir
kitoje komercinėje arba nekomercinėje veikloje. Reikėtų
skatinti gamintojų organizacijų bendradarbiavimą,
leidžiant, kad vaisių ir daržovių, perkamų tik iš kitos
pripažintos gamintojų organizacijos, pardavimas būtų
neįtraukiamas nei į pagrindinės, nei į kitos veiklos apskaičiavimus. Reikia plėsti aprūpinimo techninėmis priemonėmis galimybes, kad aprūpinimas galėtų vykti ir per
gamintojų organizacijos narius.

Gamintojų organizacijos gali turėti akcijų dukterinėse
įmonėse, kurios padeda didinti jų narių produkcijos
pridėtinę vertę. Reikėtų nustatyti tokios parduodamos
produkcijos vertės apskaičiavimo taisykles. Pasibaigus
pereinamajam derinimo laikotarpiui, šių dukterinių
įmonių pagrindinė veikla turėtų būti tokia pati kaip ir
gamintojų organizacijos.

Turėtų būti nustatytos išsamios Reglamente (EB) Nr.
1182/2007 numatytų gamintojų organizacijų asociacijų,
tarpvalstybinių gamintojų organizacijų ir tarpvalstybinių
gamintojų organizacijų asociacijų pripažinimo ir veikimo
taisyklės. Siekiant nuoseklumo, jos turėtų būti kiek
galima panašesnės į gamintojų organizacijoms nustatytas
taisykles.

(24)

Siekiant užtikrinti, kad gamintojų organizacijos iš tiesų
atstovautų mažiausiam gamintojų skaičiui, valstybės
narės turėtų imtis priemonių užtikrinti, kad narių, pagaminančių didžiąją dalį gamintojų organizacijos produkcijos, mažuma negalėtų neleistinai dominuoti jos valdyme
ir veikloje.

(25)

Siekiant atsižvelgti į įvairias gamybos ir pardavimo aplinkybes Bendrijoje, valstybės narės turėtų nustatyti tam
tikras sąlygas, pagal kurias gamintojų grupėms, pateikusioms pripažinimo planą, būtų suteikiamas išankstinis
pripažinimas.

(26)

Skatinant steigtis stabilias gamintojų organizacijas, galinčias įnešti ilgalaikį įnašą siekiant vaisių ir daržovių sektoriuje taikomos tvarkos tikslų, išankstinis pripažinimas
turėtų būti suteikiamas tik toms gamintojų grupėms,
kurios gali įrodyti savo gebėjimą per nurodytą laikotarpį
įvykdyti visus pripažinimo reikalavimus.

(27)

Reikėtų nustatyti, kokią informaciją gamintojų grupės
privalo pateikti pripažinimo plane. Kad gamintojų grupės
galėtų geriau atitikti pripažinimo sąlygas, reikia leisti
keisti pripažinimo planus. Šiuo tikslu reikėtų priimti
nuostatą, kad valstybės narės galėtų reikalauti, jog gamintojų organizacija imtųsi taisomųjų priemonių ir taip
užtikrintų jos plano įgyvendinimą.

(28)

Gamintojų grupės gali įvykdyti pripažinimo sąlygas prieš
užbaigdamos pripažinimo planą. Reikėtų priimti
nuostatą, leidžiančią tokioms grupėms pateikti pripažinimo prašymus kartu su veiklos programų projektais.
Siekiant nuoseklumo, tokio pripažinimo suteikimas
gamintojų grupei turi reikšti jos pripažinimo plano
panaikinimą, ir prašyta pagalba turėtų būti nutraukta.
Tačiau, atsižvelgiant į daugiametį investicijų finansavimą,
investicijas, už kurias gali būti skiriama investicinė
pagalba, turėtų būti įmanoma perkelti į veiklos
programas.

(29)

Kad būtų lengviau teisingai taikyti pagalbos sistemą
gamintojų grupių kūrimosi ir administracinės veiklos
išlaidoms padengti, teikiama pagalba turėtų būti vienodo
dydžio. Siekiant neviršyti biudžeto ribų, turėtų būti
nustatyta didžiausia tokios vienodo dydžio pagalbos
suma. Be to, atsižvelgiant į skirtingo dydžio gamintojų
grupių nevienodus finansinius poreikius, ši riba turėtų
būti koreguojama pagal gamintojų grupių parduodamos
produkcijos vertę.

Siekiant palengvinti tiekimo koncentraciją, reikėtų
skatinti esamas gamintojų organizacijas jungtis į naujas
organizacijas, nustatant tokių susijungusių organizacijų
veiklos programų sujungimo taisykles.

Paisant principų, pagal kuriuos gamintojai turi savo
iniciatyva įkurti gamintojų organizaciją ir kruopščiai ją
tikrinti, valstybės narės turėtų nustatyti sąlygas, pagal
kurias kiti fiziniai ar juridiniai asmenys priimami gamintojų organizacijos ir (arba) gamintojų organizacijų asociacijos nariais.
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(30)

Siekiant nuoseklumo ir sklandaus perėjimo prie pripažintos gamintojų grupės statuso, gamintojų grupėms
turėtų būti taikomos tos pačios taisyklės kaip ir gamintojų organizacijoms dėl pagrindinės veiklos ir parduodamos produkcijos vertės.

(31)

Siekiant atsižvelgti į naujų gamintojų grupių finansinius
poreikius ir užtikrinti teisingą pagalbos schemos taikymą,
susijungimų atveju galimybė gauti pagalbą turėtų būti
suteikiama ir gamintojų grupėms, atsiradusioms po susijungimo.

(32)

Siekiant palengvinti naudojimąsi šia veiklos programų
paramos schema, reikėtų aiškiai apibrėžti gamintojų organizacijų parduodamą produkciją, įskaitant nustatymą, į
kuriuos produktus galima atsižvelgti, ir prekybos etapą,
kuriame reikėtų apskaičiuoti produkcijos vertę. Turėtų
būti nustatyti ir papildomi parduodamos produkcijos
apskaičiavimo metodai metinių svyravimų arba nepakankamų duomenų atveju. Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui pagalbos schema, gamintojų organizacijoms
programos laikotarpiu neturėtų būti leista keisti referencinių laikotarpių.

(33)

Siekiant užtikrinti tinkamą pagalbos naudojimą, reikėtų
nustatyti veiklos fondų valdymo ir narių finansinių įnašų
taisykles, numatant jose kiek galima daugiau lankstumo,
su sąlyga, kad visi gamintojai galėtų pasinaudoti veiklos
fondu ir demokratiškai dalyvauti priimant sprendimus dėl
jo lėšų naudojimo.

(34)

Reikėtų priimti nuostatas dėl tvarių veiklos programų
nacionalinės strategijos taikymo srities bei struktūros ir
aplinkosaugos veiksmų nacionalinės sistemos. Jomis
siekiama kuo geriau paskirstyti finansinius išteklius ir
gerinti strategijos kokybę.

(35)

(36)

mams turėtų būti taikomos tam tikros ribos ir sąlygos,
kurias nustato valstybės narės, įskaitant privalomą pranešimą apie pakeitimus kompetentingoms institucijoms,
taip išlaikant patvirtintų programų bendruosius tikslus.

(37)

Siekiant finansinio saugumo ir teisinio tikrumo, reikia
sudaryti veiklos ir išlaidų, kurie negali būti įtraukti į
veiklos programas, sąrašus.

(38)

Kai investuojama į privačias valdas, siekiant užkirsti kelią
nepagrįstam privačios šalies, nutraukusios ryšius su organizacija investicijos naudojimo laikotarpiu, praturtėjimui,
reikėtų numatyti nuostatas, leidžiančias organizacijoms
atgauti likutinę investicijos vertę, neatsižvelgiant į tai, ar
tokia investicija priklauso organizacijos nariui, ar organizacijai.

(39)

Siekiant užtikrinti tinkamą pagalbos schemos taikymą,
turėtų būti nustatyta, kokią informaciją reikia nurodyti
pagalbos paraiškose, taip pat pagalbos išmokėjimo procedūros. Siekiant išvengti su grynųjų pinigų srautais susijusių sunkumų, gamintojų organizacijoms turėtų būti
suteikta galimybė pasinaudoti išankstinių išmokų su
tinkamomis garantijomis sistema. Dėl panašių priežasčių
reikėtų sukurti alternatyvią jau patirtų išlaidų kompensavimo sistemą.

(40)

Būtina priimti išsamias krizių valdymo ir prevencijos
priemonių aprėpties bei taikymo nuostatas. Šiomis taisyklėmis turėtų būti numatyta kiek įmanoma lanksčiau ir
greičiau taikyti priemones krizių atveju, todėl turėtų būti
leista sprendimus priimti valstybėms narėms arba
pačioms gamintojų organizacijoms. Vis dėlto šios taisyklės turėtų užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir numatyti
tam tikrų priemonių naudojimo ribas, taip pat ir finansines. Jomis taip pat turėtų būti užtikrinamas tinkamas
fitosanitarijos ir aplinkosaugos reikalavimų laikymasis.

(41)

Reikėtų patvirtinti išsamias pašalinimo iš rinkos taisykles,
atsižvelgiant į potencialią šios priemonės svarbą.
Pirmiausia reikėtų nustatyti taisykles dėl didesnės
paramos skyrimo už vaisius ir daržoves, pašalintus iš
rinkos, kuriuos kaip humanitarinę pagalbą nemokamai
išdalija labdaros organizacijos ir kitoms atitinkamos
įstaigos bei institucijos, sistemos. Be to, reikėtų nustatyti
didžiausius paramos už pašalinimą iš rinkos lygius,
siekiant užtikrinti, kad pašalinimas iš rinkos netaptų
nuolatiniu alternatyviu produktų realizavimo būdu,

Siekiant nuoseklaus valdymo, reikėtų nustatyti veiklos
programų pateikimo ir patvirtinimo procedūras, įskaitant
galutinius terminus, kad kompetentingos institucijos
galėtų tinkamai įvertinti informaciją, taip pat priemones
ir veiksmus, kurie turi būti įtraukiami arba neįtraukiami į
programas. Kadangi programos valdomos metiniu
pagrindu, reikėtų numatyti, kad iki tam tikros datos
nepatvirtintos programos atidedamos vieneriems metams.

Turėtų būti nustatyta procedūra, skirta veiklos programoms kasmet iš dalies keisti rengiant jas kitiems metams,
kad programos galėtų būti koreguojamos atsižvelgiant į
visas naujas sąlygas, kurių nebuvo galima numatyti pateikiant programas. Be to, turėtų būti numatyta galimybė
keisti veiklos fondo priemones ir sumas kiekvienais
programos vykdymo metais. Visiems tokiems pakeiti-
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užuot pateikus juos į rinką. Atsižvelgiant į tai, produktams, už kurių pašalinimą iš rinkos Reglamento (EB) Nr.
2200/96 V priede buvo nustatyti didžiausi Bendrijos
kompensacijos lygiai, reikėtų toliau taikyti šiuos lygius,
kurie gali būti tam tikru mastu didinami, atsižvelgiant į
tai, kad toks pašalinimas iš rinkos dabar bendrai finansuojamas. Jei patirtis rodo, kad kitiems produktams dar
negresia perteklinis šalinimas iš rinkos, reikėtų leisti valstybėms narėms pačioms nustatyti didžiausius paramos
lygius. Tačiau visais atvejais dėl panašių priežasčių reikėtų
nustatyti kiekvieno gamintojų organizacijos produkto
pašalinamų iš rinkos kiekių apribojimą.
(42)

(43)

(44)

(45)

Reikėtų priimti išsamias taisykles dėl nacionalinės finansinės paramos, kurią valstybės narės gali suteikti Bendrijos regionuose, kuriuose gamintojų organizacijų steigimosi lygis yra ypač mažas, taip pat reikėtų apibrėžti,
koks organizacijų steigimosi lygis yra ypač mažas. Turėtų
būti nustatytos tokios nacionalinės pagalbos patvirtinimo,
nacionalinės pagalbos kompensavimo iš Bendrijos lėšų ir
tokios kompensacijos sumos patvirtinimo procedūros,
taip pat kompensacijos dydžio, kuris turėtų būti panašus
į šiuo metu taikomą dydį, nustatymo procedūros.
Reikėtų priimti išsamias taisykles, visų pirma procedūrines nuostatas, dėl sąlygų, pagal kurias galėtų būti
išplėsta vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų arba tokių organizacijų asociacijų nustatytų taisyklių
taikymo sritis ir šios taisyklės galėtų būti pritaikytos
visiems konkrečioje ekonominėje zonoje įsikūrusiems
gamintojams. Taip pat, kai produktai parduodami kaip
nenuimtas derlius, turėtų būti aiškiai nustatyta, kurios
taisyklės turėtų būti taikomos gamintojams ar, atitinkamai, pirkėjams.
Pastaruoju metu Bendrijos obuolių augintojų padėtis
sunki, ypač dėl labai padidėjusio obuolių importo iš kai
kurių Pietų pusrutulio trečiųjų šalių. Todėl reikėtų tobulinti obuolių importo stebėseną. Tinkama priemonė šiam
tikslui pasiekti yra mechanizmas, paremtas importo licencijų išdavimu, pateikus garantiją, kad operacijos, dėl kurių
pateikta importo licencijos paraiška, yra tikrai vykdomos.
Reikėtų taikyti Komisijos reglamentą (EB) Nr.
1291/2000, nustatantį bendrąsias išsamias taisykles dėl
importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo
sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (1),
ir Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2220/85, nustatantį
bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo
žemės ūkio produktams (2).
Turėtų būti patvirtintos išsamios taisyklės dėl vaisių ir
daržovių įvežimo kainos sistemos. Kadangi dauguma
greitai gendančių vaisių ir daržovių tiekiama siuntomis,
tai sukelia tam tikrų sunkumų nustatant jų vertę. Reikėtų
nustatyti galimus metodus, skirtus apskaičiuoti įvežimo
kainai, pagal kurią produktai klasifikuojami Bendrajame
muitų tarife. Visų pirma pagal produktų vidutinių kainų

(1) OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21,
p. 52).
(2) OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21,
p. 52).
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svertinį vidurkį reikėtų nustatyti standartines importo
vertes ir numatyti specialią nuostatą tiems atvejams, kai
konkrečios kilmės produktų kainos nėra nustatytos.
Siekiant užtikrinti teisingą sistemos taikymą, reikėtų
priimti nuostatą dėl užstato pateikimo tam tikromis
aplinkybėmis.

(46)

Turėtų būti patvirtintos išsamios taisyklės dėl importo
muito, kuris galėtų būti taikomas tam tikriems produktams kartu su Bendrajame muitų tarife numatytu importo
muitu. Papildomas muitas gali būti taikomas tuo atveju,
jei atitinkamų produktų importuojami kiekiai viršija tam
tikrą ribą, nustatytą konkrečiam produktui tokios ribos
taikymo laikotarpiu. Į Bendriją vežamos prekės neapmokestinamos papildomu muitu, todėl tokioms prekėms
turėtų būti priimtos konkrečios nuostatos.

(47)

Turėtų būti priimtos nuostatos dėl tinkamos vykdomų
programų ir schemų stebėsenos bei vertinimo, kad šių
programų ir schemų efektyvumą ir veiksmingumą galėtų
įvertinti ir gamintojų organizacijos, ir valstybės narės.

(48)

Reikėtų nustatyti priemones ir (arba) nuostatas dėl to,
kokius pranešimus būtina teikti įgyvendinant šį reglamentą, ir dėl šių pranešimų formato bei pateikimo priemonių. Tai turėtų apimti gamintojų ir gamintojų organizacijų pranešimus valstybėms narėms ir valstybių narių
pranešimus Komisijai, taip pat vėlavimo pateikti pranešimus ar netikslių pranešimų pateikimo pasekmes.

(49)

Turėtų būti nustatytos priemonės dėl patikrų, reikalingų
šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
teisingam taikymui užtikrinti, taip pat dėl tinkamų sankcijų, taikomų nustačius pažeidimus. Šios priemonės
turėtų apimti tiek Bendrijos lygmeniu taikomas konkrečias patikras ir sankcijas, tiek papildomas nacionalines
patikras ir sankcijas. Šios patikros ir sankcijos turėtų
būti atgrasančios, veiksmingos ir proporcingos. Taip pat
reikėtų nustatyti taisykles dėl akivaizdžių klaidų sprendimo, force majeure arba kitų išskirtinių aplinkybių,
siekiant užtikrinti nešališką visų gamintojų vertinimą.
Taip pat reikėtų nustatyti taisykles dėl dirbtinai sudaromų
aplinkybių, siekiant, kad tokiomis aplinkybėmis nebūtų
galima pasinaudoti.

(50)

Turėtų būti priimtos nuostatos, skirtos užtikrinti sklandų
perėjimą nuo ankstesnės sistemos prie šiame reglamente
nustatytos naujos sistemos ir Reglamento (EB) Nr.
1182/2007 55 straipsnyje išdėstytų pereinamojo laikotarpio nuostatų įgyvendinimą.

(51)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vaisių ir
daržovių vadybos komiteto nuomonę,
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS
Įvadinės nuostatos

1 straipsnis
Taikymo sritis ir terminų vartojimas
1.
Šiuo reglamentu nustatomos Reglamento (EB) Nr. 2200/96, Reglamento (EB) Nr. 2201/96 ir Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo taisyklės.
2.
Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, jame vartojamų terminų reikšmės atitinka 1 dalyje išvardytuose reglamentuose vartojamų terminų reikšmes.

2 straipsnis
Prekybos metai
Reglamento (EB) Nr. 2200/96 1 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 2201/96 1 straipsnio 2 dalyje
išvardytų produktų prekybos metai tęsiasi nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

II ANTRAŠTINĖ DALIS
Produktų klasifikavimas
I SKYRIUS

Bendrosios taisyklės

a) augintojo parduoti arba pristatyti į paruošimo ir pakavimo
punktus ar sandėliavimo patalpas arba iš augintojo ūkio į
tuos punktus pristatyti produktai; ir

3 straipsnis
Prekybos standartų taikymo išimtys ir netaikymas
1.
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
2 straipsnio 5 dalies, nereikalaujama, kad prekybos standartus
atitiktų:

a) produktai, siunčiami į perdirbimo įmones, išskyrus atvejus,
kai šiame reglamente nustatomi specialūs pramoniniam
perdirbimui skirtų produktų minimalūs kokybės kriterijai;

b) gamintojo savo ūkyje vartotojams jų asmeniniam vartojimui
parduodami produktai; ir

c) remiantis valstybės narės prašymu Reglamento (EB) Nr.
2200/96 46 straipsnyje numatyta tvarka priimtu Komisijos
sprendimu, tam tikro regiono produktai, kurie parduodami
to regiono mažmeninėje prekyboje nusistovėjusiam tradiciniam vietiniam vartojimui.

2.
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
2 straipsnio 5 dalies, nereikalaujama, kad prekybos standartus
atitinkamoje gamybos vietovėje atitiktų:

b) iš sandėliavimo patalpų į paruošimo ir pakavimo punktus
pristatyti produktai.

3.
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
2 straipsnio 5 dalies, valstybės narės gali taikyti atitikties
prekybos standartams arba kai kurioms prekybos standartų
nuostatoms reikalavimo išimtį šiems produktams:

a) didmeninės prekybos vietose, ypač gamintojų prekybos
vietose, esančiose gamybos vietovėje, augintojų pateiktiems
parduoti arba siūlomiems parduoti, parduodamiems, tiekiamiems arba kuriuo nors kitu būdu pateikiamiems prekybai;
ir

b) iš tų didmeninės prekybos vietų į paruošimo ar pakavimo
punktus bei sandėliavimo patalpas, esančius toje pačioje
gamybos vietovėje, pristatytiems produktams.

Kai taikoma pirma pastraipa, suinteresuota valstybė narė praneša
Komisijai apie priemones, kurių ji ėmėsi.

4.
Atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai
turi pateikti įrodymų, kad produktai, minimi 1 dalies a punkte
ir 2 dalyje, atitinka nustatytas sąlygas, ypač dėl jų paskirties.
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4 straipsnis
Informaciniai duomenys
1.
Informaciniai duomenys, kurių reikalaujama Reglamento
(EB) Nr. 1182/2007 2 straipsnyje nustatytais prekybos standartais, turi būti įskaitomai ir aiškiai nurodyti vienoje pakuotės
pusėje – neištrinamai atspausdinti tiesiai ant pakuotės arba
etiketėje, kuri yra sudėtinė pakuotės dalis arba gerai pritvirtinta
prie pakuotės.
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b) pakuotė yra atitinkamai paženklinta, kaip nurodyta 3 straipsnyje; ir

c) mišinys neklaidina vartotojo.

2.
Pakuotėse esantys produktai, minimi 1 dalyje, turi būti tos
pačios prekinės kokybės klasės, kaip nurodyta I priede.
2.
Siunčiamų nepakuotų ir tiesiai į transporto priemonę
pakraunamų prekių 1 dalyje nurodyti informaciniai duomenys
pateikiami dokumente, siunčiamame kartu su prekėmis, arba
nurodomi transporto priemonės viduje, gerai matomoje vietoje
pateiktame užraše.

Jei mišinyje esantiems vaisiams ir daržovėms Bendrijos prekybos
standartai netaikomi, šie produktai taip pat turi būti priskiriami
vienai klasei pagal I priedą.

Informaciniai duomenys mažmeninės prekybos etape

3.
Ženklinant 1 straipsnyje nurodytas prekines pakuotes ir
(arba) kiekvieną pakuotę, į kurią jos supakuotos, nurodoma
bent ši informacija:

Kai produktai pakuojami mažmeninės prekybos etape, Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 2 straipsnyje nustatytuose prekybos
standartuose reikalaujami informaciniai duomenys turi būti
nurodomi įskaitomai ir pastebimai.

a) pakuotojo ir (arba) siuntėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir
adresas. Ši informacija gali būti pakeista:

5 straipsnis

Fasuotiems produktams, kaip nurodyta Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvoje 2000/13/EB (1), be informacijos, numatytos
pagal prekybos standartus, nurodomas ir grynasis svoris. Tačiau
tais atvejais, kai produktai paprastai parduodami vienetais, reikalavimas nurodyti grynąjį svorį netaikomas, jei vienetų skaičius
yra aiškiai matomas ir iš išorės lengvai suskaičiuojamas arba jei
tas skaičius nurodomas etiketėje.

Produktai gali būti pateikiami nesupakuoti, jei mažmenininkas
prie siūlomų parduoti prekių prideda kortelę su aiškiai ir įskaitomai pateiktais prekybos standartuose ir Reglamento (EB) Nr.
1182/2007 2 straipsnio 1 dalyje nurodytais informaciniais
duomenimis apie produkto veislę, kilmės šalį ir klasę.

i) visoms pakuotėms, išskyrus fasuotes – oficialiai išduotu ir
patvirtintu kodu, žyminčiu pakuotoją ir (arba) siuntėją,
nurodytu šalia nuorodos „pakuotojas ir (arba) siuntėjas“
(arba atitinkamos santrumpos);

ii) tik fasuotėms – Bendrijos teritorijoje įsisteigusio pardavėjo
vardu, pavarde (pavadinimu) ir adresu, nurodytu šalia
nuorodos „supakuota … užsakymu“ arba panašios
nuorodos. Šiuo atveju etiketėje taip pat nurodomas
kodas, žymintis pakuotoją ir (arba) siuntėją. Pardavėjas
pateikia visą su kodo reikšme susijusią informaciją,
kurią, kontrolės institucijos nuomone, reikia žinoti;

b) kiekvieno pakuotėje esančio produkto (rūšies) pavadinimas;
6 straipsnis
Prekinės pakuotės
1.
Šviežių vaisių ir daržovių prekinėse pakuotėse, kurių
grynasis svoris yra trys kilogramai arba mažesnis, gali būti skirtingų rūšių šviežių vaisių ir daržovių mišiniai, jei:

a) šie produktai yra vienodos kokybės ir kiekviena rūšis atitinka
standartus, kaip nurodyta 2 straipsnyje;
(1) OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Direktyva 2006/142/EB (OL L 368, 2006 12 23, p. 110).

c) kiekvieno mišinį sudarančio produkto veislės arba prekinio
tipo pavadinimas, jei pagal Bendrijos prekybos standartus to
reikalaujama, kai produktai yra ne mišiniuose;

d) kiekvieno produkto kilmės šalis, užrašoma šalia produkto
pavadinimo; ir

e) klasė.
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Vaisiams ir daržovėms, kuriems taikomi Bendrijos prekybos
standartai, minėta informacija pakeičia tuose standartuose
numatytą informaciją.

4.
Valstybių narių paskirtų koordinuojančių institucijų sąrašą
Komisija viešai paskelbia jai priimtinu būdu.

II SKYRIUS

9 straipsnis

Atitikties prekybos standartams patikros

Prekiautojų duomenų bazė

1 skirsnis

1.
Valstybės narės sukuria prekiautojų vaisiais ir daržovėmis
duomenų bazę, į kurią šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis
įtraukiami šviežiais vaisiais ir daržovėmis, kuriems taikomi
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 2 straipsnyje nustatyti standartai, prekiaujantys prekiautojai.

Bendrosios nuostatos
7 straipsnis
Taikymo sritis
Šiame skyriuje nustatomos taisyklės, kurių turi laikytis valstybės
narės, visuose prekybos etapuose tikrindamos atitiktį Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 2 straipsnyje nustatytiems prekybos
standartams.

8 straipsnis
Kompetentingos įstaigos
1.

Kiekviena valstybė narė paskiria:

a) vieną kompetentingą instituciją, atsakingą už koordinavimą
ir kontaktus šiame skyriuje minimose srityse (toliau – koordinuojanti institucija), ir

b) kontrolės įstaigą arba įstaigas, atsakingas už Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 2 straipsnio 6 dalies taikymą (toliau – kontrolės įstaigos).

2.

Šiame skyriuje „prekiautojas“ – tai fizinis arba juridinis asmuo,
turintis šviežių vaisių bei daržovių, kuriems taikomi prekybos
standartai, ir ketinantis savo arba trečiosios šalies vardu juos
pateikti parduoti arba siūlyti parduoti, parduoti arba kuriuo
nors kitu būdu jais prekiauti Bendrijos teritorijoje ir (arba)
eksportuoti į trečiąsias šalis.

Valstybės narės praneša Komisijai:

2.
Valstybė narė nustato sąlygas, kuriomis į duomenų bazę
įtraukiami arba neįtraukiami šie prekiautojai:

a) prekiautojai, kurių veiklai netaikomas įsipareigojimas laikytis
prekybos standartų pagal 3 straipsnį, ir

b) fiziniai arba juridiniai asmenys, kurių veikla vaisių bei
daržovių sektoriuje apsiriboja prekių transportavimu arba
nedidelių kiekių pardavimu mažmeninės prekybos etape.

a) koordinuojančios institucijos, kurią jos paskyrė pagal šio
straipsnio 1 dalį, pavadinimą, pašto bei el. pašto adresus,

b) kontrolės įstaigų, kurias jos paskyrė pagal šio straipsnio
1 dalį, pavadinimą, pašto bei el. pašto adresus, ir

c) jų paskirtų kontrolės įstaigų atitinkamų veiklos sričių tikslų
aprašymą.

3.
Koordinuojanti institucija gali būti kontrolės įstaiga, viena
iš kontrolės įstaigų arba kuri nors kita pagal 1 dalį paskirta
įstaiga.

3.
Jei duomenų bazę sudaro keletas atskirų elementų, koordinuojanti institucija užtikrina, kad duomenų bazė ir jos
elementai būtų vienodi ir vienodai atnaujinami. Duomenis
visų pirma atnaujina kontrolės įstaigos, naudodamos informaciją, surinktą visuose prekybos etapuose atliktų patikrų metu.

4.
Šioje duomenų bazėje pateikiamas kiekvieno prekiautojo
registracijos numeris, vardas ir pavardė (pavadinimas), adresas,
informacija, reikalinga jį priskiriant vienai iš 10 straipsnyje
minimų kategorijų, ypač jo padėtis prekybos grandinėje, informacija apie įmonės svarbą, informacija apie ankstesnių kiekvieno prekiautojo patikrų išvadas ir visa kita patikroms atlikti
reikalinga informacija.
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5.
Prekiautojai turi pateikti informaciją, kuri, valstybių narių
nuomone, būtina šiai duomenų bazei kurti ir atnaujinti. Valstybės narės nustato reikalavimus, pagal kuriuos į jų duomenų
bazę įtraukiami jų teritorijoje neįsisteigę, tačiau joje prekiaujantys prekiautojai.

2007 12 31

Be to, kad galėtų pasinaudoti minėtu pavyzdžiu, prekiautojai
turi:

a) turėti kontrolės personalą, išmokytą pagal valstybės narės
nustatytus reikalavimus,
2 skirsnis
Vidaus rinkoje atliekamos patikros

b) turėti tinkamą produkcijos ruošimo ir pakavimo įrangą,

10 straipsnis
Vidaus rinkoje atliekamos atitikties patikros
1.
Valstybės narės nustato prekiautojų turimų produktų
atitikties prekybos standartams patikrų sistemą, pagal kurią
imami pavyzdžiai visuose prekybos etapuose.

Pagal šią sistemą valstybės narės, remdamosi rizikos, kad
prekiautojas prekiaus standartų neatitinkančiomis prekėmis,
analize, nustato kontrolės įstaigų atliekamų patikrų dažnumą.
Šios patikros turi būti pakankamai dažnos, kad būtų užtikrinta
kiekvienos anksčiau apibrėžtos kategorijos prekiautojų atitiktis
Bendrijos taisyklėms.

Rizikos analizė pirmiausia siejama su prekiautojų dydžiu, jų
padėtimi prekybos grandinėje, ankstesnių patikrų išvadomis ir
visais kitais galimais valstybių narių apibrėžtais kriterijais.

Prekiautojai, kurie ruošia ir pakuoja vaisius ir daržoves, ypač jų
gamybos regione, tikrinami dažniau nei kitų kategorijų prekiautojai. Patikros gali būti atliekamos ir vežant produktus.

Jei patikrų metu atskleidžiami rimti pažeidimai, kontrolės
įstaigos tokius prekiautojus tikrina dažniau.

c) įsipareigoti atlikti savo siunčiamų prekių atitikties patikrą ir
registre registruoti visas atliktas patikras.

Jei prekiautojai nebegali užtikrinti aukšto ir vienodo atitikties
lygio arba jei daugiau nebesilaikoma vienos iš antroje pastraipoje nurodytų sąlygų, valstybė narė panaikina prekiautojui
suteiktą leidimą naudoti II priede nustatytą pavyzdį ženklinant
kiekvieną pakuotę.

4.
Koordinuojanti institucija 1 dalyje nurodytos kontrolės
sistemos nuostatas praneša Komisijai. Šiame pranešime pateikiamos nustatytos prekiautojų kategorijos, numatytas jų patikrų
dažnumas, o prireikus ir išsamios 3 dalies bei 11 straipsnio 1
dalies nuostatų įgyvendinimo sąlygos, įskaitant atskiriems
prekiautojams taikomą mažiausią patikrų skaičių. Koordinuojanti institucija nedelsdama informuoja Komisiją apie visus
vėlesnius šios sistemos pakeitimus.

5.
Valstybės narės, kurios teritorijoje nustatoma, kad kitos
valstybės narės prekių partija neatitinka standartų dėl defektų
arba gedimo, kurie galėjo būti nustatyti prekes pakuojant, kontrolės įstaigos apie šiuos dar iki didmeninės prekybos etapo,
įskaitant paskirstymo centrus, nustatytus atvejus nedelsdamos
praneša kitų valstybių narių, kurios gali būti suinteresuotos,
institucijoms.

11 straipsnis
2.
Prekiautojai kontrolės įstaigoms turi suteikti visą informaciją, kuri, šių įstaigų nuomone, reikalinga organizuojant ir atliekant patikras.

3.
Valstybės narės, siekdamos užtikrinti vienodą ir aukštą
vaisių bei daržovių atitikties prekybos standartams lygį jų išsiuntimo etape, gali leisti prekiautojams kiekvieną pakuotę paženklinti pagal II priede nustatytą pavyzdį. Šis leidimas suteikiamas
trejiems metams ir gali būti pratęstas.

Eksporto vietoje atliekamos atitikties patikros
1.
Kompetentinga kontrolės įstaiga, eksporto etape atlikdama
atitikties patikrą, užtikrina, kad eksportui į trečiąsias šalis skirti
produktai iš Bendrijos muitų teritorijos būtų išvežami tik tuo
atveju, jei jie atitinka prekybos standartus.

Eksportuotojai pateikia kontrolės įstaigoms visą informaciją,
kuri, tų įstaigų nuomone, reikalinga organizuojant ir atliekant
patikras.
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2.
Valstybės narės, remdamosi rizikos analize, gali pagal
prekiautojų kategorijas nustatyti mažiausią siuntų dalį ir kiekius,
kurių atitiktį kompetentinga kontrolės įstaiga turi tikrinti
eksporto etape. Šios dalies patikrinimo turi pakakti siekiant
įsitikinti, kad yra laikomasi Bendrijos taisyklių. Jei patikromis
atskleidžiami rimti pažeidimai, kontrolės įstaigos tikrina didesnę
šių prekiautojų siuntų dalį.
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b) kompetentinga kontrolės įstaiga tinkamai informavo muitinę,
kad tam tikroms partijoms išduotas vienas iš dviejų minėtų
sertifikatų.

12 straipsnis
Importo vietoje atliekamos atitikties patikros
Pirmojoje pastraipoje minimas nuostatas valstybės narės gali
taikyti prekiautojams, kurie laikosi šių reikalavimų:

a) pateikia pakankamas garantijas dėl vaisių ir daržovių, kuriais
jie prekiauja, nuolatinės ir aukšto lygio atitikties;

1.
Prieš išleidžiant iš trečiųjų šalių įvežtus produktus į laisvą
apyvartą, patikrinama jų atitiktis prekybos standartams.

Importuotojai privalo pateikti kontrolės įstaigoms visą informaciją, kuri, tų įstaigų nuomone, reikalinga organizuojant ir atliekant 2 dalyje ir 16 straipsnio 1 dalyje minimas patikras.

b) turi kontrolės personalą, užbaigusį valstybės narės patvirtintą
mokymo programą;

c) įsipareigoja tikrinti savo parduodamų prekių atitiktį; ir

2.
Nepažeidžiant 3 skirsnio nuostatų, oficiali kontrolės
įstaiga atlieka kiekvienos importuotos partijos atitikties patikrą
importo vietoje ir, jei šie produktai atitinka nustatytus standartus, išduoda III priede nustatytą atitikties sertifikatą. Kai
importuojama siunta susideda iš kelių partijų, pastarųjų atitiktis
gali būti patvirtinta vienu sertifikatu, kuriame aiškiai nurodytos
atskiros šią siuntą sudarančios partijos.

d) įsipareigoja užregistruoti kiekvieną savo atliktą patikrą.

3.
Kontrolės įstaiga, atlikusi 1 dalyje minimus patikrinimo
veiksmus, kiekvienai, jos nuomone, prekybos standartus atitinkančiai eksportui skirtai partijai išduoda III priede nustatytą
atitikties sertifikatą. Kai eksportuojamą siuntą sudaro keletas
partijų, pastarųjų atitiktį gali patvirtinti vienas sertifikatas,
kuriame aiškiai nurodytos atskiros šią siuntą sudarančios
partijos.

Jeigu, pagal 2 dalies nuostatas, kompetentinga kontrolės įstaiga
eksportavimo etape nepatikrino partijų, kurioms išduotas atitikties sertifikatas, šio sertifikato 13 skiltyje (Pastabos) nurodoma:
„savikontrolė (Komisijos reglamento (EB) Nr. 0000/2007
11 straipsnio 2 dalis)“.

4.
Eksporto deklaraciją kompetentinga muitinės institucija
priima tik tada, kai:

a) prekės yra pateikiamos su 3 dalyje arba 19 straipsnio
2 dalyje nurodytais sertifikatais, arba

3.
Leidimą išleisti produktus į laisvą apyvartą muitinė suteikia
tik tada, kai:

a) prekės turi 2 dalyje, 14 straipsnio 1 dalyje arba 19 straipsnio
2 dalyje minimus sertifikatus, arba

b) kompetentinga kontrolės įstaiga tinkamai informavo muitinę,
kad tam tikroms partijoms išduotas vienas iš minėtų sertifikatų.

4.
Nukrypstant nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, jei importavimo punkto kompetentinga kontrolės įstaiga mano, jog nėra
didelės rizikos, kad kai kurios partijos gali neatitikti prekybos
standartų, ji gali nuspręsti netikrinti šių siuntų. Ji nusiunčia
muitinei antspaudu patvirtintą deklaraciją ar kitu būdu jai
praneša, kad ši gali atlikti muitinės formalumus.
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Siekdama taikyti pirmą pastraipą, kontrolės įstaiga iš anksto
nustato partijų reikalavimų neatitikimo rizikos vertinimo kriterijus ir, remdamasi rizikos analize, pagal jos nustatytas importo
rūšis nustato mažiausią siuntų dalį ir kiekius, kurių atitiktį
importavimo etape turi patikrinti kompetentinga kontrolės
įstaiga. Bet kokia siuntų dalis, nustatyta pagal šią pastraipą,
visais atvejais turi būti kur kas didesnė už dalis, taikomas
pagal 16 straipsnio 1 dalį.

5.
Kad šio straipsnio 4 dalis valstybėse narėse būtų taikoma
vienodai, Komisija priima bendras jos taikymo rekomendacijas.
Koordinavimo institucija nedelsdama informuoja Komisiją apie
4 dalies taikymo taisykles, įskaitant 4 dalies antroje pastraipoje
minimus kriterijus bei mažiausias dalis ir bet kokius vėlesnius
šių taisyklių pakeitimus.

6.
Jei nustatoma, kad daugelis iš trečiosios šalies importuojamų prekių neatitinka standartų, atitinkamos valstybės narės
koordinuojanti institucija apie tai nedelsdama praneša Komisijai
ir kitų valstybių narių, kurios gali būti suinteresuotos, koordinuojančioms institucijoms, kurios toliau tinkamai paskleidžia šią
informaciją savo teritorijose. Informacija Komisijai perduodama
per Komisijos nurodytą elektroninio ryšio sistemą.

3 skirsnis
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Patvirtinimas gali būti taikomas tik trečiosios šalies kilmės
produktams; jo taikymas gali būti apribotas konkrečiais produktais.

3.
Trečiųjų šalių kontrolės įstaigos turi būti oficialios įstaigos
arba įstaigos, kurias oficialiai patvirtino 2 dalyje nurodyta institucija ir kurios suteikia patenkinamas garantijas, turi reikiamą
personalą, įrangą bei priemones, kad galėtų atlikti patikras taikydamos 20 straipsnio 1 dalyje nurodytus arba lygiaverčius
metodus.

4.
Šalių, kurių atliekamos atitikties patikros patvirtintos
šiame straipsnyje nustatyta tvarka, sąrašas ir atitinkami
produktai yra nurodyti IV priedo A dalyje. Informacija apie
oficialias institucijas ir kontrolės įstaigas pateikiama šio priedo
B dalyje, o 14 straipsnyje minimos sertifikatų formos – šio
priedo C dalyje.

14 straipsnis
Sertifikatai
1.
Kiekvienai partijai, patikrintai prieš įvežant ją į Bendrijos
muitų teritoriją, trečiųjų šalių kontrolės įstaigos parengia
III priede nustatytą arba Komisijos ir trečiosios šalies sutarimu
priimtą kitokios formos atitikties sertifikatą. Kai eksportuojama
siunta susideda iš kelių partijų, pastarųjų atitiktį gali patvirtinti
vienas sertifikatas, kuriame aiškiai nurodytos atskiros šią siuntą
sudarančios partijos.

Trečiųjų šalių atliekamos patikros
13 straipsnis
Patikrinimo operacijų, kurias trečiosios šalys atlieka prieš
importuodamos produktus į Bendriją, patvirtinimas
1.
Reglamento (EB) Nr. 2200/96 46 straipsnyje nustatyta
tvarka Komisija trečiosios šalies prašymu gali patvirtinti atitikties
patikrinimo operacijas, kurias ši trečioji šalis turi atlikti prieš
importuodama prekes į Bendriją.

Pirmoje pastraipoje minimų sertifikatų standartinės formos
parengiamos remiantis 13 straipsnio 1 dalyje nurodytu patvirtinimu.

2.
Sertifikate įrašomas žodis „originalas“. Kai reikalaujama
papildomų egzempliorių, jame turėtų būti įrašytas žodis
„kopija“. Bendrijos kompetentingos institucijos galiojančiu dokumentu pripažįsta tik sertifikato originalą.
2.
1 dalyje paminėtas patvirtinimas gali būti suteiktas toms
jo prašančioms trečiosioms šalims, kurių teritorijose į Bendriją
eksportuojami produktai atitinka jiems skirtus Bendrijos
prekybos standartus arba šiems lygiaverčius standartus.

Patvirtinime nurodoma trečiosios šalies oficiali institucija, atsakinga už 1 dalyje minimų patikrinimo operacijų vykdymą. Ši
institucija atsako už ryšius su Bendrija. Be to, patvirtinime nurodomos kontrolės įstaigos, kurioms pavesta tinkamai atlikti šias
patikras (toliau – trečiųjų šalių kontrolės įstaigos).

Formos matmenys – 210 × 297 mm; leistini ilgio nuokrypiai –
8 mm daugiau arba 5 mm mažiau. Naudojamas baltas popierius, be mechaninių medienos priemaišų, rašymui skirto dydžio
ir sveriantis ne mažiau kaip 40 g/m2.

Formos spausdinamos ir pildomos viena iš oficialiųjų Bendrijos
kalbų.
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Formos pildomos mechaniniu grafiniu arba panašiu būdu.

Įrašų negalima trinti arba rašyti ant viršaus. Bet kokie pakeitimai
daromi netikslią informaciją išbraukiant ir, kur reikia, įrašant
reikiamą informaciją. Prie tokių pakeitimų pasirašo juos įrašęs
asmuo, juos patvirtina dokumentą išduodančios institucijos.

Kiekviename sertifikate turi būti nurodytas jo serijos numeris,
pagal kurį dokumentas identifikuojamas, jį antspauduoja išduodanti institucija ir pasirašo įgaliotas asmuo arba asmenys.

Sertifikatą išdavusi institucija pasilieka visų išduotų sertifikatų
kopijas.

15 straipsnis
Patvirtinimo galiojimo sustabdymas
Komisija gali laikinai sustabdyti patvirtinimo galiojimą, jei
nustato, kad didelę partijų ir (arba) kiekių dalį sudarančios
prekės neatitinka trečiosios šalies kontrolės įstaigos išduotuose
atitikties sertifikatuose nurodytos informacijos, arba jei
gaunamas neigiamas atsakymas pareikalavus atlikti 16 straipsnio
2 dalyje minimas a posteriori patikras.
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patikrų metu, dalį negu atliekant 12 straipsnyje minimas
patikras.

2.
Kai kyla abejonių dėl 14 straipsnio 1 dalies pirmoje
pastraipoje minimo sertifikato autentiškumo arba jame nurodytos informacijos tikslumo, atliekama a posteriori patikra.

Bendrijos kompetentinga institucija sertifikatą arba jo kopiją
grąžina 13 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytam
trečiosios šalies oficialiam atstovui ir, prireikus, nurodo tyrimo
atlikimo motyvus bei visą gautą informaciją, kuria remiantis
galima daryti prielaidą, kad sertifikatas nėra autentiškas arba
jame nurodyta informacija netiksli. Komisija kiek galima greičiau informuojama apie prašymą atlikti a posteriori patikrą ir
kiekvieno tokio prašymo rezultatus.

Kai reikalaujama atlikti a posteriori patikrą, suinteresuotas
produktų importuotojas gali paprašyti kompetentingų kontrolės
institucijų, kad šios atliktų 12 straipsnyje nurodytą atitikties
patikrą.

17 straipsnis
Įsipareigojimai teikti pranešimus

16 straipsnis
Valstybių narių atliekamos papildomos patikros
1.
Valstybės narės importo vietoje atlieka kiekvienos trečiosios šalies šiame skirsnyje nurodytomis sąlygomis importuojamų
produktų atitikties standartams fizines patikras, tikrindamos
didelę pagal minėtas sąlygas importuojamų siuntų ir kiekių
dalį. Ši dalis turi būti pakankama, kad būtų galima įsitikinti,
jog trečiųjų šalių kontrolės įstaigų patikros atitinka Bendrijos
taisykles. Valstybės narės užtikrina, kad patikrintoms partijoms,
neatitinkančioms prekybos standartų, būtų taikomos
20 straipsnio 3 dalyje nustatytos priemonės.

Jei patikrų metu atskleidžiami dideli pažeidimai, valstybės narės
apie tai nedelsdamos praneša Komisijai, o kontrolės įstaigos
padidina pagal šio straipsnio nuostatas tikrinamų siuntų bei
kiekių dalį.

1.
Koordinuojanti institucija kiekvieną ketvirtį, bet ne vėliau
kaip iki kito ketvirčio pabaigos, praneša Komisijai, suskirstydama pagal trečiąsias šalis ir pagal produktus, partijų skaičių
ir bendrą kiekį, importuotus pagal 13 straipsnį, partijų skaičių
bei kiekius, kurių atitiktis patikrinta, kaip nurodyta 16 straipsnio
1 dalyje, ir informaciją apie partijas, kurios, kaip nustatė kontrolės įstaigos, neatitinka trečiųjų šalių kontrolės įstaigų išduotuose atitikties sertifikatuose pateiktų duomenų, nurodydama
kiekvienos tokios partijos kiekį ir defektų pobūdį.

2.
Muitinės glaudžiai bendradarbiauja su koordinuojančia
institucija ir (arba) kontrolės įstaigomis, visų pirma dėl 16
straipsnio 1 ir 2 dalių taikymo, ir teikia joms visą reikalingą
informaciją.

18 straipsnis
Administracinis bendradarbiavimas
Jei valstybė narė nustato mokestį, kuriuo padengiamos su šioje
dalyje nurodytomis patikromis susijusios išlaidos, to mokesčio
dydis turi atspindėti mažesnę siuntų ir kiekių, patikrintų šių

1.
Taikant šį skirsnį turi būti nustatyta Bendrijos ir visų suinteresuotųjų trečiųjų šalių administracinio bendradarbiavimo
tvarka.
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Suinteresuotosios trečiosios šalys, norėdamos taikyti šią procedūrą, išsiunčia Komisijai visą su patikrinimo operacijomis susijusią informaciją, pirmiausia atitinkamos trečiosios šalies kontrolės institucijų naudojamų antspaudų pavyzdžius ir, prireikus,
nedelsdamos išsiunčia bet kokius šios informacijos pakeitimus.
Šią informaciją ir visus tolesnius jos pakeitimus Komisija
praneša valstybių narių koordinuojančioms institucijoms, kurios
informuoja muitines ir kitas savo kompetentingas institucijas.

Kai užmezgami administracinio bendradarbiavimo ryšiai, Komisija, atsižvelgdama į minėto administracinio bendradarbiavimo
būdu trečiosios šalies perduotą kiekvieną svarbų informacijos
pasikeitimą ir į jos perduotų oficialaus atstovo bei kontrolės
įstaigų pavadinimų bei adresų pasikeitimą, paskelbia viešą
pranešimą jai priimtinu būdu.

2.
13 straipsnio 4 dalyje minimas trečiųjų šalių atliekamų
atitikties patikrų patvirtinimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią
Komisija paskelbia šio straipsnio 1 dalyje minimą pranešimą
apie Bendrijos ir trečiosios šalies administracinio bendradarbiavimo ryšių užmezgimą.
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koordinuojančiai institucijai sertifikato kopiją ir visą reikalingą
informaciją galimai perdirbimo operacijų patikrai. Perdirbusi
produktus, perdirbimo įmonė grąžina sertifikatą kompetentingai
kontrolės įstaigai, kuri užtikrina, kad produktai iš tiesų buvo
perdirbti.

4.
Ant perdirbti skirtų produktų pakuočių turi būti aiškiai
užrašyta „skirta perdirbti“ ar kita panaši frazė. Jei nefasuotos
prekės vežamos tiesiai pakraunant jas į transporto priemonę,
ši nuoroda pateikiama kartu su prekėmis pateikiamame dokumente arba transporto priemonės viduje gerai matomoje vietoje
pritvirtintame užraše.

5.
Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių, ypač susijusių su bendradarbiavimu su kitomis valstybėmis narėmis, kad
šviežių produktų rinkai skirtos prekės nebūtų išvežamos iš
gamybos regiono kaip perdirbti skirtos prekės.

5 skirsnis
Tikrinimo metodas
20 straipsnis
4 skirsnis
Perdirbti skirti produktai
19 straipsnis
Perdirbti skirti produktai
1.
Šiame reglamente perdirbti skirti produktai yra švieži
vaisiai ir daržovės, kuriems taikomi prekybos standartai ir
kurie atvežami į perdirbimo įmones, kuriose perdirbami į
produktus, klasifikuojamus kitoje KN pozicijoje negu pradiniai
švieži produktai.

2.
Į trečiąsias šalis numatomiems eksportuoti ir į Bendriją
importuojamiems produktams kompetentingos kontrolės
įstaigos išduoda V priede numatytus perdirbimo sertifikatus,
jei šie produktai yra skirti perdirbti ir todėl pagal 3 straipsnio
1 dalies a punktą jiems netaikomi prekybos standartai. Minėtos
įstaigos užtikrina, kad būtų laikomasi šio straipsnio 4 dalyje
numatytų specialių ženklinimo etiketėmis nuostatų.

3.
Importuojant produktus kompetentinga kontrolės įstaiga,
išdavusi bet kurį 2 dalyje minimą sertifikatą, nedelsdama
išsiunčia valstybės narės, kurioje bus perdirbami produktai,

Tikrinimo metodas
1.
Šiame skyriuje numatytos atitikties patikros, išskyrus
patikras mažmeninio pardavimo galutiniams vartotojams
vietose, atliekamos VI priede nustatytais metodais, jei šiame
reglamente nenurodyta kitaip.

Valstybės narės nustato specialią atitikties tikrinimo mažmeninio pardavimo galutiniams vartotojams vietose tvarką.

2.
Jei inspektoriai nustato, kad prekės atitinka prekybos standartus, kontrolės įstaiga gali išduoti III priede nustatytą atitikties
sertifikatą. Jis visada išduodamas importo arba eksporto vietoje.

3.
Jei prekės neatitinka standartų, kontrolės įstaiga prekiautojams arba jų atstovams pateikia išvadas dėl neatitikimo.
Prekės, dėl kurių neatitikimo standartams buvo pateiktos
išvados, gali būti perkeliamos į kitą vietą tik tokias išvadas
pateikusiai kontrolės įstaigai leidus. Šis leidimas gali būti
išduotas atsižvelgiant į kontrolės įstaigos nustatytus reikalavimus.

2007 12 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Prekiautojai gali nuspręsti visas arba tik kai kurias prekes sutvarkyti taip, kad jos atitiktų keliamus reikalavimus. Sutvarkytomis
prekėmis negalima prekiauti tol, kol kompetentinga kontrolės
įstaiga visais tinkamais būdais neįsitikina, kad jos iš tikrųjų
sutvarkytos. Prireikus ji išduoda partijai arba jos daliai III priede
nustatytą atitikties sertifikatą, tačiau tik tuo atveju, jei prekės
atitinka standartus.
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Jei prekių neįmanoma nei sutvarkyti taip, kad jos atitiktų standartus, nei panaudoti gyvūnams šerti, pramoniniam perdirbimui
ar kitai ne maistinei paskirčiai, kontrolės įstaiga prireikus gali
pareikalauti, kad prekiautojai imtųsi atitinkamų priemonių
užtikrinti, kad šiais produktais nebūtų prekiaujama.

Prekiautojai privalo suteikti visą informaciją, kuri, valstybių
narių nuomone, būtina siekiant taikyti šios dalies nuostatas.
Jei kontrolės įstaiga patenkina prekiautojo pageidavimą sutvarkyti prekes taip, kad šios atitiktų kitos valstybės narės nei ta,
kurioje patikrinimo metu nustatytas neatitikimas, standartus,
valstybės narės imasi visų, jų nuomone, tinkamų priemonių,
ypač tarpusavio bendradarbiavimo, siekdamos patikrinti, ar
minėtos prekės iš tiesų sutvarkytos taip, kad atitiktų standartus.

4.
Taikant šį skyrių, sąskaitose faktūrose ir kartu pateikiamuose dokumentuose nurodoma kokybės klasė, produktų
kilmės šalis, tam tikrais atvejais ir tai, kad jie skirti perdirbti.
Šis reikalavimas netaikomas mažmeniniam pardavimui galutiniams vartotojams.

III ANTRAŠTINĖ DALIS
Gamintojų organizacijos
I SKYRIUS

Reikalavimai ir pripažinimas
1 skirsnis

rijos teisės aktus, reglamentuojančius Europos regioninės
plėtros fondą, Europos socialinį fondą ir Sanglaudos fondą
laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio
31 d.;

Sąvokų apibrėžimai
21 straipsnis

f) „priemonė“ – tai:

Apibrėžimai
1.

Šioje antraštinėje dalyje:

a) „gamintojas“ – ūkininkas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr.
1182/2007 3 straipsnio 1 dalies a punkte;

b) „dukterinė įmonė“ – įmonė, kurioje viena ar daugiau gamintojų organizacijų ar jų asociacijų turi akcijų ir kuri padeda
siekti gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų
asociacijos tikslų;

c) „tarpvalstybinė gamintojų organizacija“ – bet kokia organizacija, kai mažiausiai viena iš jos gamintojų valdų yra kitoje
valstybėje narėje nei ta, kurioje yra organizacijos pagrindinė
buveinė;

d) „tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija“ – bet kokia
gamintojų organizacijų asociacija, kurioje bent viena iš asocijuotų organizacijų yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje
yra asociacijos pagrindinė buveinė;

e) „konvergencijos tikslas“ – veiksmų, skirtų mažiausiai išsivysčiusioms valstybėms narėms ir regionams, tikslas pagal Bend-

i) veiksmai, kuriais siekiama planuoti produkciją, įskaitant
ilgalaikio turto įsigijimą,

ii) veiksmai, kuriais siekiama gerinti ar išsaugoti produkto
kokybę, įskaitant ilgalaikio turto įsigijimą,

iii) veiksmai, kuriais siekiama gerinti pardavimą, įskaitant
ilgalaikio turto įsigijimą, taip pat reklaminė ir ryšių
veikla, išskyrus vi punkte nurodytą reklaminę ir ryšių
veiklą,

iv) tiriamoji ir eksperimentinė gamyba, įskaitant ilgalaikio
turto įsigijimą,

v) mokymo veiksmai, išskyrus vi punkte nurodytą
mokymą, ir veiksmai, kuriais siekiama skatinti konsultavimo paslaugų prieinamumą,

vi) bet kuri iš šešių krizių prevencijos ir valdymo priemonių, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 9
straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a–f punktuose,
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vii) aplinkosaugos veiksmai, kaip apibrėžta Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 9 straipsnio 3 dalyje, įskaitant ilgalaikio
turto įsigijimą,
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2.
Valstybės narės savo teritorijose nustato atitinkamus juridinius asmenis pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
3 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnio 1 dalį, atsižvelgdamos į nacionalines teisines ir administracines struktūras. Jei reikia, jos taip
pat numato nuostatas dėl aiškaus juridinių asmenų dalių apibrėžimo, kad būtų galima taikyti tuos straipsnius.

viii) kiti veiksmai, įskaitant ilgalaikio turto įsigijimą, išskyrus
turtą, kuris nurodytas i, ii, iii, iv ir vii punktuose ir kuris
atitinka vieną ar kelis Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
9 straipsnio 1 dalyje nurodytus tikslus.
2 skirsnis
g) „veiksmas“ – tam tikra veikla ar priemonė, kuria siekiama
tam tikrų veiklos tikslų, padedančių įgyvendinti vieną ar kelis
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus tikslus;

h) „šalutinis produktas“ – produktas, atsirandantis gaminant ir
(arba) perdirbant vaisių ar daržovių produktą, kuris turi
ekonominės vertės, tačiau nėra pagrindinis numatytas
gamybos rezultatas;

i) „pirmojo etapo perdirbimas“ – vaisių ar daržovių produkto
perdirbimas į kitą produktą, nurodytą EB sutarties I priede.
Pirmojo etapo perdirbimu nelaikoma šviežių produktų
valymas, pjaustymas, tvarkymas, išdžiovinimas ir pakavimas,
ruošiant juos prekybai.

j) „tarpšakinis pagrindas“, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr.
1182/2007 10 straipsnio 3 dalies b punkte, – viena ar kelios
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 20 straipsnio c punkte
nurodytos veiklos rūšys, kurias valstybė narė patvirtino ir
kurią bendrai valdo gamintojų organizacija ar gamintojų
organizacijų asociacija ir ne mažiau kaip dar vienas maisto
perdirbimo ir (arba) paskirstymo grandinės dalyvis;

k) „pradinis rodiklis“ – bet koks rodiklis, kuris parodo esamą
būklę ar tendenciją programavimo laikotarpio pradžioje ir
gali suteikti naudingos informacijos:

i) nagrinėjant pradines sąlygas, siekiant parengti tvarių
veiklos programų nacionalinę strategiją ar veiklos
programą,

Gamintojų organizacijoms keliami
reikalavimai
22 straipsnis
Produkto aprėptis
1.
Valstybės narės pripažįsta Reglamento (EB) Nr.
1182/2007 4 straipsnyje nurodytas gamintojų organizacijas
paraiškoje dėl pripažinimo, skirto nurodytam produktui ar
produktų grupei, jei priimamas bet koks to reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkte numatytas sprendimas.

2.
Valstybės narės pripažįsta gamintojų organizacijas išimtinai perdirbti skirtiems produktams gaminti tik tuo atveju, jei
šios gali užtikrinti, kad tokie produktai pateikiami perdirbti
pagal tiekimo sutarčių sistemą ar kitu būdu.

23 straipsnis
Mažiausias narių skaičius
Nustatydamos mažiausią gamintojų organizacijos narių skaičių
pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 4 straipsnio 1 dalies b
punktą, valstybės narės gali nustatyti, kad tais atvejais, kai
paraišką dėl pripažinimo pateikusį asmenį visiškai ar iš dalies
sudaro nariai, kurie patys yra juridiniai asmenys arba aiškiai
apibrėžtos juridinio asmens dalys, kurias sudaro gamintojai,
mažiausias gamintojų skaičius gali būti nustatomas remiantis
gamintojų, asocijuotų su kiekvienu juridiniu asmeniu ar aiškiai
apibrėžtomis juridinio asmens dalimis, skaičiumi.

24 straipsnis
Trumpiausias narystės laikotarpis
1.
Trumpiausias gamintojo narystės laikotarpis yra vieneri
metai.

ii) kuria būtų galima remtis vertinant nacionalinės strategijos ar veiklos programos rezultatus ir poveikį, ir (arba)

iii) aiškinant nacionalinės strategijos ar veiklos programos
rezultatus ir poveikį.

2.
Apie narystės atsisakymą organizacijai pranešama raštu.
Valstybės narės nustato pranešimo pateikimo laikotarpius,
kurie negali būti ilgesni nei šeši mėnesiai, ir datas, nuo kurių
įsigalioja narystės atsisakymas.
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25 straipsnis
Gamintojų organizacijų struktūra ir veikla
Valstybės narės įsitikina, kad gamintojų organizacijos turi
reikiamą personalą, infrastruktūrą ir įrangą, kad atitiktų reikalavimus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 3 straipsnio
1 dalyje, ir užtikrintų savo esminių funkcijų vykdymą, visų
pirma susijusių su:

a) žiniomis apie jų narių produkciją;

b) narių produkcijos surinkimu, rūšiavimu, saugojimu ir pakavimu;
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parduoda, vertė turi būti didesnė už visos kitos jos parduodamos produkcijos vertę.

Šis skaičiavimas paremtas tik produktais, kuriuos gaminti ši
organizacija yra pripažinta.

3.
Jei taikoma 52 straipsnio 7 dalis, šio straipsnio 2 dalis
atitinkamoms dukterinėms įmonėms taikoma mutatis mutandis
nuo 2012 m. sausio 1 d.

29 straipsnis
Užsakomosios paslaugos

c) prekybos ir biudžeto vadyba; ir

Gamintojų organizacijos atliekamas paslaugų užsakymas reiškia,
kad gamintojų organizacija, sudaro komercinį susitarimą su kitu
subjektu, įskaitant vieną iš jo narių ar dukterinių įmonių, dėl
tam tikros veiklos vykdymo. Tačiau gamintojų organizacija lieka
atsakinga už tos veiklos vykdymą, bendrą valdymo kontrolę ir
komercinio susitarimo dėl veiklos vykdymo priežiūrą.

d) centralizuota buhalterija ir sąskaitų faktūrų sistema.

26 straipsnis

Pirma pastraipa taikoma mutatis mutandis, jei paslaugas užsako
gamintojų organizacijų asociacija.

Tinkamos parduoti produkcijos vertė arba kiekis
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 4 straipsnio 1 dalies b
punktą tinkamos parduoti produkcijos vertė ar kiekis nustatomi
tuo pačiu pagrindu, pagal kurį nustatoma šio reglamento 52 ir
53 straipsniuose nurodyta parduodamos produkcijos vertė.

27 straipsnis

30 straipsnis
Tarpvalstybinės gamintojų organizacijos
1.
Tarpvalstybinės gamintojų organizacijos pagrindinė
buveinė turi būti įkurta toje valstybėje narėje, kurioje organizacija turi daug turto arba daug narių ir (arba) pasiekia reikšmingą
produkcijos pardavimo lygį.

Aprūpinimas techninėmis priemonėmis
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 4 straipsnio 1 dalies e punkte
gamintojų organizacija, pripažinta gaminti produktą, kuriam
gaminti būtinas apsirūpinimas techninėmis priemonėmis,
laikoma įvykdžiusi savo įsipareigojimą, jei ji pati arba per
savo narius, dukterines įmones ar pirkdama išorės paslaugas
užtikrino atitinkamą techninių priemonių lygį.

2.
Valstybė narė, kurioje yra tarpvalstybinės gamintojų organizacijos pagrindinė buveinė, yra atsakinga už:

28 straipsnis

b) tarpvalstybinės gamintojų organizacijos veiklos programos
patvirtinimą;

Pagrindinė gamintojų organizacijų veikla
1.
Pagrindinė gamintojų organizacijos veikla yra susijusi su
jos narių produkcijos, kurią gaminti jie yra pripažinti, pasiūlos
didinimu ir pateikimu į rinką.

2.
Gamintojų organizacijos narių ir kitų gamintojų organizacijų narių produkcijos, kurią toji gamintojų organizacija

a) tarpvalstybinės gamintojų organizacijos pripažinimą;

c) reikiamo administracinio bendradarbiavimo dėl pripažinimo
sąlygų atitikties bei patikrų ir nuobaudų sistemos užmezgimą
su kitomis valstybėmis narėmis, kuriose įsisteigę gamintojų
organizacijos nariai. Kitos valstybės narės privalo teikti visą
reikalingą pagalbą valstybei narei, kurioje yra pagrindinė
buveinė, ir
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d) visų susijusių dokumentų, įskaitant visus galiojančius teisės
aktus, išverstų į atitinkamų valstybių narių oficialias kalbas,
pateikimą kitoms prašančioms valstybėms narėms, kuriose
yra įsisteigę gamintojų organizacijos nariai.
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33 straipsnis
Demokratinė gamintojų organizacijų atskaitomybė
Valstybės narės imasi visų, jų nuomone, reikalingų priemonių,
siekdamos užkirsti kelią vieno ar kelių narių piktnaudžiavimui
galia ar įtaka gamintojų organizacijos valdyme ir veikloje; šios
priemonės taikomos ir balsavimo teisėms.

31 straipsnis
Gamintojų organizacijų susijungimai
1.
Jei gamintojų organizacijos, anksčiau turėjusios atskiras
veiklos programas, susijungia, jos gali lygiagrečiai ir atskirai
vykdyti tas programas iki kitų metų po susijungimo sausio
1 d. Tokiais atvejais atitinkamos gamintojų organizacijos prašo
sujungti veiklos programas, atliekant dalinį pakeitimą pagal
66 straipsnio nuostatas. Kitu atveju atitinkamos gamintojų organizacijos prašo nedelsiant sujungti veiklos programas, atliekant
dalinį pakeitimą pagal 67 straipsnio nuostatas.

2.
Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, valstybės narės
gali leisti gamintojų organizacijoms, kurios to prašo dėl deramai
pagrįstų priežasčių, lygiagrečiai vykdyti atskiras veiklos
programas iki jų užbaigimo.

3 skirsnis
Gamintojų organizacijų asociacijos
34 straipsnis
Gamintojų organizacijų asociacijų pripažinimas
1.
Valstybės narės pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
5 straipsnį gali pripažinti tik gamintojų organizacijų asociacijas
su produktu ar produktais, nurodytais pripažinimo paraiškoje,
susijusiai veiklai vykdyti.

2.
Gamintojų organizacijų asociacija gali būti pripažinta
pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 5 straipsnį ir vykdyti
bet kokią gamintojų organizacijos veiklą, net jei atitinkamus
produktus toliau parduoda jos nariai.

32 straipsnis
Nariai, kurie nėra gamintojai
1.
Valstybės narės gali nustatyti, ar bet kuris individualus ar
juridinis asmuo, kuris nėra gamintojas, gali tapti gamintojų
organizacijos nariu, ir kokiomis sąlygomis jis gali juo tapti.

2.
Nustatydamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas,
valstybės narės užtikrina Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
3 straipsnio 1 dalies a punkto ir 4 dalies c punkto nuostatų
laikymąsi.

35 straipsnis
Pagrindinė gamintojų organizacijų asociacijų veikla
Gamintojų organizacijų asociacijoms 28 straipsnio 2 ir 3 dalys
taikomos mutatis mutandis.

36 straipsnis
Gamintojų

organizacijų asociacijų nariai,
gamintojų organizacijos

kurie

nėra

1.
Valstybės narės gali nustatyti, ar bet kuris fizinis arba
juridinis asmuo, kuris nėra pripažinta gamintojų organizacija,
gali tapti gamintojų organizacijų asociacijos nariu, ir kokiomis
sąlygomis jis gali juo tapti.

3.
Fiziniams ar juridiniams asmenims, minimiems šio
straipsnio 1 dalyje, taikomi šie apribojimai:

a) į juos neatsižvelgiama, kai svarstoma pripažinimo kriterijų
atitiktis,

2.
Pripažintos gamintojų organizacijų asociacijos nariams,
kurie nėra pripažintos gamintojų organizacijos, taikomi šie apribojimai:

a) į juos neatsižvelgiama, kai svarstoma pripažinimo kriterijų
atitiktis;
b) jie negali tiesiogiai pasinaudoti Bendrijos finansuojamomis
priemonėmis.
b) jie negali balsuoti priimant sprendimus dėl veiklos fondų;
Valstybės narės gali apriboti arba panaikinti jų teisę balsuoti
priimant sprendimus, susijusius su veiklos fondais, pagal šio
straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

c) jie negali tiesiogiai pasinaudoti Bendrijos finansuojamomis
priemonėmis.
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37 straipsnis
Tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija
1.
Tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos pagrindinė buveinė turi būti įkurta valstybėje narėje, kurioje ta asociacija turi daug organizacijų narių ir (arba) kurioje ji pasiekia
reikšmingą savo produkcijos pardavimo lygį.
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c) laikotarpį, per kurį buvusiam gamintojų organizacijos nariui
draudžiama prisijungti prie gamintojų grupės po to, kai jis
paliko gamintojų organizaciją (t. y. nebedalyvavo gaminant
produktus, kuriuos gaminti ta organizacija buvo pripažinta);
ir

d) pripažinimo planų patvirtinimo, kontrolės ir įgyvendinimo
administracines procedūras.
2.
Valstybė narė, kurioje yra tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos pagrindinė buveinė, yra atsakinga už:
39 straipsnis
Pripažinimo planų turinys
a) asociacijos pripažinimą;

b) jei reikia – asociacijos veiklos programos patvirtinimą;

c) reikiamo administracinio bendradarbiavimo dėl pripažinimo
sąlygų atitikties bei patikrų ir nuobaudų sistemos užmezgimą
su kitomis valstybėmis narėmis, kuriose įsisteigusios asocijuotos organizacijos. Kitos valstybės narės privalo suteikti
visą reikalingą pagalbą valstybei narei, kurioje yra pagrindinė
buveinė; ir

d) visų susijusių dokumentų, įskaitant visus galiojančius teisės
aktus, išverstų į atitinkamų valstybių narių oficialias kalbas,
pateikimą kitoms prašančioms valstybėms narėms, kuriose
yra įsisteigę asociacijos nariai.

Pripažinimo plano projekte mažų mažiausiai turi būti:

a) pradinės padėties aprašymas, ypač susijęs su narių gamintojų
skaičiumi, išsamiai nurodant narius, produkciją, įskaitant
parduodamos produkcijos vertę, pardavimą ir infrastruktūrą,
įskaitant atskiriems gamintojų grupės nariams priklausančią
infrastruktūrą, jei ja naudosis pati gamintojų grupė;

b) siūloma plano įgyvendinimo pradžia ir jo trukmė, kuri neturi
būti ilgesnė nei penkeri metai; ir

c) veikla, kuri bus įgyvendinta siekiant pripažinimo.

40 straipsnis
Pripažinimo planų patvirtinimas
4 skirsnis
Gamintojų grupės
38 straipsnis

1.
Kompetentinga nacionalinė institucija priima sprendimą
dėl pripažinimo plano projekto per tris mėnesius nuo plano,
pateikto kartu su visais patvirtinamaisiais dokumentais, gavimo
datos.

Pripažinimo planų pateikimas
1.
Juridinis asmuo arba aiškiai apibrėžta juridinio asmens
dalis kompetentingai valstybės narės, kurioje yra juridinio
asmens buveinė, institucijai pateikia Reglamento (EB) Nr.
1182/2007 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą pripažinimo planą.

2.
Atlikus 113 straipsnyje numatytas patikras, kompetentinga
nacionalinė institucija atitinkamai:

a) priima planą ir suteikia išankstinį jo pripažinimą;
2.

Valstybės narės nustato:
b) prašo atlikti plano pakeitimus;

a) minimalius kriterijus, kuriuos turi atitikti juridinis asmuo
arba aiškiai apibrėžta juridinio asmens dalis, kad galėtų
pateikti pripažinimo planą;

c) atmeta planą.

b) taisykles, reglamentuojančias pripažinimo planų projektus,
turinį ir įgyvendinimą;

Prireikus planas gali būti priimtas tik su sąlyga, kad į jį bus
įtraukti b punkte minimi pakeitimai.
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Institucija praneša apie savo sprendimą juridiniam asmeniui ar
aiškiai apibrėžtai juridinio asmens daliai.
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44 straipsnis
Parduodamos produkcijos vertė
1.
Gamintojų grupėms 52 straipsnis taikomas mutatis
mutandis.

41 straipsnis
Pripažinimo planų įgyvendinimas
1.
Pripažinimo planas įgyvendinamas metinėmis dalimis,
pradedant nuo sausio 1 d. Valstybės narės gali leisti gamintojų
grupėms suskirstyti šiuos metinius segmentus į pusmetinius
laikotarpius.

Pripažinimo planas pradedamas įgyvendinti pagal 39 straipsnio
b punkte siūlomą datą:

a) kitų metų po tos datos, kurią jį priėmė nacionalinė kompetentinga institucija, sausio 1 d.; arba

b) iškart po jo priėmimo datos.

2.
Valstybės narės nustato sąlygas, kuriomis gamintojų
grupės gali prašyti pakeisti planus jų įgyvendinimo metu.
Tokie prašymai pateikiami kartu su visais reikalingais patvirtinamaisiais dokumentais.

3.
Kompetentinga nacionalinė institucija priima sprendimą
dėl planų keitimo per tris mėnesius nuo prašymo pakeisti
planus gavimo, atsižvelgdama į pateiktus įrodymus. Jei per šį
laikotarpį sprendimas dėl prašymo pakeisti nepriimamas,
laikoma, kad prašymas atmestas.

2.
Jei produkto vertė sumažėjo dėl priežasčių, kurios
tinkamai pagrindžiamos valstybei narei ir dėl kurių gamintojų
organizacija nėra atsakinga bei jų nekontroliuoja, parduodamos
produkcijos vertė negali būti mažesnė nei 65 % vertės, nurodytos ankstesnėje paraiškoje ar paraiškose pagalbai gauti už
vėliausią metinę dalį, kurią patikrina valstybė narė, o jei
paraiškos nėra – vertės, iš pradžių nurodytos patvirtintame
pripažinimo plane.

45 straipsnis
Pripažinimo planų finansavimas
1.
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 7 straipsnio 5 dalyje
nurodyta pagalbos suma sumažinama perpus, jeigu produkcijos
pardavimas viršija 1 000 000 EUR.

2.
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 7 straipsnio 3 dalies a
punkte nurodytos pagalbos kiekvienai gamintojų grupei viršutinė riba yra 100 000 EUR per metinį laikotarpį.

3.
Jei įgyvendinimo laikotarpio dalis yra trumpesnė nei kalendoriniai metai, šio straipsnio 2 dalyje minėtos ribinės vertės
atitinkamai sumažinamos.

4.
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 7 straipsnio 3 dalyje
numatyta pagalba išmokama:
42 straipsnis
Paraiškos dėl pripažinimo gamintojų organizacija
Pripažinimo planą įgyvendinančios gamintojų grupės gali bet
kada pateikti paraišką dėl pripažinimo pagal Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 4 straipsnį. Tokios paraiškos visais atvejais turi
būti pateiktos iki Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 7 straipsnyje
nurodyto pereinamojo laikotarpio pabaigos.

Nuo šios paraiškos pateikimo datos atitinkama grupė gali
pateikti veiklos programos projektą pagal 64 straipsnį.

43 straipsnis
Pagrindinė gamintojų grupių veikla
Gamintojų grupėms 28 straipsnis taikomas mutatis mutandis.

a) metinėmis ar pusmetinėmis įmokomis kiekvieno metinio ar
pusmetinio laikotarpio pabaigoje, siekiant įgyvendinti pripažinimo planą; arba

b) įmokomis, apimančiomis dalį metinio laikotarpio, jei planas
pradedamas įgyvendinti metiniu laikotarpiu arba jei pripažinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 4 straipsnį
suteikiamas iki metinio laikotarpio pabaigos.

Siekdamos apskaičiuoti įmokas, kai tai privaloma atliekant
patikras, valstybės narės gali atsižvelgti į parduotą produkciją
kitu laikotarpiu nei tas, už kurį mokama įmoka. Šių laikotarpių
skirtumas turi būti mažesnis už faktinį atitinkamą laikotarpį.
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5.
Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytoms sumoms taikomas
paskutinis prieš pirmąją laikotarpio, už kurį skiriama pagalba,
dieną buvęs Europos centrinio banko paskelbtas valiutų keitimo
kursas.

46 straipsnis
Pagalba investicijoms, reikalingoms pripažinimui gauti
Investicijoms, susijusioms su šio reglamento 39 straipsnio c
punkte minimų pripažinimo planų, kuriems suteikiama pagalba
pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 7 straipsnio 3 dalies b
punktą, įgyvendinimu, taikomos tokios nuostatos:
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48 straipsnis
Tinkamumas pagalbai gauti
Valstybės narės įvertina gamintojų grupių tinkamumą pagalbai
gauti pagal šį reglamentą, nustatydamos, ar pagalba yra tinkamai
pagrįsta, atsižvelgdamos į datą, kada gamintojų organizacijoms
ar grupėms, iš kurių kilusios atitinkamos gamintojų grupės arba
jų nariai, buvo suteikta ankstesnė valstybės pagalba, jos suteikimo sąlygas ir tai, ar buvo atsižvelgta į bet kokį narių judėjimą
tarp organizacijų ir gamintojų grupių.

49 straipsnis
Bendrijos įnašas

a) nefinansuojamos konkurenciją iškreipti galinčios investicijos,
susijusios su kita organizacijos ekonomine veikla; ir

b) tiesiogiai ar netiesiogiai tai kitai veiklai naudingos investicijos
finansuojamos proporcingai tai naudai, kurią jos duoda
sektoriams ar produktams, už kuriuos suteiktas išankstinis
pripažinimas.

47 straipsnis

1.
Bendrijos įnašas į Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
7 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytą pagalbą yra lygus:

a) 75 % reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų regionuose,
atitinkančiuose paramos gavimo pagal konvergencijos tikslą
reikalavimus, ir

b) 50 % reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų kituose regionuose.

Pagalbos paraiška
1.
Gamintojų grupė per tris mėnesius nuo kiekvieno šio
reglamento 45 straipsnio 4 dalyje nurodyto metinio ar pusmetinio laikotarpio pabaigos pateikia vieną paraišką dėl Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 7 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose minimos pagalbos. Paraiškoje pateikiama parduodamos
produkcijos vertės deklaracija laikotarpiu, už kurį prašoma
suteikti pagalbą.

2.
Pagalbos paraiškos, skirtos pusmetiniams laikotarpiams,
gali būti pateikiamos tik tuo atveju, jei pripažinimo planas yra
suskirstytas į pusmetinius laikotarpius, kaip nurodyta
41 straipsnio 1 dalyje. Prie visų pagalbos paraiškų pridedama
raštiška gamintojų grupės deklaracija, patvirtinanti, kad:

a) gamintojų grupė laikosi ir ateityje laikysis Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 ir šio reglamento nuostatų; ir

b) gamintojų grupė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesinaudojo,
nesinaudoja ir nesinaudos dvigubu veiksmų, įgyvendinamų
pagal pripažinimo planą, kuriam pagal šį reglamentą
skiriamas Bendrijos finansavimas, finansavimu iš Bendrijos
arba nacionalinių lėšų.

3.
Valstybės narės nustato pagalbos mokėjimo terminą, kuris
visais atvejais negali būti ilgesnis kaip šeši mėnesiai nuo
paraiškos gavimo datos.

2.
Bendrijos įnašas į Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
7 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytą pagalbą, išreikštą negrąžinama paskola ar negrąžinamos paskolos ekvivalentu, kaip
reikalavimus atitinkančių investicinių išlaidų procentinė dalis,
neturi viršyti:

a) 50 % regionuose, atitinkančiuose paramos gavimo pagal
konvergencijos tikslą reikalavimus, ir

b) 30 % kituose regionuose.

Suinteresuotosios valstybės narės įsipareigoja padengti ne
mažiau kaip 5 % reikalavimus atitinkančių investicinių išlaidų.

Pagalbos gavėjų dalis yra ne mažesnė kaip:

a) 25 % regionuose, atitinkančiuose paramos gavimo pagal
konvergencijos tikslą reikalavimus, ir

b) 45 % kituose regionuose.
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50 straipsnis
Susijungimai
1.
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 7 straipsnio 3 dalyje
numatyta pagalba gali būti suteikta ar jos teikimas pratęstas
gamintojų grupėms, kurios yra gavusios išankstinį pripažinimą
ir atsirado susijungus dviem ar kelioms gamintojų grupėms,
gavusioms išankstinį pripažinimą.
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gauti pripažinimą kaip gamintojų organizacija. Šis laikotarpis
neturi būti ilgesnis kaip keturi mėnesiai.

II SKYRIUS

Veiklos fondai ir veiklos programos
1 skirsnis
Parduodamos produkcijos vertė

2.
Skaičiuojant pagalbą, mokėtiną pagal 1 dalį, po susijungimo atsiradusi gamintojų grupė pakeičia susijungusias grupes.

52 straipsnis
Skaičiavimo pagrindas

3.
Jei susijungia dvi ar daugiau gamintojų grupių, naujasis
subjektas perima gamintojų grupės, kuriai anksčiausiai suteiktas
išankstinis pripažinimas, teises ir pareigas.

4.
Jei gamintojų grupė, kuriai suteiktas išankstinis pripažinimas, susijungia su pripažinta gamintojų organizacija, atsiradusiam subjektui nebetaikomas išankstinis pripažinimas kaip
gamintojų grupei ir jis negali prašyti suteikti pagalbos pagal
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 7 straipsnio 3 dalį. Atsiradęs
subjektas toliau laikomas pripažinta gamintojų organizacija, jei
jis laikosi taikomų reikalavimų. Prireikus, gamintojų organizacija
prašo leisti atlikti jos veiklos programos pakeitimus; šiuo tikslu
31 straipsnis taikomas mutatis mutandis.

Tačiau iki susijungimo gamintojų grupių veiksmams taikomos
pripažinimo plane numatytos sąlygos.

51 straipsnis

1.
Šiame skyriuje gamintojų organizacijos parduodamos
produkcijos vertė apskaičiuojama pagal gamintojų organizacijos
narių produkciją, kurią gaminti atitinkama gamintojų organizacija yra pripažinta.

2.
Parduodamos produkcijos
iš gamintojų organizacijos arba
Valstybės narės nustato tokias
pačios produkcijos įskaičiavimo

vertė apima narių, kurie išstoja
prie jos prisijungia, produkciją.
sąlygas, kad būtų išvengta tos
du kartus.

3.
Valstybės narės gali leisti gamintojų asociacijoms į parduodamos produkcijos vertę įskaičiuoti šalutinių produktų vertę.

4.
Parduodamos produkcijos vertė apima produktų, kurie
pašalinami iš rinkos ir realizuojami, kaip numatyta Reglamento
(EB) Nr. 1182/2007 10 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose,
vertę, apskaičiuojamą pagal vidutinę tokių ankstesniais metais
gamintojų organizacijos parduotų produktų kainą.

Pripažinimo pasekmės
1.
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 7 straipsnio 3 dalyje
nurodyta pagalba nutraukiama, kai tik gaunamas pripažinimas.

5.
Į parduodamos produkcijos vertę įskaičiuojama tik gamintojų organizacijos narių produkcija, kurią parduoda pati gamintojų organizacija arba kuri parduodama pagal Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 3 straipsnio 3 dalies b ir c punktus.

2.
Kai veiklos programa pateikiama pagal šį reglamentą, valstybė narė užtikrina, kad pripažinimo plane nurodytoms priemonėms nebūtų teikiamas dvigubas finansavimas.
6.
Sąskaita faktūra už parduodamą produkciją išrašoma
„paėmimo iš gamintojų organizacijos“ etape:
3.
Investicijos, atitinkančios pagalbos kriterijus, arba Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 7 straipsnio 3 dalies b punkte
nurodytos išlaidos gali būti perkeltos į veiklos programas, jei
jos atitinka šio reglamento reikalavimus.

4.
Valstybės narės nustato laikotarpį, kuris prasideda įgyvendinus pripažinimo planą ir per kurį gamintojų grupė privalo

a) atitinkamais atvejais – kaip supakuotam ir paruoštam
produktui ar produktui po pirmojo perdirbimo etapo;

b) neįskaičiuojant PVM; ir

2007 12 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

c) neįskaičiuojant vidaus transporto išlaidų, jei yra didelis
atstumas tarp gamintojų organizacijos centralizuotų rinkimo
ar pakavimo vietų ir jos paskirstymo vietų. Valstybės narės
numato sumažinimus, sąskaitoje faktūroje taikomus nurodytai produktų, už kuriuos sąskaitos faktūros pateikiamos
skirtinguose perdirbimo, pristatymo ar pervežimo etapuose,
vertei.

7.
Parduodamos produkcijos vertė taip pat gali būti apskaičiuojama jos paėmimo iš dukterinės įmonės etape tokiu pačiu
pagrindu, kaip numatyta 6 dalyje, jei bent 90 % dukterinės
įmonės kapitalo priklauso:

a) gamintojų organizacijoms arba gamintojų organizacijų
asociacijai, arba

b) jei valstybė narė sutinka – gamintojų organizacijų ar gamintojų organizacijų asociacijų nariams, kurie yra kooperatyvai,
jei taip padedama siekti Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
3 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose numatytų tikslų.

L 350/23

kuriais įgyvendinama veiklos programa, ir užbaigiamų ne
vėliau kaip tų pačių metų rugpjūčio 1 d., vertę.

3.
Šis 12 mėnesių laikotarpis yra atitinkamos gamintojų
organizacijos ataskaitinis laikotarpis.

Veiklos programos įgyvendinimo metu referencinis laikotarpis
nekeičiamas, išskyrus tada, kai tam yra tinkamai pagrįstos aplinkybės.

4.
Jei produkto vertė sumažinama dėl priežasčių, kurios
tinkamai pagrindžiamos valstybei narei ir dėl kurių gamintojų
organizacija nėra atsakinga ir jų nekontroliuoja, parduodamos
produkcijos vertė, minima šio straipsnio 1 dalyje, negali būti
mažesnė kaip 65 % to produkto vertės ankstesniu referenciniu
laikotarpiu.

Pirmoje pastraipoje minimas priežastis reikia tinkamai pagrįsti.
8.
Jei produkcija sumažėja dėl nepalankių oro sąlygų, gyvūnų
ar augalų ligų arba kenkėjų antplūdžių, bet kokios draudimo
išmokos, gautos pagal III skyriaus 6 skirsnyje numatytas derliaus
draudimo priemones arba lygiavertes gamintojų organizacijos
valdomas priemones, dėl šių priežasčių gali būti įskaičiuotos į
parduodamos produkcijos vertę.

53 straipsnis

5.
Jei neseniai pripažintos gamintojų organizacijos neturi
pakankamai ankstesnių duomenų apie parduotą produkciją,
reikalingų šio straipsnio 2 daliai taikyti, parduodamos produkcijos verte gali būti laikoma tinkamos parduoti produkcijos
vertė, gamintojų organizacijos pateikta prašant pripažinimo. Ji
apskaičiuojama kaip visų gamintojų, kurie yra gamintojų organizacijos nariai, per trejus praėjusius metus parduotos produkcijos vidutinė vertė, pateikiant paraišką pripažinimui gauti.

Referencinis laikotarpis
1.
Didžiausia metinė pagalbos suma, minima Reglamento
(EB) Nr. 1182/2007 10 straipsnio 2 dalyje, kiekvienais metais
apskaičiuojama remiantis produkcijos, parduotos per
12 mėnesių referencinį laikotarpį, kurį nustato valstybės narės,
verte.

2.
Referencinį laikotarpį valstybės narės nustato kiekvienai
gamintojų organizacijai kaip:

a) 12 mėnesių laikotarpį, prasidedantį ne anksčiau kaip sausio
1 d. prieš trejus metus iki metų, kuriais įgyvendinama veiklos
programa, ir pasibaigiantį ne vėliau kaip tų pačių metų rugpjūčio 1 d.; arba

6.
Valstybės narės imasi reikiamų priemonių siekdama gauti
informaciją apie gamintojų organizacijų, kurios nepateikė
veiklos programų, parduodamos produkcijos vertę.

7.
Nukrypstant nuo 1 ir 6 dalių, parduodamos produkcijos
vertė referenciniu laikotarpiu apskaičiuojama taikant teisės
aktus, kurie galioja šiuo referenciniu laikotarpiu.

2 skirsnis
Veiklos fondai
54 straipsnis
Valdymas

b) vidutinę trijų iš eilės 12 mėnesių laikotarpių, prasidedančių
ne anksčiau kaip sausio 1 d., prieš penkerius metus iki metų,

Valstybės narės užtikrina, kad veiklos fondai būtų valdomi taip,
jog išoriniai auditoriai kiekvienais metais galėtų nustatyti, patikrinti ir patvirtinti jų išlaidas bei pajamas.
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55 straipsnis
Veiklos fondų finansavimas
Gamintojų organizacija nustato finansinius narių įnašus į veiklos
fondus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 8 straipsnio
1 dalyje.

Visi gamintojai turi turėti galimybę naudotis veiklos fondu ir
demokratiškai dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su
gamintojų organizacijos fondų naudojimu ir finansiniais įnašais
į veiklos fondus.

2007 12 31

2.
Nacionalinė strategija, įskaitant Reglamento (EB) Nr.
1182/2007 12 straipsnio 1 dalyje numatytą nacionalinės
sistemos įtraukimą, nustatoma prieš pateikiant veiklos programų
projektus bet kuriais konkrečiais metais. Komisijai pateikta ir, jei
reikia, iš dalies pakeista nacionalinė sistema įtraukiama pagal
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 12 straipsnio 1 dalies antrą
pastraipą.

3.
Rengiant nacionalinę strategiją įtraukiama pradinės padėties analizė, už kurios atlikimą atsako valstybė narė. Ji nustato ir
įvertina tenkintinus poreikius, jų prioritetiškumą, veiklos programomis siektinus tikslus, kad būtų patenkinti šie prioritetiniai
poreikiai, prognozuojamus rezultatus ir kiekybiškai apibrėžtus
tikslus, lyginamus su pradine padėtimi, taip pat nustato tinkamiausias priemones ir veiksmus šiems tikslams pasiekti.

56 straipsnis
Apskaičiuotos sumos pranešimas
Gamintojų organizacijos praneša valstybei narei apskaičiuotas
Bendrijos įnašo, jos narių ir gamintojų organizacijos įnašų į
veiklos fondus sumas kitiems metams iki rugsėjo 15 d. kartu
su veiklos programomis ar prašymais patvirtinti šių veiklos
programų pakeitimus.

4.
Valstybės narės taip pat užtikrina nacionalinės strategijos
stebėseną, vertinimą ir įgyvendinimą pasitelkdamos veiklos
programas.

Nacionalinę strategiją galima keisti, ypač atsižvelgiant į jos
stebėseną ir vertinimą. Tokie pakeitimai atliekami prieš pateikiant veiklos programų projektus konkrečiais metais.
Valstybės narės gali nustatyti vėlesnę nei rugsėjo 15 d. datą.

Nustatytos veiklos fondų sumos apskaičiavimas grindžiamas
veiklos programomis ir parduodamos produkcijos verte. Atskirai
skaičiuojamos krizių prevencijos bei valdymo ir kitų priemonių
išlaidos.

5.
Valstybės narės, siekdamos užtikrinti tinkamą įvairių priemonių pusiausvyrą, nacionalinėje strategijoje nustato didžiausias
procentines fondo dalis, kurias galima išleisti bet kuriai konkrečiai priemonei, ir (arba) veiksmo rūšį ir (arba) išlaidas.

58 straipsnis
Nacionalinė aplinkosaugos veiksmų sistema
3 skirsnis
Veiklos programos
57 straipsnis
Nacionalinė strategija
1.
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 12 straipsnio 2 dalyje
minimos nacionalinės strategijos bendroji struktūra ir turinys
nuo 2009 m. sausio 1 d. nustatomi pagal VII priede pateiktas
rekomendacijas. Iki šios datos valstybės narės nacionalinių strategijų bendrąją struktūrą ir turinį nustato savo nuožiūra. Jos gali
apimti regioninius elementus.

Nacionalinė strategija apima visus valstybės narės priimtus
sprendimus ir nuostatas, patvirtintas pagal Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 III antraštinę dalį ir šią antraštinę dalį.

1.
Kartu su pranešimu, numatytu Reglamento (EB) Nr.
1182/2007 12 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės taip pat
praneša Komisijai apie bet kokius nacionalinės sistemos pakeitimus, kuriems taikoma procedūra, numatyta Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 12 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. Komisija suteikia galimybę kitoms valstybėms narėms naudotis šia
sistema jai priimtinomis priemonėmis.

2.
Sistemoje turi būti nustatytas nebaigtinis aplinkosaugos
veiksmų ir sąlygų, atitinkamai taikomų valstybėje narėje pagal
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 9 straipsnio 3 dalį, sąrašas ir
kiekvienam išrinktam aplinkosaugos veiksmui nurodyta:

a) konkretūs ar susiję įsipareigojimai, ir
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b) veiksmo pagrindimas remiantis prognozuojamu jo poveikiu
aplinkai, atsižvelgiant į aplinkosaugos poreikius bei prioritetus.

61 straipsnis
Veiklos programų turinys ir reikalavimus atitinkančios
išlaidos
1.

59 straipsnis
Papildomos valstybės narės taisyklės
Valstybės narės gali priimti taisykles, papildančias Reglamentą
(EB) Nr. 1182/2007 ir šį reglamentą dėl priemonių, veiksmų ar
išlaidų tinkamumo pagal veiklos programas.

60 straipsnis
Ryšys su kaimo plėtros programomis
1.
Parama pagal Reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 patvirtintą
valstybės narės kaimo plėtros programą ar programas neteikiama veiksmams, kuriuos apima šiame reglamente nustatytos
priemonės, vadovaujantis antra pastraipa.

2.
Jei Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 numatyta parama
pagal to reglamento 5 straipsnio 6 dalį išimtiniu atveju suteikiama priemonėms, kurios galėtų būti finansuojamos pagal šį
reglamentą, valstybės narės užtikrina, kad paramos gavėjas
gautų paramą atitinkamam veiksmui tik pagal vieną paramos
schemą.

Šiuo tikslu, kai valstybės narės į savo kaimo plėtros programas
įtraukia priemones su tokiomis išimtimis, jos privalo užtikrinti,
kad nacionalinėje strategijoje, nurodytoje šio reglamento
57 straipsnyje, būtų nustatyti kriterijai ir administravimo taisyklės, kuriuos jos taikys kaimo plėtros programose.

L 350/25

Veiklos programoje turi būti pateikta:

a) pradinės padėties aprašymas, pagrįstas, kai tinka, XIV priede
pateiktais pradiniais rodikliais;

b) programos tikslai, atsižvelgiant į produkcijos ir realizavimo
rinkų perspektyvą, paaiškinimas, kaip taikant programą prisidedama prie nacionalinės strategijos, ir patvirtinimas, kad
programa atitinka šią strategiją, įskaitant veiklos rūšių pusiausvyrą. Aprašant tikslus, pateikiami nacionalinėje strategijoje apibrėžti tikslai ir pagrįsti uždaviniai, siekiant palengvinti
laipsniško programos įgyvendinimo stebėseną programos
laikotarpiu;

c) išsamus priemonių aprašas, įskaitant krizių prevencijos ir
valdymo priemones, atskirus numatomus veiksmus ir
būdus tiems tikslams pasiekti kiekvienais programos įgyvendinimo metais. Aprašyme nurodoma, kiek įvairios siūlomos
priemonės:

i) papildo ir atitinka kitas priemones, įskaitant priemones,
finansuojamas ar tinkamas paramai gauti iš kitų Europos
bendrijos lėšų fondų, ypač paramos kaimo plėtrai. Taip
pat reikėtų atskirai paminėti priemones, įgyvendinamas
pagal ankstesnes veiklos programas;

ii) nesukelia dvigubo finansavimo iš Europos bendrijos lėšų
rizikos;

d) programos trukmė; ir

e) finansiniai klausimai, t. y.:
Kai tinka, nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
10 straipsnio 1 ir 3 dalių ir 11 straipsnio nuostatų, paramos
pagal šį reglamentą taikomoms priemonėms lygis neturi viršyti
paramos, taikomos atitinkamoms kaimo plėtros programos
priemonėms.

i) finansinių įnašų apskaičiavimo metodas ir lygis;

ii) veiklos fondo finansavimo procedūra;

Parama aplinkosaugos veiksmams, išskyrus ilgalaikio turto įsigijimą, negali viršyti didžiausių sumų, nustatytų Reglamento (EB)
Nr. 1698/2005 priede agrarinės aplinkosaugos išmokoms. Išimtiniais atvejais šias sumas galima padidinti, atsižvelgiant į
konkrečias aplinkybes, kurios turi būti pagrįstos nacionalinėje
strategijoje, kaip nurodyta šio reglamento 57 straipsnyje.

iii) reikiama informacija įvairiems įnašų lygiams pagrįsti; ir

iv) veiksmų vykdymo biudžetas ir grafikas kiekvienais
programos įgyvendinimo metais.
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2.
Įvairūs aplinkosaugos veiksmai gali būti sujungiami, jei jie
papildo vieni kitus ir neprieštarauja vieni kitiems.

Valstybės narės peržiūri šiuos tarifus ne rečiau kaip kartą per
penkerius metus.

Sujungiant aplinkosaugos veiksmus, paramos lygis nustatomas
atsižvelgiant į konkrečias dėl šių sujungtų veiksmų prarastas
pajamas ir patirtas papildomas išlaidas.

6.
Kad veiksmas atitiktų paramos reikalavimus, daugiau kaip
50 % produktų, kuriems taikomas šis veiksmas, vertės turi sudaryti produktų, kuriuos gaminti ši gamintojų organizacija yra
pripažinta, vertė. Į šiuos 50 % įskaičiuojami produktai turi
būti pagaminti gamintojų organizacijos narių arba kitos gamintojų organizacijos narių. Apskaičiuojant vertę taikomos atitinkamos 52 straipsnio taisyklės.

3.
Investicijos, įskaitant investicijas pagal nuomos sutartis,
kurių grąžinimo laikotarpis ilgesnis negu veiklos programos
trukmė, dėl deramai pagrįstų ekonominių priežasčių gali būti
įvykdomos pagal vėlesnę veiklos programą, ypač jei fiskalinio
nuvertėjimo laikotarpis yra ilgesnis nei penkeri metai.

62 straipsnis
Pateikiami dokumentai

Jei investicijos yra pakeičiamos, pakeistų investicijų likutinė
vertė:

a) pridedama prie gamintojų organizacijos veiklos fondo; arba

b) atimama iš pakeitimo išlaidų.

Veiklos programos pateikiamos kartu su:

a) veiklos fondo steigimo įrodymais;

b) rašytiniu gamintojų organizacijos pasižadėjimu laikytis Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 ir šio reglamento reikalavimų; ir

Investicijos arba veiksmai gali būti įgyvendinami privačiose
gamintojų organizacijos narių valdose, jei jie padeda siekti
veiklos programos tikslų. Jeigu iš gamintojų organizacijos išstoja
jos narys, valstybės narės užtikrina investicijos arba jos likutinės
vertės grąžinimą, išskyrus atvejus, kai valstybė narė yra numačiusi kitaip.

c) rašytiniu gamintojų organizacijos pasižadėjimu, kad ji nei
tiesiogiai, nei netiesiogiai nėra gavusi ir ateityje negaus
jokio kito Bendrijos ar nacionalinio finansavimo veiksmams,
kuriems įgyvendinti gali būti skirta pagalba pagal šį reglamentą.

4
Veiklos programose neturi būti VIII priedo sąraše nurodytų
veiksmų ar išlaidų.

63 straipsnis
Dalinės veiklos programos

5.
Pagalbos kriterijus atitinkančios išlaidos, patiriamos
įgyvendinant programą, apribojamos iki faktiškai patirtų išlaidų.
Tačiau valstybės narės gali iš anksto ir tinkamai pagrįstu būdu
nustatyti standartinius vienodus tarifus šiais atvejais:

a) kai tokie standartiniai vienodi tarifai minimi VIII priede,

b) papildomoms vienam kilometrui nustatytoms išorės transporto išlaidoms, palyginti su krovinių vežimo kelių transportu išlaidomis, patirtomis naudojantis geležinkelio ir
(arba) laivybos transportu, kai tai įeina į aplinkosaugos priemonę, ir

c) dėl aplinkosaugos veiksmų patirtoms papildomoms išlaidoms ir prarastoms pajamoms, apskaičiuotoms pagal Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 53 straipsnio 2 dalį.

1.
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 5 straipsnį valstybė
narė gali leisti gamintojų organizacijų asociacijai pateikti savo
dalinę veiklos programą, kurią sudaro veiksmai, kuriuos nustatė,
tačiau neįgyvendino dvi ar daugiau gamintojų organizacijų narių
savo veiklos programose.

2.
Dalinėms veiklos programoms taikomos tokios pačios
taisyklės kaip ir kitoms veiklos programoms, jos svarstomos
kartu su gamintojų organizacijų, kurios yra asociacijos narės,
veiklos programomis.

3.

Valstybės narės užtikrina, kad:

a) veiksmai būtų visiškai finansuojami iš gamintojų organizacijų, kurios yra narės, įnašų, sumokėtų iš tų organizacijų
veiklos fondų;
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b) veiksmai ir atitinkamas finansinis dalyvavimas būtų nurodyti
kiekvienos dalyvaujančios gamintojų organizacijos veiklos
programoje; ir

c) nekiltų pavojus dėl dvigubos pagalbos teikimo ir 60
straipsnis būtų taikomas mutatis mutandis.

L 350/27

Tačiau nacionalinė kompetentinga institucija dėl tinkamai
pagrįstų priežasčių gali priimti sprendimą dėl veiklos programų
ir fondų ne vėliau kaip sausio 20 d. po paraiškos pateikimo
datos. Sprendimas dėl patvirtinimo gali numatyti, kad leidžiama
naudoti lėšas po prašymo pateikimo einančių metų sausio 1 d.

66 straipsnis
Veiklos programų kitiems metams pakeitimai

64 straipsnis
Pateikimo terminas
Gamintojų organizacijos pateikia veiklos programas tvirtinti tos
valstybės narės, kurioje yra gamintojų organizacijos pagrindinė
buveinė, kompetentingai institucijai vėliausiai iki metų prieš tuos
metus, kuriais programos bus įgyvendinamos, rugsėjo 15 d.
Tačiau valstybės narės gali atidėti šią datą.

Kai juridinis asmuo arba aiškiai apibrėžta juridinio asmens dalis,
įskaitant gamintojų grupę, pateikia paraišką dėl gamintojų organizacijos pripažinimo, jie gali pateikti patvirtinti pirmoje pastraipoje minėtą veiklos programą. Programa patvirtinama, jei pripažinimas gaunamas ne vėliau kaip 65 straipsnio 2 dalyje nurodytą galutinę datą.

1.
Kasmet vėliausiai iki rugsėjo 15 d. gamintojų organizacijos
gali prašyti leisti iš dalies pakeisti veiklos programas, įskaitant,
jei reikia, jų trukmės pratęsimą iki penkerių metų; šie pakeitimai
būtų pradėti taikyti nuo kitų metų sausio 1 d.

Tačiau valstybės narės gali atidėti šių prašymų pateikimo
terminą.

2.
Prie prašymų leisti padaryti pakeitimus pridedami patvirtinamieji dokumentai, kuriuose nurodoma šių pakeitimų priežastis, pobūdis ir pasekmės.

3.
Kompetentinga institucija sprendimus dėl prašymų leisti
pakeisti veiklos programas priima vėliausiai iki gruodžio 15 d.
65 straipsnis
Sprendimas
1.

Kompetentinga nacionalinė institucija atitinkamai:

a) patvirtina fondų sumas ir programas, kurios atitinka Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 ir šio skyriaus reikalavimus;

Tačiau esant tinkamai pagrįstoms priežastims, valstybės narės
gali priimti sprendimą dėl veiklos programų pakeitimų ne vėliau
kaip sausio 20 d. po paraiškos pateikimo datos. Sprendime dėl
patvirtinimo gali būti numatyta, kad išlaidos atitinka finansavimo reikalavimus nuo kitų metų po prašymo pateikimo sausio
1 d.

67 straipsnis
b) patvirtina programas, jei gamintojų organizacija sutinka su
tam tikromis pataisomis; arba

Veiklos programų pakeitimai jų vykdymo metais
1.
Valstybės narės nustatytomis sąlygomis gali leisti pakeisti
veiklos programas jų vykdymo metais.

c) atmeta programas arba jų dalį.
2.
Programos vykdymo metais kompetentinga nacionalinė
institucija gali leisti gamintojų organizacijoms:
2.
Kompetentinga nacionalinė institucija priima sprendimus
dėl programų ir lėšų vėliausiai iki tų metų, kuriais jie buvo
pateikti, gruodžio 15 d.

a) tik iš dalies įgyvendinti jų veiklos programas;

Valstybės narės praneša gamintojų organizacijoms apie tokius
sprendimus vėliausiai iki gruodžio 15 d.

b) pakeisti veiklos programos turinį, įskaitant, jei reikia, jos
trukmės pratęsimą iki penkerių metų;
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c) ne daugiau kaip 25 % padidinti veiklos fondo sumą arba ją
sumažinti valstybės narės nustatyta pradinės patvirtintos
sumos procentine dalimi, jeigu išlaikomi bendrieji veiklos
programos tikslai. Valstybės narės gali padidinti šią procentinę dalį gamintojų organizacijų susijungimo atveju, kaip
numatyta 31 straipsnio 1 dalyje.

3.
Valstybės narės gali nustatyti sąlygas, pagal kurias veiklos
programas galima keisti jų vykdymo metais, prieš tai negavus
išankstinio kompetentingos nacionalinės institucijos leidimo.
Tokie pakeitimai atitinka pagalbos suteikimo kriterijus tik
tada, jei gamintojų organizacija nedelsdama apie juos praneša
kompetentingai institucijai.

68 straipsnis
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70 straipsnis
Paraiškos
1.
Gamintojų organizacijos pateikia kompetentingai institucijai paraiškas pagalbai arba jos likučiui gauti pagal kiekvieną
veiklos programą, kuriai prašoma pagalbos, vėliausiai iki kitų
metų po metų, kuriems prašoma pagalbos, vasario 15 d.

2.
Kartu su paraiškomis turi būti pateikti patvirtinamieji
dokumentai, kuriuose nurodoma:

a) prašoma pagalba;

b) parduodamos produkcijos vertė;

Veiklos programų formatas
1.
Veiklos programos įgyvendinamos metiniais laikotarpiais
nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

2.
Veiklos programos, patvirtintos vėliausiai iki gruodžio
15 d., įgyvendinamos nuo kitų metų sausio 1 d.

c) nariams skiriami ar pačios gamintojų organizacijos mokami
finansiniai įnašai;

d) vykdant veiklos programą patirtos išlaidos;

e) krizių prevencijos ir valdymo išlaidos, suskirstytos pagal
atskirus veiksmus;
Po gruodžio 15 d. patvirtintų programų įgyvendinimas atidedamas vieneriems metams.
f) veiklos fondo dalis, išleista krizių prevencijai ir valdymui,
suskirstyta pagal atskirus veiksmus;
Nukrypstant nuo šios dalies pirmos ir antros pastraipos, kai
taikoma 65 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa arba
66 straipsnio 3 dalies antra pastraipa, pagal tas nuostatas patvirtinta veiklos programa pradedama įgyvendinti ne vėliau kaip
kitų metų po jų patvirtinimo sausio 31 d.

4 skirsnis

g) atitiktis Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 9 straipsnio 2 daliai
ir 3 dalies a arba b punktui ir 10 straipsniui;

h) rašytinis pasižadėjimas, kad gamintojų organizacija negavo
dvigubo Bendrijos ar nacionalinio finansavimo priemonėms
ir (arba) veiksmams, kuriems įgyvendinti gali būti skirta
pagalba pagal šį reglamentą; ir

Pagalba
69 straipsnis
Patvirtinta pagalbos suma
Valstybės narės praneša gamintojų organizacijoms ir gamintojų
organizacijų asociacijoms apie patvirtintą pagalbos sumą, kaip
numatyta Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 13 straipsnio
3 dalyje, ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d.

Tais atvejais, kai yra taikoma šio reglamento 65 straipsnio
2 dalies trečia pastraipa arba 66 straipsnio 3 dalies antra
pastraipa, valstybės narės praneša apie patvirtintą pagalbos
sumą ne vėliau kaip iki sausio 20 d.

i) pateikus paraišką dėl išmokos pagal standartinį vienodą
tarifą, kaip numatyta 61 straipsnio 4 dalyje – įrodymai,
kad atitinkamas veiksmas įgyvendintas.

3.
Į paraišką gali būti įtrauktos numatytos, tačiau nepatirtos
išlaidos, jei pagrindžiami tokie punktai:

a) tų veiksmų nebuvo galima atlikti vėliausiai iki veiklos
programos įgyvendinimo metų gruodžio 31 d. dėl priežasčių, kurių ta gamintojų organizacija negalėjo kontroliuoti;
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b) tie veiksmai gali būti atlikti iki kitų metų balandžio 30 d.; ir

c) veiklos fonde lieka atitinkamas gamintojų organizacijos
įnašas.

Pagalba išmokama ir pagal 72 straipsnio 3 dalį pateiktas
užstatas grąžinamas tik tada, jei pirmos pastraipos b punkte
minimų planuotų išlaidų įvykdymo įrodymas pateikiamas
vėliausiai iki kitų metų po metų, kuriais tos išlaidos buvo suplanuotos, balandžio 30 d. ir remiantis teise gauti faktiškai nustatytą pagalbą.

4.
Jei paraiškos pateikiamos po šio straipsnio 1 dalyje numatytos datos, pagalba mažinama 1 % už kiekvieną vėlavimo
dieną.

Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais kompetentinga institucija gali priimti paraiškas po šio straipsnio 1 dalyje numatytos
datos, jei atliktos reikiamos patikros ir laikomasi 71 straipsnyje
numatyto mokėjimo termino.

71 straipsnis
Pagalbos mokėjimas

L 350/29

3.
Išankstinė išmoka sumokama, jei pateikiamas užstatas,
lygus jos 110 %, kaip numatyta Reglamente Nr. 2220/85.

Valstybės narės sudaro sąlygas užtikrinti, kad pagal šio reglamento 54 ir 55 straipsnius veiklos fonde būtų kaupiami finansiniai įnašai ir kad ankstesnės išankstinės išmokos iš tiesų būtų
panaudotos.

4.
Prašymai grąžinti užstatus gali būti pateikiami einamaisiais
programos metais ir turi būti pagrįsti atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais.

Užstatai grąžinami išmokėjus iki 80 % išankstinių išmokų.

5.
Pagrindinis reikalavimas pagal
2220/85 20 straipsnį yra veiklos
veiksmų įgyvendinimas atsižvelgiant į
tytus šio reglamento 62 straipsnio b ir

Reglamento (EB) Nr.
programose numatytų
įsipareigojimus, numac punktuose.

Jei nesilaikoma pagrindinio reikalavimo arba jei nevykdomi
įsipareigojimai, numatyti 62 straipsnio b ir c punktuose,
užstatas prarandamas, nepažeidžiant pagal V skyriaus 3 skirsnį
taikytinų kitų sankcijų.

Valstybės narės išmoka pagalbą vėliausiai iki kitų metų po
programos įgyvendinimo metų spalio 15 d.
Jei nesilaikoma kitų reikalavimų, nustatyto pažeidimo sunkumui
proporcinga užstato dalis.
72 straipsnis
Išankstinės išmokos
1.
Valstybės narės gali leisti gamintojų organizacijoms prašyti
iš anksto sumokėti pagalbos dalį, atitinkančią numatomas
išlaidas, kurios pagal veiklos programą bus patirtos per trijų
ar keturių mėnesių laikotarpį, prasidedantį tą mėnesį, kurį pateikiama paraiška.

6.
Valstybės narės gali nustatyti mažiausią išankstinės
išmokos sumą ir galutinius mokėjimo terminus.

73 straipsnis
Dalinės išmokos

2.
Paraiškos išankstinėms išmokoms gauti pateikiamos valstybės narės pasirinkta tvarka: kas tris mėnesius (sausio, balandžio, liepos ir spalio mėnesiais) arba kas keturis mėnesius
(sausio, gegužės ir rugsėjo mėnesį).

Valstybės narės gali leisti gamintojų organizacijoms pateikti
prašymą sumokėti pagalbos dalį, atitinkančią įgyvendinant
veiklos programą patirtas išlaidas.

Išankstinių išmokų už atitinkamus metus, suma negali būti
didesnė nei 80 % pradinės patvirtintos pagalbos veiklos
programai įgyvendinti sumos.

Paraiškos gali būti pateikiamos bet kuriuo metu, bet ne dažniau
kaip tris kartus per atitinkamus metus. Jos turi būti pagrįstos
atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais.
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Išmokų pagal paraiškas pagalbos dalims gauti bendra suma
negali būti didesnė nei 80 % iš pradžių patvirtintos pagalbos
veiklos programai įgyvendinti sumos arba faktinių išlaidų
sumos (mažesnės iš šių sumų).

Valstybės narės gali nustatyti mažiausią dalinės išmokos sumą ir
galutinius mokėjimo terminus.

III SKYRIUS
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dydžių, jei laikomasi minimalių II klasės reikalavimų, ypač dėl
kokybės ir dydžio.

Tačiau labai maži vaisiai ir daržovės, kaip apibrėžta atitinkamuose standartuose, turi atitikti taikomus prekybos standartus,
įskaitant produktų pateikimo ir žymėjimo nuostatas.

2.
Jei konkrečiam produktui netaikomi jokie prekybos standartai, iš rinkos pašalinami produktai turi atitikti IX priede
nustatytus minimalius reikalavimus. Valstybės narės gali nustatyti šiuos minimalius reikalavimus papildančias taisykles.

Krizių prevencijos ir valdymo priemonės
1 skirsnis
Bendrosios nuostatos
74 straipsnis
Krizių prevencijos ir valdymo priemonių pasirinkimas

78 straipsnis
Pašalinimų iš rinkos nemokamam paskirstymui trejų metų
vidurkis

Valstybės narės gali numatyti, kad viena ar kelios Reglamento
(EB) Nr. 1182/2007 9 straipsnio 2 dalyje išvardytos priemonės
būtų taikomos jų teritorijoje.

Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 10 straipsnio 4 dalyje nurodytas 5 % parduodamos produkcijos didžiausias kiekis apskaičiuojamas remiantis produktų, kuriems gaminti gamintojų organizacija gavo pripažinimą ir kurie per gamintojų organizaciją
parduoti per praėjusius trejus metus, bendrų kiekių vidurkiu.

75 straipsnis

Neseniai pripažintoms gamintojų organizacijoms pardavimo
metų duomenys iki pripažinimo yra:

Paskolos, skirtos krizių prevencijos ir valdymo
priemonėms finansuoti
Paskola, skirta finansuoti krizių prevencijos ir valdymo priemonėms pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 9 straipsnio
2 dalies trečią pastraipą, kurios grąžinimo terminas yra ilgesnis
už veiklos programos laikotarpį, tinkamai pagrįstomis ekonominėmis sąlygomis gali būti perkelta į vėlesnę veiklos programą.

a) jei organizacija buvo gamintojų grupė – atitinkami tos
gamintojų grupės duomenys (kai taikoma); arba

b) kiekis, kurį reikia pagaminti, norint pateikti pripažinimo
paraišką.
2 skirsnis
Pašalinimai iš rinkos

79 straipsnis

76 straipsnis

Išankstinis pranešimas apie pašalinimo operacijas

Apibrėžimas

Prekybos standartai

1.
Gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų
asociacijos rašytiniu telekomunikaciniu arba elektroniniu pranešimu valstybės narės kompetentingai institucijai iš anksto
praneša apie kiekvieną numatomą pašalinimo iš rinkos operaciją. Tokiame pranešime konkrečiai pateikiamas pašalinti skirtų
produktų sąrašas ir jų pagrindinis apibūdinimas pagal atitinkamus pardavimo standartus, nurodomas kiekvieno atitinkamo
produkto apskaičiuotas kiekis, jų numatoma paskirtis ir vieta,
kurioje pašalinti produktai gali būti tikrinami, kaip nustatyta
110 straipsnyje. Prie pranešimo pridedamas sertifikatas, patvirtinantis, kad pašalinti produktai atitinka taikomus pardavimo
standartus arba, jei tokių standartų nėra, 77 straipsnyje nustatytus minimalius reikalavimus.

1.
Jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 2 straipsnio
antrą ir septintą pastraipas tam tikram produktui taikomas
prekybos standartas, pašalintas iš rinkos produktas turi atitikti
tuos standartus, išskyrus produktų pateikimo ir žymėjimo
nuostatas. Produktai gali būti pašalinami nerūšiuojant, visų

2.
Valstybės narės gamintojų organizacijoms nustato išsamias
šio straipsnio 1 dalyje numatytų pranešimų teikimo taisykles,
visų pirma jų pateikimo terminus.

Šiame skirsnyje nustatomos pašalinimo iš rinkos taisyklės, kaip
numatyta Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 9 straipsnio 2 dalies
a punkte. Šiame skyriuje „pašalinti iš rinkos produktai“, „pašalinti produktai“ ir „nepateikti parduoti produktai“ yra produktai,
kurie tuo būdu pašalinami iš rinkos.

77 straipsnis
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3.
Laikydamosi šio straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų,
valstybės narės:

a) atlieka patikrą, nustatytą 110 straipsnio 1 dalyje, po kurios,
jei nerandama pažeidimų, leidžiama atlikti pašalinimo operaciją, kaip nurodyta patikros metu; arba

b) 110 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais neatlieka 110
straipsnio 1 dalyje nustatytos patikros; šiuo atveju jos apie
tai praneša gamintojų asociacijai rašytiniu telekomunikaciniu
arba elektroniniu pranešimu ir leidžia atlikti pašalinimo
operaciją, apie kurią buvo pranešta.
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2.
Šio straipsnio 1 dalyje minėtos paskirtys apima nemokamą produktų paskirstymą, kaip nurodyta Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 10 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose, ir
visas kitas valstybių narių patvirtintas lygiavertes paskirtis.

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad palengvintų
ryšių palaikymą ir bendradarbiavimą tarp gamintojų organizacijų ir gavėjų, kuriems prašant jos suteikė leidimą nemokamai
paskirstyti produktus.

3.
Produktai gali būti realizuojami perdirbimo pramonėje, jei
taip neiškraipoma atitinkamų pramonės šakų Bendrijoje ar
importuojamų produktų konkurencija.

80 straipsnis
Parama

82 straipsnis

1.
Parama už pašalinimus iš rinkos produktus, apimanti
Bendrijos įnašą ir gamintojų organizacijos įnašą, negali viršyti
sumų, X priede nustatytų tame pačiame priede išvardytiems
produktams. Valstybės narės nustato didžiausias paramos
sumas kitiems produktams.

Transporto išlaidos

2.
Iš rinkos pašalinti produktai negali sudaryti daugiau kaip
5 % bet kurios gamintojų organizacijos konkretaus produkto
parduodamos produkcijos kiekio.

Parduodamos produkcijos kiekis apskaičiuojamas kaip per ankstesnius trejus metus parduotos produkcijos kiekio vidurkis. Jei
tokios informacijos nėra, naudojamas parduodamos produkcijos, kurią gaminti gamintojų organizacija yra pripažinta, kiekis.

1.
Transporto išlaidos, susijusios su visų iš rinkos pašalintų
produktų nemokamu paskirstymu, yra apmokamos pagal
veiklos programą, remiantis vienodomis sumomis, nustatytomis
atsižvelgiant į XI priede nurodytą atstumą tarp produktų
išėmimo iš rinkos ir pristatymo vietos.

Jei produktai vežami jūrų keliais, Komisija nustato transporto
išlaidas, kurios gali būti padengiamos remiantis faktiškomis
transporto išlaidomis ir atstumu. Šitaip nustatyta kompensacija
negali viršyti sausumos transporto trumpiausiu atstumu tarp
pakrovimo vietos ir teorinio išvykimo punkto išlaidų. XI priede
nurodytiems kiekiams taikomas korekcijos koeficientas, lygus
0,6.

2.
Transporto išlaidos padengiamos tai šaliai, kuri iš tiesų
patyrė tos transporto operacijos finansines išlaidas.
Pirmoje pastraipoje nurodytos procentinės dalys yra trejų metų
metiniai vidurkiai su 3 % metine paklaida.
Išlaidos padengiamos pateikus patvirtinamuosius dokumentus,
patvirtinančius:
81 straipsnis
Pašalintų produktų paskirties vietos
1.
Valstybės narės nustato pašalinti iš rinkos planuojamų
produktų leistinas paskirtis. Jos priima nuostatas, užtikrinančias,
kad dėl produktų pašalinimo ar jų paskirties nedaromas joks
neigiamas poveikis aplinkai ir fitosanitarijai. Dėl šių nuostatų
laikymosi gamintojų organizacijų patirtos išlaidos atitinka
paramos reikalavimus gauti dalinę paramą už produktus, pašalinimus iš rinkos pagal veiklos programą.

a) organizacijų gavėjų pavadinimus;

b) atitinkamų produktų kiekį;
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c) produktus gavusių organizacijų patvirtinimą, kad jos
produktus priėmė, ir panaudotas transporto priemones; ir
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d) pateikti galutinės kiekvieno atitinkamo produkto paskirties
patvirtinamuosius dokumentus, t. y. priėmimo – perdavimo
perėmimo pažymą (ar lygiavertį dokumentą), kuriuo patvirtinama, kad pašalintus produktus perėmė trečioji šalis nemokamam paskirstymui.

d) faktines patirtas transporto išlaidas.

83 straipsnis
Rūšiavimo ir pakavimo išlaidos
1.
Pašalintų iš rinkos ir nemokamai paskirstomų šviežių
vaisių ir daržovių rūšiavimo ir pakavimo išlaidos padengiamos
pagal veiklos programas po 132 EUR už toną grynojo svorio,
kai produktai pakuojami po mažiau nei 25 kg grynojo svorio.

Valstybės narės gali nuspręsti, kad gavėjai neprivalo tvarkyti
tokios apskaitos ar sąskaitų, minimų pirmos pastraipos b
punkte, jei jie tegauna mažus produktų kiekius ir jeigu, jų
nuomone, rizika yra nedidelė. Toks sprendimas ir jo pagrindimas turi būti įregistruotas;

2.
Kitos paskirties pašalintų iš rinkos produktų gavėjai įsipareigoja:
2.
Ant nemokamai paskirstyti skirtų produktų pakuočių turi
būti Europos emblema su vienu ar keliais XII priede nurodytais
užrašais.
a) laikytis šio reglamento;
3.
Rūšiavimo ir pakavimo išlaidos atlyginamos toms gamintojų organizacijoms, kurios atliko rūšiavimą ir pakavimą.

Išlaidos padengiamos pateikus patvirtinamuosius dokumentus,
patvirtinančius:

a) gaunančiųjų organizacijų pavadinimus;

b) atliekant tokias operacijas, vesti atskirą produktų sandėlyje
apskaitą ir tvarkyti finansines sąskaitas, jei valstybės narės
mano, jog tai yra tinkama, nepaisant to, kad produktas iki
pristatymo buvo denatūruotas;

c) sutikti, kad būtų atliekamos Bendrijos taisyklėse numatytos
patikros; ir

b) atitinkamų produktų kiekį; ir
d) neprašyti papildomos pagalbos už alkoholį, pagamintą iš
pašalintų iš rinkos distiliacijai skirtų produktų.
c) tą faktą, kad gaunančiosios organizacijos produktus priėmė.
3 skirsnis
84 straipsnis
Reikalavimai pašalintų iš rinkos produktų gavėjams
1.
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 10 straipsnio 4 dalies a
ir b punktuose nurodytų pašalintų iš rinkos produktų gavėjai
įsipareigoja:

a) laikytis šio reglamento;

Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus
nuėmimas ir derliaus nenuėmimas
85 straipsnis
Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo ir
derliaus nenuėmimo apibrėžimai
1.
Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas yra
bendras parduoti netinkamų produktų derliaus nuėmimas tam
tikroje teritorijoje, atliekamas iki įprastinio derliaus ėmimo
pradžios. Atitinkami produktai iki nuėmimo neturi būti pažeisti
dėl klimato sąlygų, ligų ar kitų veiksnių.

b) tvarkyti atskirą atitinkamų operacijų apskaitą ir finansines
sąskaitas;

c) sutikti, kad būtų atliekamos Bendrijos taisyklėse numatytos
patikros; ir

2.
Derlius nenuimamas, kai atitinkamoje teritorijoje per
normalų auginimo ciklą nepagaminama parduoti skirtos
produkcijos. Tačiau produktų sunaikinimas, įvykęs dėl nepalankių klimato sąlygų ar ligos, nelaikomas derliaus nenuėmimu.
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3.
Neprinokusių vaisių bei daržovių derliaus nuėmimas ir
derliaus nenuėmimas papildo normalią auginimo praktiką,
tačiau nuo jos skiriasi.

Bendrijos įnašą, tiek gamintojų organizacijos įnašą, yra valstybės
narės pagal 1 dalies a punktą nustatomos išmokos už hektarą:

86 straipsnis

a) tokiu lygiu, kad būtų padengtos tik papildomos taikant priemonę susidariusios išlaidos, atsižvelgiant į aplinkos ir fitosanitarijos valdymą, būtiną siekiant laikytis pagal 1 dalies b
punktą priimtų nuostatų, arba

Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo ir
derliaus nenuėmimo sąlygos
1.
Siekdamos taikyti neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus
nuėmimo ir derliaus nenuėmimo priemones, valstybės narės:

a) priima išsamias priemonių įgyvendinimo nuostatas, įskaitant
nuostatas dėl išankstinių pranešimų apie derliaus nenuėmimą
ar neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimą, šių
pranešimų turinio ir terminų, mokėtinos kompensacijos
sumos ir priemonių taikymo, taip pat produktų, kurie
atitinka paramos reikalavimus pagal tokias priemones,
sąrašo;

b) tokiu lygiu, kad būtų padengta ne daugiau kaip 90 %
didžiausios paramos už pašalinimus iš rinkos, minimos
80 straipsnyje.

4 skirsnis
Reklamos ir informavimo veikla

b) priima nuostatas, užtikrinančias, kad dėl šių produktų paskirties nedaromas joks neigiamas poveikis aplinkai ar fitosanitarijai;

c) užtikrina, jog būtų galima patikrinti, ar priemonės taikomos
teisingai, ir nepatvirtina priemonių taikymo, kai priemonių
taikyti negalima;

d) atlieka tokias patikras, siekdamos užtikrinti, kad priemonės
būtų taikomos teisingai, įskaitant a ir b punktuose minėtų
nuostatų taikymą.

2.
Gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų
asociacijos raštišku telekomunikaciniu arba elektroniniu pranešimu valstybės narės kompetentingai institucijai iš anksto
praneša apie kiekvieną numatomą neprinokusių vaisių ir
daržovių derliaus nuėmimo ar derliaus nenuėmimo operaciją.

Į pirmąjį bet kurių metų pranešimą, skirtą konkrečiam
produktui, jos įtraukia analizę, pagrįstą prognozuojama padėtimi rinkoje, kuri pateisina neprinokusių vaisių ir daržovių
derliaus nuėmimą kaip apsisaugojimo nuo krizės priemonę.

87 straipsnis
Reklamos ir informacijos veiklos priemonių įgyvendinimas
1.
Valstybės narės priima išsamias nuostatas dėl reklamos ir
informavimo veiklos priemonių įgyvendinimo. Prireikus, pagal
šias nuostatas turi būti įmanoma skubiai imtis priemonių.

2.
Veiksmais pagal reklamos ir informavimo veiklos priemones papildoma bet kokia reklamos ir informavimo veikla,
kurią vykdo atitinkama gamintojų organizacija.

5 skirsnis
Mokymas
88 straipsnis
Mokymo priemonių įgyvendinimas
Valstybės narės priima išsamias nuostatas dėl mokymo priemonių įgyvendinimo.

6 skirsnis
3.
Negalima taikyti neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus
nuėmimo ir derliaus nenuėmimo priemonių kartu tam pačiam
produktui ir toje pačioje teritorijoje tam tikrais metais ar dvejus
metus iš eilės.

4.
Kompensacijos sumos už neprinokusių vaisių ir daržovių
derliaus nuėmimą ar derliaus nenuėmimą, apimančios tiek

Derliaus draudimas
89 straipsnis
Derliaus draudimo priemonių tikslas
Derliaus draudimo veiksmus valdo gamintojų organizacija, kuri
padeda užtikrinti gamintojų pajamas ir padengti rinkos išlaidas,
gamintojų organizacijos ir (arba) jos narių patirtas dėl stichinių
nelaimių, nepalankių klimato sąlygų ir, tam tikrais atvejais, ligų
arba kenkėjų antplūdžio.
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90 straipsnis

7 skirsnis

Derliaus draudimo priemonių įgyvendinimas

Parama savitarpio investicinių fondų
steigimo administracinėms išlaidoms
padengti

1.
Valstybės narės nustato išsamias nuostatas dėl derliaus
draudimo priemonių įgyvendinimo, įskaitant nuostatas, užtikrinančias, kad derliaus draudimo priemonės neiškraipytų konkurencijos draudimo rinkoje.

2.
Valstybės narės gali prisidėti prie papildomo nacionalinio
paramos derliaus draudimo priemonėms, kurios finansuojamos
iš veiklos fondo, finansavimo. Tačiau bendra valstybės parama
derliaus draudimui negali viršyti:

a) 80 % draudimo įmokų, kurias moka gamintojai už draudimą
nuo nuostolių, patiriamų dėl nepalankių klimato sąlygų,
kurios gali būti prilyginamos stichinėms nelaimėms, sumos;

b) 50 % draudimo įmokų sumos, kurią moka gamintojai už
draudimą nuo:

91 straipsnis
Paramos savitarpio investicinių fondų steigimo
administracinėms išlaidoms padengti sąlygos
1.
Valstybės narės priima išsamias nuostatas dėl paramos
savitarpio investicinių fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti priemonės įgyvendinimo.

2.
Pirmaisiais, antraisiais ir trečiaisiais savitarpio investicinio
fondo veiklos metais parama savitarpio investicinių fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti yra proporcinga
pirmaisiais, antraisiais ir trečiaisiais fondo veiklos metais gamintojų organizacijos daromo įnašo į savitarpio investicinį fondą
daliai, kuri sudaro:

a) 10 %, 8 % ir 4 % valstybėse narėse, įstojusiose į Europos
Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau,

b) 5 %, 4 % ir 2 % kitose valstybėse narėse.
i) a punkte nurodytų ir kitų nuostolių, patiriamų dėl nepalankių klimato sąlygų; ir

3.
Valstybės narės gali nustatyti didžiausias sumas, kurias
gamintojų organizacija gali gauti kaip paramą savitarpio investicinių fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti.

ii) gyvūnų, augalų ligų arba kenkėjų antplūdžio padarytų
nuostolių.
8 skirsnis
Valstybės
Pirmos pastraipos b punkte numatyta riba taikoma net tais
atvejais, kai veiklos fondas kitu atveju galėtų gauti 60 % Bendrijos finansinės paramos pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
10 straipsnio 3 dalį.

3.
Derliaus draudimo priemonės neapima draudimo išmokų,
kuriomis gamintojams kompensuojama daugiau kaip 100 %
prarastų pajamų atsižvelgiant į bet kokią kompensaciją, kurią
gamintojai gauna pagal kitas paramos schemas, susijusias su
draudžiama rizika.

pagalba krizių prevencijos
valdymo priemonėms

ir

92 straipsnis
Išsamios nacionalinių strategijų nuostatos
Valstybės narės, teikiančios valstybės pagalbą pagal Reglamento
(EB) Nr. 1182/2007 43 straipsnio antros pastraipos c punktą,
nacionalinėse strategijose nustato išsamias to punkto įgyvendinimo nuostatas.

IV SKYRIUS

Nacionalinė finansinė pagalba
93 straipsnis
Gamintojų organizacijų steigimosi lygis

4.
Šiame straipsnyje „nepalankios klimato sąlygos, kurios gali
būti prilyginamos stichinei nelaimei“ reiškia tą patį, kas nustatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 2 straipsnio
8 dalyje (1).
(1) OL L 358, 2006 12 16, p. 3.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 11 straipsnio 1 dalį
gamintojų organizacijų steigimosi lygis valstybės narės regione
laikomas ypač žemu, jei gamintojų organizacijos, jų asociacijos
ir gamintojų grupės pardavė mažiau nei 20 % vidutinės vaisių ir
daržovių produkcijos vertės per trejus paskutinius metus, kurių
duomenys pateikiami.
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duomenys, faktiškai išmokėtos pagalbos suma ir finansinių
įnašų,
faktiškai
padarytų
pagal
Reglamento
(EB)
Nr. 1182/2007 8 straipsnio 1 dalies a punktą, dalis.

94 straipsnis
Leidimas išmokėti nacionalinę finansinę pagalbą
1.
Valstybės narės pateikia prašymą Komisijai leisti išmokėti
nacionalinę finansinę pagalbą pagal Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 11 straipsnio 1 dalį bet kuriais atitinkamais
kalendoriniais metais iki tų metų sausio 15 d.

Kartu su prašymu pateikiama įrodymų, kad gamintojų organizacijų steigimosi lygis atitinkamame regione yra ypač žemas,
kaip apibrėžta šio reglamento 93 straipsnyje, taip pat nurodomi
atitinkamų gamintojų organizacijų duomenys, susijusios
pagalbos suma ir finansinių įnašų, mokamų pagal Reglamento
(EB) Nr. 1182/2007 8 straipsnio 1 dalies a punktą, procentinė
dalis.

2.
Komisija priima sprendimą dėl prašymo patvirtinimo ar
atmetimo.

3.
Jei patvirtinama, kad pagalbą galima kompensuoti iš Bendrijos lėšų, pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančios išlaidos
deklaruojamos Komisijai laikantis Komisijos reglamento (EB)
Nr. 883/2006 (1) 5 straipsnyje numatytos tvarkos.

V SKYRIUS

Bendrosios nuostatos
1 skirsnis
2.
Komisija patvirtina arba atmeta prašymą per tris mėnesius
nuo jo pateikimo. Jei Komisija per šį laikotarpį neatsako,
laikoma, kad prašymas patvirtintas.

Pranešimai
98 straipsnis
Gamintojų organizacijų ataskaitos
1.
Gamintojų organizacijos kartu su pagalbos paraiškomis
pateikia metines veiklos programų įgyvendinimo ataskaitas.

95 straipsnis
Nacionalinės finansinės pagalbos paraiška ir mokėjimas
Gamintojų organizacijos pateikia paraiškas nacionalinei finansinei pagalbai gauti, o valstybės narės išmoka pagalbą pagal
70–73 straipsnius.

Šiose ataskaitose turi būti pateikiama informacija apie:

a) veiklos programas, kurios buvo įgyvendintos per praėjusius
metus;
96 straipsnis
Didžiausia nacionalinės finansinės pagalbos kompensavimo
iš Bendrijos lėšų dalis

b) pagrindinius veiklos programų pakeitimus; ir

Nacionalinės finansinės pagalbos kompensavimo iš Bendrijos
lėšų dalis sudaro 60 % gamintojų organizacijai suteiktos nacionalinės finansinės pagalbos.

c) apskaičiuotos pagalbos ir pagalbos, dėl kurios kreipiamasi,
skirtumus.

97 straipsnis

2.
Metinėje ataskaitoje apie kiekvieną įgyvendintą veiklos
programą pateikiama tokia informacija:

Nacionalinės

finansinės pagalbos
Bendrijos lėšų

kompensavimas

iš

1.
Valstybės narės prašymą iš Bendrijos lėšų kompensuoti
patvirtintą ir faktiškai gamintojų organizacijoms išmokėtą nacionalinę finansinę pagalbą pateikia iki kitų metų po atitinkamų
veiklos programų įgyvendinimo metų kovo 1 d.

Kartu su prašymu pateikiama įrodymų, kad per ankstesnius
trejus metus buvo vykdomos Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
11 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje numatytos sąlygos,
taip pat nurodomi atitinkamų gamintojų organizacijų

a) veiklos programos pasiekimai ir rezultatai remiantis, kai
tinka, XIV priede nurodytais bendrais pasiekimų bei rezultatų
rodikliais ir, kai tinka, nacionalinėje strategijoje nurodytais
pasiekimų ir rezultatų rodikliais; ir

b) didžiausių problemų, kilusių programos valdymo metu, santrauka ir priemonės, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti
programos įgyvendinimo kokybę ir veiksmingumą.
(1) OL L 171, 2006 6 23, p. 1.
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Kai tinka, metinėje ataskaitoje nurodoma, kokios veiksmingos
apsaugos priemonės taikomos pagal nacionalinę strategiją ir
pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 9 straipsnio 5 dalį,
siekiant apsisaugoti nuo galimo investicijų, remiamų pagal
veiklos programą, spaudimo aplinkai.

3.
Galutinė paskutinių veiklos programos taikymo metų ataskaita pakeičia 1 dalyje nurodytą metinę ataskaitą.

Galutinėse ataskaitose nurodoma, ar buvo pasiekti visi programose iškelti tikslai. Juose paaiškinami veiksmų ir (arba) būdų
pakeitimai ir nurodomi veiksniai, lėmę sėkmingą ar nesėkmingą
programos įgyvendinimą, kuris buvo ar bus svarstomas sudarant
kitas arba iš dalies keičiant esamas veiklos programas.

4.
Nepažeidžiant konkrečių šio reglamento nuostatų, jei
gamintojų organizacija nenusiunčia valstybei narei pranešimo
pagal šį reglamentą arba Reglamentą (EB) Nr. 1182/2007,
arba jei pranešimas yra klaidingas, remiantis valstybės narės
turimais objektyviais faktais, valstybė narė sustabdo atitinkamos
kitų metų veiklos programos patvirtinimą, kol bus parengtas
teisingas pranešimas.
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fondo suma. Šie duomenys toliau išskaidomi nurodant sumas,
skirtas krizių prevencijos bei valdymo priemonėms ir kitoms
priemonėms.

3.
Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų lapkričio 15 d. valstybės
narės pateikia Komisijai metinę ataskaitą apie gamintojų organizacijas, gamintojų grupes ir veiklos fondus, veiklos programas
ir pripažinimo planus, vykdytus praėjusiais metais. Metinėje
ataskaitoje visų pirma pateikiama XIII priede nurodyta informacija.

2 skirsnis
Patikros
100 straipsnis
Viena identifikavimo sistema
Valstybės narės užtikrina, kad viena identifikavimo sistema būtų
taikoma visoms pagalbos paraiškoms, kurias pateikia ta pati
gamintojų organizacija ar gamintojų grupė. Tokia identifikavimo
sistema turi būti suderinta su tapatybės įregistravimo sistema,
nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 (1) 18
straipsnio 1 dalies f punkte.

101 straipsnis
Pagalbos paraiškos

Šio reglamento 99 straipsnio 3 dalyje nurodytoje metinėje ataskaitoje valstybė narė išsamiai apibūdina tokius atvejus.

Nepažeisdamos šio reglamento specialiųjų nuostatų, valstybės
narės nustato atitinkamą paramos paraiškų, prašymų pripažinti
ar patvirtinti veiklos programą bei mokėjimo prašymų teikimo
tvarką.

102 straipsnis
Pavyzdžių patikros
99 straipsnis
Pranešimai, kuriuos privalo pateikti valstybės narės
1.
Valstybės narės paskiria vieną kompetentingą valdžios
instituciją, atsakingą už Komisijos ir valstybės narės keitimąsi
informacija, kuri yra susijusi su gamintojų organizacijomis,
gamintojų grupėmis ir gamintojų organizacijų asociacijomis.
Jos praneša Komisijai apie tokį paskyrimą ir perduoda kontaktinius tos institucijos duomenis.

2.
Ne vėliau kaip iki sausio 31 d. valstybės narės praneša
Komisijai visą veiklos fondo sumą, kuri tais metais patvirtinta
visoms veiklos programoms. Pranešime aiškiai nurodoma visa
veiklos fondo suma ir visa Bendrijos finansuojama to veiklos

Kai tinka atlikti pavyzdžių patikras, valstybės narės, nustatydamos jų pobūdį ir dažnumą bei remdamosi rizikos analize,
užtikrina, kad patikros būtų tinkamos susijusiai priemonei.

103 straipsnis
Administracinės patikros
Administracinės patikros apima visas paramos paraiškas ar
mokėjimo prašymus ir visus galimus bei tinkamus elementus,
kuriuos įmanoma patikrinti administracinėmis priemonėmis.
Atliekant patikros procedūras būtina registruoti atliekamas
operacijas, patikros rezultatus ir priemones, kurių imamasi
nustačius neatitikimus.
(1) OL L 270, 2003 10 21, p. 1.
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104 straipsnis
Patikros vietoje
1.
Apie kiekvieną patikrą vietoje rengiama stebėsenos ataskaita, kad būtų įmanoma peržiūrėti išsamią informaciją apie
atliktas patikras. Ataskaitoje visų pirma nurodoma:
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a) pagal 61 straipsnio 1 dalies a, b ir e punktus pateiktos
informacijos tikslumu;

b) programų atitiktimi Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
9 straipsniui bei nacionalinei sistemai ir nacionalinei strategijai;

a) pagalbos schema ir patikrinta paraiška;

b) dalyvaujantys asmenys;

c) patikrinti veiksmai, priemonės ir dokumentai; ir

d) patikros rezultatai.

2.
Gavėjui gali būti suteikta galimybė pasirašyti ataskaitą, taip
patvirtinant savo dalyvavimą patikroje, ir pateikti pastabų.
Nustačius pažeidimus, gavėjas gali gauti stebėsenos ataskaitos
kopiją.

c) veiksmų atitiktimi reikalavimams ir siūlomų išlaidų atitiktimi
reikalavimams;

d) programų nuoseklumu ir technine kokybe, apskaičiavimų ir
pagalbos plano teisingumu bei jo įgyvendinimo planavimu.
Patikrų metu turi būti patikrinta, ar nustatyti pagrįsti tikslai,
kad būtų galima stebėti jų įgyvendinimą, ir tai, ar nustatytuosius tikslus įmanoma pasiekti įgyvendinant siūlomus
veiksmus; ir

e) veiklos, kuriai vykdyti prašoma pagalbos, suderinamumu su
galiojančiomis nacionalinėmis ir Bendrijos taisyklėmis,
būtent, jei taikytina, viešojo pirkimo, valstybės pagalbos ir
kitų privalomų normų, kurios nustatytos nacionalinės teisės
aktuose, nacionalinėje sistemoje ar nacionalinėje strategijoje,
taisyklėmis.

3.
Apie patikras vietoje gali būti pranešama iš anksto, jei tai
nekenkia patikros tikslui. Šis išankstinis pranešimas turėtų būti
pateikiamas kiek įmanoma greičiau.

106 straipsnis
Veiklos programų pagalbos paraiškų patikros

4.
Jei įmanoma, šiame reglamente nustatytos patikros vietoje
bei kitos Bendrijos taisyklėse, taikomose žemės ūkio subsidijoms, nustatytos patikros atliekamos tuo pat metu. Tačiau
2008 m. patikras vietoje prireikus gali atlikti įvairios įstaigos
skirtingu metu.

Prieš suteikdamos išmokas valstybės narės atlieka visų pagalbos
paraiškų administracines patikras bei pavyzdžių patikras vietoje.

107 straipsnis
Veiklos
105 straipsnis
Pripažinimo prašymų ir veiklos programų patvirtinimas
1.
Valstybės narės, prieš pripažindamos gamintojų organizaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 4 straipsnio 2 dalies
a punktą, aplanko šią organizaciją, kad patikrintų, ar laikomasi
nustatytų pripažinimo sąlygų.

programų

pagalbos paraiškų
patikros

administracinės

1.
Atliekant pagalbos paraiškų administracines patikras, jei
tinka atitinkamos paraiškos atveju, visų pirma tikrinami šie
dalykai:

a) veiklos programos įvykdymo metinės ataskaitos ar, jei tinka,
galutinė ataskaita, pateiktos kartu su paraiška;
2.
Kompetentinga nacionalinė valdžios institucija, prieš
patvirtindama veiklos programą pagal 65 straipsnį, visais tinkamais būdais, įskaitant patikras vietoje, patikrina patvirtinti
pateiktą veiklos programą ir, jei tinka, prašymus dėl pakeitimo.
Šios patikros visų pirma turi būti susijusios su:

b) parduodamos produkcijos vertė, įnašai į veiklos fondą ir
patirtos išlaidos;
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c) produktų pristatymas ir paslaugų teikimas bei nurodytų
išlaidų tikrumas;

Prieš suteikiant pagalbą ar jos likutį, susijusį su paskutiniais
veiklos programos metais, atliekama bent viena kiekvienos
gamintojų organizacijos patikra.

d) atliktų veiksmų atitiktis patvirtintoje veiklos programoje
numatytiems veiksmams; ir

3.
Vietoje atliekamų patikrų rezultatai įvertinami, siekiant
išsiaiškinti, ar nustatytos problemos yra nuolatinės ir ar jos
kelia pavojų kitiems panašiems veiksmams, pagalbos gavėjams
arba institucijoms. Vertinant taip pat reikia nustatyti tokios
padėties priežastis, tolesnį tyrimą, kurio gali prireikti, ir
reikiamus taisomuosius bei prevencinius veiksmus.

e) finansinių ar kitų apribojimų ir viršutinių ribų laikymasis.

2.
Pagal veiklos programą finansuojami mokėjimai grindžiami sąskaitomis faktūromis ir dokumentais, įrodančiais
atliktą mokėjimą. Jei to padaryti neįmanoma, mokėjimai turi
būti pagrįsti atitinkamą įrodomąją vertę turinčiais dokumentais.
Sąskaitos faktūros turi būti išrašomos gamintojų organizacijos,
gamintojų organizacijų asociacijos, gamintojų grupės ar dukterinės bendrovės vardu, kaip numatyta 52 straipsnio 7 dalyje,
arba, jei valstybė narė sutinka – vieno ar kelių jos narių vardu.

Jei per patikras atskleidžiami pažeidimai regione, regiono dalyje
ar konkrečioje gamintojų organizacijoje, valstybė narė per atitinkamus metus atlieka papildomas patikras ir padidina atitinkamų
paraiškų, kurias reikia patikrinti ateinančiais metais, procentinę
dalį.

4.
Valstybė narė nustato, kurias gamintojų organizacijas
reikėtų tikrinti, remiantis rizikos analize.

108 straipsnis
Veiklos programų pagalbos paraiškų patikros vietoje
1.
Tikrindamos 70 straipsnio 1 dalyje minimas pagalbos
paraiškas, valstybės narės atlieka gamintojų organizacijų patikras
vietoje, siekdamos įsitikinti, kad atitinkamais metais tenkinamos
pagalbos ar jos likučio išmokėjimo sąlygos.

Atliekant rizikos analizę, visų pirma reikia atsižvelgti į:

a) pagalbos dydį;

b) praėjusiais metais atliktų patikrų išvadas;
Šios patikros visų pirma turi būti susijusios su:
c) atsitiktinius veiksnius; ir
a) atitiktimi pripažinimo kriterijams, taikomiems atitinkamais
metais;

b) veiklos fondo naudojimu atitinkamais metais, įskaitant
išlaidas, deklaruotas išankstinio mokėjimo ar dalinio mokėjimo prašymuose; ir

d) kitus kriterijus, kuriuos nustatys valstybės narės, visų pirma į
tai, ar gamintojų organizacijos yra susijusios su kokybės
užtikrinimo programa, kurią yra oficialiai pripažinusios valstybės narės arba nepriklausomos sertifikavimo institucijos.

109 straipsnis
Veiklos programų priemonių patikros vietoje
c) pašalinimo iš rinkos, neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus
nuėmimo ir derliaus nenuėmimo išlaidų antrojo lygio patikromis.

1.
Valstybės narės, atlikdamos veiklos programų priemonių
patikras vietoje, visų pirma patikrina šiuos dalykus:

a) veiklos programoje numatytų veiksmų įgyvendinimą;
2.
1 dalyje minimos patikros susijusios su didele tikrinamų
kiekvienų metų paraiškų dalimi. Valstybėse narėse, kuriose yra
daugiau nei 10 pripažintos gamintojų organizacijos, ta tikrinamų paraiškų dalis apima bent 30 % visos pagalbos sumos.
Kitais atvejais kiekviena gamintojų organizacija aplankoma
bent kartą kas trejus metus.

b) ar veiksmo įgyvendinimas arba ketinimas jį įgyvendinti
neprieštarauja patvirtintoje veiklos programoje apibūdintam
naudojimui;
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c) ar kiekvienos atitinkamų išlaidų rūšies pobūdis ir laikas
neprieštarauja Bendrijos nuostatoms ir atitinka patvirtintas
specifikacijas;

L 350/39

atlieka produktų pašalinimo iš rinkos pirmojo lygio patikras,
kurias sudaro dokumentų ir tapatybės patikra bei produktų,
kurie yra pašalinami iš rinkos, svorio fizinė patikra, jei tinka –
imant mėginius, ir 77 straipsnyje nustatytų taisyklių laikymosi
patikra. Patikra atliekama per 79 straipsnio 2 dalyje nurodytą
laiką gavus 79 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą.

d) ar patirtas išlaidas galima pagrįsti apskaitos ar kitais dokumentais; ir

e) parduodamos produkcijos vertę.

2.
Parduodamos produkcijos vertė patikrinama remiantis
apskaitos sistemos duomenimis, kurie privalomi pagal nacionalinės teisės aktus.

Šiuo tikslu valstybės narės gali nuspręsti, kad parduodamos
produkcijos vertės deklaracija būtų patvirtinama taip pat kaip
ir apskaitos duomenys, kurie yra privalomi pagal nacionalinės
teisės aktus.

2.
1 dalyje nurodytos pirmojo lygio patikros apima 100 % iš
rinkos pašalintų produktų kiekio. Užbaigus šią patikrą, iš rinkos
pašalinti produktai, išskyrus skirtuosius nemokamai paskirstyti,
denatūruojami arba panaudojami perdirbimo pramonėje, prižiūrint kompetentingoms institucijoms, valstybės narės nustatytomis sąlygomis pagal 81 straipsnį.

Tačiau, kai produktus numatoma nemokamai paskirstyti, valstybės narės gali tikrinti mažesnę procentinę dalį nei nustatyta
šio straipsnio 2 dalyje, tačiau ne mažesnę kaip 10 % atitinkamų
kiekių per prekybos metus. Ši patikra gali būti atliekama gamintojų organizacijose ir (arba) produktų gavėjų vietose. Jei per
patikras nustatoma svarbių pažeidimų, kompetentingos valdžios
institucijos atlieka papildomas patikras.

Parduodamos produkcijos vertės deklaracijos patikra gali būti
atliekama prieš perduodant atitinkamą pagalbos paraišką.
111 straipsnis
3.
Išskyrus išimtines aplinkybes, atliekant patikras vietoje
aplankoma veiksmo vieta arba, jei veiksmas nematerialaus
pobūdžio, veiksmo vykdytojo buveinė. Visų pirma su atskirais
ūkiais susiję veiksmai, įtraukti į 108 straipsnio 2 dalyje nurodytus pavyzdžius, tikrinami bent vieną kartą apsilankant tuose
ūkiuose.

Tačiau valstybės narės gali nuspręsti nerengti tokių apsilankymų
esant mažesnio masto veiklai arba jei jos mano, jog pavojus,
kad neįvykdytos pagalbai gauti nustatytos sąlygos arba kad nesilaikoma atitinkamos veiklos specifikos, yra nedidelis. Toks
sprendimas ir jo pagrindimas registruojami.

4.
Patikros vietoje apima visus gamintojų organizacijos ar jos
narių įsipareigojimus ir pareigas, kurias galima patikrinti apsilankymo metu.

5.
Tik tos patikros, kurios atitinka visus šiame straipsnyje
nustatytus reikalavimus, gali būti laikomos patikromis, vykdomomis pagal 108 straipsnio 2 dalyje nustatytą patikrų dažnį.

Produktų pašalinimo iš rinkos antrojo lygio patikros
1.
Valstybės narės atlieka antrojo lygio patikras pagal
108 straipsnyje pateiktas nuostatas.

Valstybės narės nustato kriterijus kiekvienos konkrečios gamintojų organizacijos, kuri atlieka reikalavimų neatitinkančius
produktų pašalinimo iš rinkos veiksmus, keliamam pavojui
tirti ir įvertinti. Šie kriterijai, be kitų dalykų, turi būti susiję su
anksčiau atliktų pirmojo ir antrojo lygio patikrų išvadomis ir
tuo, ar gamintojų organizacija turi kokią nors kokybės užtikrinimo procedūrą. Jos šiuos kriterijus taiko kiekvienai gamintojų
organizacijai nustatydamos būtiniausią antrojo lygio patikrų
dažnį.

2.
1 dalyje nurodytas patikras sudaro patikros vietoje, gamintojų organizacijos ir iš rinkos pašalintų produktų gavėjų patalpose, norint užtikrinti būtinų sąlygų Bendrijos paramai gauti
laikymąsi. Patikras sudaro:

110 straipsnis
Produktų pašalinimo iš rinkos pirmojo lygio patikros
1.
Laikydamosi II antraštinės dalies II skyriuje nustatytos
tvarkos, valstybės narės kiekvienoje gamintojų organizacijoje

a) specialūs išteklių ir apskaitos dokumentai, kuriuos tvarko
visos gamintojų organizacijos, atliekančios vieną ar daugiau
produktų pašalinimo iš rinkos procedūrų per atitinkamus
prekybos metus;
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b) parduodamų kiekių sulyginimas su deklaruotaisiais pagalbos
paraiškose, visų pirma patikrinant išteklių ir apskaitos įrašus,
sąskaitas faktūras ir, jei reikia, jų teisingumą bei užtikrinant,
kad deklaracijos sutaptų su atitinkamų gamintojų organizacijų apskaitos ir (arba) mokesčių duomenimis;
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6.
Jei per antrojo lygio patikras nustatoma svarbių neatitikimų, kompetentingos valdžios institucijos atlieka išsamesnes
atitinkamų prekybos metų antrojo lygio patikras ir padidina
to lygio patikrų, kurios turės būti atliktos gamintojų organizacijose arba atitinkamose jų asociacijose per ateinančius prekybos
metus, dažnumą.

c) patikros, ar sąskaitos yra teisingos, visų pirma gamintojų
organizacijų grynųjų įplaukų, deklaruotų jų mokėjimo paraiškose, tikrumą, produktų pašalinimo iš rinkos išlaidų proporcingumą, įrašus sąskaitose, rodančius gamintojų organizacijų
gautą Bendrijos paramą ir jos sumas, išmokėtas nariams,
užtikrinant, kad šios sutaptų; ir

Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas ir
derliaus nenuėmimas

d) iš rinkos pašalintų produktų paskirties, nurodytos mokėjimo
paraiškoje, patikros ir tinkamo denatūravimo patikros,
siekiant užtikrinti, kad gamintojų organizacijos ir produktų
gavėjai laikytųsi šio reglamento reikalavimų.

1.
Prieš neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimą
valstybės narės, atlikdamos patikrą vietoje, patikrina, ar atitinkami produktai nepažeisti ir ar išlaikyta gera sklypo būklė. Po
neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo valstybė narė
patikrina, ar atitinkamame plote nuimtas visas derlius ir
produktai denatūruoti.

3.
2 dalyje minėtos patikros atliekamos atitinkamose gamintojų organizacijose ir su jomis susijusių pagalbos gavėjų buveinėse. Kiekvieną patikrą sudaro pavyzdžiai, atitinkantys mažiausiai 5 % kiekio, kurį prekybos metais iš rinkos pašalino gamintojų organizacija.

Pasibaigus derliaus nuėmimo laikotarpiui, valstybės narės patikrina prognozuojamos padėties rinkoje analizės, nurodytos
86 straipsnio 2 dalyje, patikimumą. Jos taip pat išanalizuoja
tikėtinos ir esamos padėties rinkoje skirtumus.

4.
2 dalies a punkte minimuose išteklių ir apskaitos dokumentuose kiekvieno iš rinkos pašalinto produkto atveju turi būti
nurodytas tūriu išreikštas pašalintas kiekis:

a) produkcijos, kurią pagamino gamintojų organizacijos nariai
ir kitų gamintojų organizacijų nariai pagal Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 3 straipsnio 3 dalies b ir c punktus;

b) gamintojų organizacijos parduotų produktų kiekį, išskaidytą
pagal šviežių vaisių ir daržovių rinkai parengtus produktus ir
kitas produktų rūšis įskaitant perdirbti skirtas žaliavas; ir

112 straipsnis

2.
Prieš derliaus nenuėmimą valstybės narės, atlikdamos
patikrą vietoje, patikrina, ar konkretus plotas buvo gerai išlaikytas, ar derlius nebuvo jau iš dalies nuimtas ir ar produktas yra
sunokęs ir ar jis iš esmės yra geros, patikimos ir parduoti
tinkamos kokybės.

Valstybės narės užtikrina produkcijos denatūravimą. Jei tai
neįmanoma, apsilankydamos vietoje arba atlikdamos patikras
derliaus nuėmimo laikotarpiu jos užtikrina, kad derlius nebūtų
nuimamas.

c) iš rinkos pašalintų produktų.

5.
4 dalies c punkte nurodytos produktų paskirties patikros
visų pirma apima:

3.
111 straipsnio 1, 2, 3 ir 6 dalys taikomos mutatis
mutandis.

113 straipsnis

a) atskirų sąskaitų, kurias tvarko gavėjai, atrankinę patikrą ir, jei
reikia, patikrą, ar jos sutampa su sąskaitomis, kurias nustato
nacionalinė teisė; ir

Patikros, atliekamos prieš patvirtinant gamintojų grupių
pripažinimo planus

b) atitikties atitinkamiems aplinkos apsaugos reikalavimams
patikras.

1.
Valstybės narės, prieš patvirtindamos gamintojų grupės
pripažinimo planą pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
7 straipsnio 1 dalį, atlieka juridinio asmens arba aiškiai
apibrėžtos juridinio asmens dalies patikrą vietoje.
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2.
Valstybė narė visais tinkamais būdais, įskaitant patikrą
vietoje, patikrina:

a) pripažinimo plane pateiktos informacijos teisingumą;

4.
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107 ir 109 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

115 straipsnis
Tarpvalstybinės gamintojų organizacijos ir tarpvalstybinės
gamintojų organizacijų asociacijos

b) plano komercinį nuoseklumą ir techninę kokybę, skaičiavimų teisingumą ir jo įgyvendinimo planavimą;

1.
Valstybė narė, kurioje tarpvalstybinė gamintojų organizacija ar tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija turi savo
atstovybę, yra visiškai atsakinga už tos organizacijos ar asociacijos patikrų organizavimą ir prireikus taiko jai sankcijas.

c) veiksmų bei siūlomų išlaidų atitiktį reikalavimams ir racionalų išlaidų apskaičiavimą; ir

d) veiklos, kuriai prašoma paramos, atitiktį galiojančioms nacionalinėms ir Bendrijos taisyklėms, visų pirma viešųjų pirkimų
ir valstybės pagalbos taisyklėms bei kitiems atitinkamiems
privalomiems standartams, nustatytiems nacionalinės teisės
aktais, nacionalinėje sistemoje ar nacionalinėje strategijoje.

114 straipsnis
Gamintojų grupių pagalbos paraiškų patikros
1.
Prieš suteikdamos išmokas valstybės narės atlieka visų
pagalbos paraiškų, kurias pateikė gamintojų grupės, administracines patikras bei pavyzdžių patikras vietoje.

2.
Gavusios 47 straipsnyje nurodytas pagalbos paraiškas,
valstybės narės atlieka gamintojų grupių patikras vietoje, siekdamos užtikrinti, jog bus laikomasi pagalbos atitinkamiems
metams skyrimo sąlygų.

2.
Kitos valstybės narės, kurios turi užtikrinti 30 straipsnio
2 dalies c punkte ir 37 straipsnio 2 dalies c punkte minimą
administracinį bendradarbiavimą, atlieka tokias administracines
patikras ir patikras vietoje, kokių reikalauja šio straipsnio
1 dalyje minima valstybė narė, ir praneša jai rezultatus. Jos
laikosi visų terminų, kuriuos nustato 1 dalyje minima valstybė
narė.

3.
1 dalyje minimoje valstybėje narėje galiojančios taisyklės
taikomos gamintojų organizacijai, veiklos programai ir veiklos
fondui. Tačiau sprendžiant aplinkosaugos bei fitosanitarijos
klausimus ir realizuojant pašalintus iš rinkos produktus,
taikomos valstybės narės, kurioje produktai pagaminti, taisyklės.

3 skirsnis
Sankcijos
116 straipsnis
Pripažinimo kriterijų nepaisymas

Šios patikros visų pirma turi būti susijusios su:

1.
Valstybės narės panaikina gamintojų organizacijos pripažinimą, jei iš esmės nepaisoma pripažinimo kriterijų, o tai atsitinka dėl to, kad gamintojų organizacijos veiksmai buvo tyčiniai
arba labai aplaidūs.

a) atitiktimi pripažinimo kriterijams, taikomiems atitinkamais
metais; ir
Valstybės narės visų pirma panaikina gamintojų organizacijos
pripažinimą, jei pripažinimo kriterijų nepaisymas yra susijęs su:
b) parduodamos produkcijos verte, pripažinimo plane nurodytų
priemonių vykdymu bei atsiradusiomis išlaidomis.

3.
2 dalyje minimos patikros susijusios su didele tikrinamų
kiekvienų metų paraiškų dalimi. Ta dalis atitinka mažiausiai
30 % visos pagalbos sumos.

Visos gamintojų grupės tikrinamos bent kartą kas penkerius
metus.

a) 23 straipsnio, 25 straipsnio, 28 straipsnio 1 ir 2 dalių ar
33 straipsnio reikalavimų nepaisymu; arba

b) aplinkybėmis, kai parduodamos produkcijos vertė per dvejus
iš eilės metus krenta žemiau valstybės narės pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 4 straipsnio 1 dalies b punktą
nustatytos ribos.
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Pagal šią dalį pripažinimas panaikinamas tą datą, nuo kurios
nebebuvo tenkinamos pripažinimo sąlygos, laikantis bet kokių
nacionaliniu lygmeniu taikomų horizontaliųjų teisės aktų dėl
apribojimo laikotarpių.
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jos sukčiavo dėl pagalbos, kuriai taikomas Reglamentas (EB)
Nr. 1182/2007.

118 straipsnis
2.
Kai 1 dalis netaikoma, valstybės narės sustabdo gamintojų
organizacijos pripažinimą, jei pripažinimo kriterijų nepaisoma iš
esmės, bet tik laikinai.

Tokio sustabdymo metu pagalba nemokama. Sustabdymas įsigalioja dieną, kurią atlikta patikra, ir baigiasi patikros, per kurią
nustatyta, kad atitinkamų kriterijų laikomasi, dieną.

Sustabdymo laikotarpis neviršija 12 mėnesių. Jei atitinkami
kriterijai nėra vykdomi praėjus 12 mėnesių, pripažinimas panaikinamas.

Valstybės narės gali atlikti mokėjimus po 71 straipsnyje nustatyto termino, kai tai yra būtina, siekiant taikyti šią straipsnio
dalį.

3.
Kitais atvejais, kai nepaisoma pripažinimo kriterijų, jei 1 ir
2 dalys netaikomos, valstybės narės siunčia įspėjamąjį raštą,
kuriame nurodomos taisomosios priemonės, kurių reikia imtis.
Valstybės narės gali atidėti pagalbos mokėjimą, kol bus imtasi
taisomųjų priemonių.

Jei taisomųjų priemonių nesiimama per 12 mėnesių, tai laikoma
dideliu taikomų kriterijų pažeidimu, todėl tuo atveju taikomos
2 dalies nuostatos.

117 straipsnis

Gamintojų grupės
1.
Jei įmanoma, valstybės narės pripažinimo planams taiko
mutatis mutandis 116 straipsnyje ir (arba) 119 straipsnyje nustatytas sankcijas.

2.
Be to, kad taikoma 1 dalis, jei pasibaigus valstybės narės
pagal 51 straipsnio 4 dalį nustatytam terminui, gamintojų grupė
nepripažįstama gamintojų organizacija, valstybė narė susigrąžina:

a) 100 % gamintojų grupei išmokėtos pagalbos, jei pripažinimas nebuvo pasiektas dėl gamintojų grupės tyčinių ar
labai aplaidžių veiksmų; arba

b) visais kitais atvejais 50 % gamintojų grupei sumokėtos
pagalbos.

119 straipsnis
Veiklos programa
1.
Išmokos skaičiuojamos remiantis kriterijus atitinkančiais
nustatytais faktais.

2.
Valstybė narė nagrinėja pagalbos gavėjo pateiktą pagalbos
paraišką ir nustato sumas, kurios atitinka reikalavimus paramai
gauti. Ji nustato:

a) sumą, kuri bus gavėjui mokama vien tik pagal paraišką;

Sukčiavimas
1.
Nepažeidžiant pagal Bendrijos ir nacionalinę teisę taikomų
kitų baudų, valstybės narės panaikina gamintojų organizacijos,
gamintojų organizacijų asociacijos ar gamintojų grupių pripažinimą, jei nustatomas su pagalba, kuriai taikomas Reglamentas
(EB) Nr. 1182/2007, susijęs sukčiavimo atvejis.

2.
Valstybės narės gali sustabdyti gamintojų organizacijos,
gamintojų organizacijų asociacijos ar gamintojų grupės pripažinimą arba sustabdyti išmokų joms mokėjimą, jei įtariama, kad

b) sumą, kuri gavėjui bus mokama išnagrinėjus paraiškos atitiktį
reikalavimams.

3.
Jei pagal 2 dalies a punktą nustatyta suma viršija pagal
2 dalies b punktą nustatytą sumą daugiau nei 3 %, faktiškai
gavėjui mokama suma sumažinama. Sumažinimo suma lygi
2 dalies a ir b punktuose apskaičiuotų sumų skirtumui.
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Tačiau suma nemažinama, jei gamintojų organizacija arba
gamintojų grupė gali įrodyti, kad ji nėra atsakinga už tai, kad
buvo įtraukta reikalavimų neatitinkanti suma.

4.
Per patikras vietoje nustatytoms reikalavimų neatitinkančioms išlaidoms mutatis mutandis taikomos 2 ir 3 dalys.

5.
Jei parduodamos produkcijos vertė deklaruojama ir patikrinama prieš pateikiant pagalbos paraišką, mažinama parduodamos produkcijos vertė naudojama apskaičiuojant sumas
pagal 2 ir 3 dalis.

6.
Jei nustatoma, kad gavėjas tyčia pateikė neteisingą deklaraciją, atitinkama veikla išbraukiama iš paramos veiklos
programai ar pripažinimo plano ir susigrąžinamos už šį veiksmą
jau išmokėtos sumos. Be to, gavėjas už šį veiksmą negauna
paramos, skiriamos pagal atitinkamą kitų metų veiklos
programą.
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2.
Pašalinimo iš rinkos išlaidos laikomos neatitinkančiomis
reikalavimų, jei pardavimui nepateikti produktai nebuvo pašalinti laikantis valstybės narės pagal 81 straipsnio 1 dalį priimtų
nuostatų, arba jei pašalinimas iš rinkos arba jo paskirtis padarė
neigiamą poveikį aplinkai ar turėjo neigiamų fitosanitarinių
padarinių, pažeidžiančių pagal 81 straipsnio 1 dalį priimtas
nuostatas.

122 straipsnis
Iš rinkos pašalintų produktų gavėjams taikomos sankcijos
Jei iš rinkos pašalintų produktų gavėjų padaryti pažeidimai
nustatomi per patikras, atliekamas pagal 110 ir 111 straipsnius,
taikomos tokios sankcijos:

a) gavėjas praranda reikalavimus atitinkančio asmens, galinčio
gauti iš rinkos pašalintus produktus, statusą, ir

120 straipsnis
Sankcijos dėl pašalinimo iš rinkos po pirmojo lygio patikrų
Jei atlikus 110 straipsnyje nurodytą patikrą nustatoma trūkumų,
susijusių su 77 straipsnyje minimais prekybos standartais arba
minimaliais reikalavimais, reikalaujama, kad gavėjas:

a) sumokėtų kompensacijos dydžio baudą, apskaičiuotą
remiantis iš rinkos pašalintų produktų, kurie neatitinka
prekybos standartų arba minimalių reikalavimų, kiekiais, jei
tie kiekiai 10 % mažesni nei pagal 79 straipsnį pranešti atliekant atitinkamą pašalinimo iš rinkos operaciją pašalinti
kiekiai;

b) sumokėtų dvigubą kompensacijos sumą, jei tie kiekiai sudaro
10 %–25 % kiekio, apie kurį buvo pranešta; arba

c) sumokėtų kompensacijos dydžio baudą už visą kiekį, apie
kurį buvo pranešta pagal 79 straipsnį, sumą, kai tas kiekis
25 % viršija kiekį, apie kurį buvo pranešta.

b) iš rinkos pašalintų produktų gavėjai įpareigojami grąžinti
gautų produktų vertės ir susijusių rūšiavimo, pakavimo bei
transporto išlaidų dydžio sumą pagal valstybių narių nustatytas taisykles. Tokiu atveju gamintojų organizacija privalo
grąžinti Bendrijos įnašą.

Sankcija, numatyta a punkte, įsigalioja nedelsiant ir taikoma
mažiausiai vienerius prekybos metus bei gali būti pratęsta atsižvelgiant į pažeidimų rimtumą.

123 straipsnis
Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas ir
derliaus nenuėmimas
1.
Jei nustatoma, kad gamintojų organizacija neįvykdė su
neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimu susijusių
įsipareigojimų, ji sumoka kompensacijos dydžio baudą už
plotus, kuriuose neįvykdytas šis įsipareigojimas. Įsipareigojimų
nevykdymas apima atvejus, kai:

121 straipsnis
Kitos gamintojų organizacijoms taikomos sankcijos dėl
produktų pašalinimo iš rinkos
1.
119 straipsnyje nurodytos sankcijos taikomos pagalbai,
kurios prašoma produktų pašalinimo iš rinkos (veiklos
programos išlaidų sudėtinės dalies) išlaidoms padengti.

a) jeigu, atliekant patikrą pagal 112 straipsnio 1 dalies antrą
pastraipą, valstybė narė nustato, kad neprinokusių vaisių ir
daržovių derliaus nuėmimo priemonė buvo taikoma nepagrįstai, remiantis tuo metu turėta prognozuojamos padėties
rinkoje analize,
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b) plotas, kuriame, kaip buvo pranešta, numatoma nuimti
neprinokusių vaisių ir daržovių derlių, neatitinka neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo reikalavimų, arba
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4 skirsnis
Veiklos programų ir nacionalinių
strategijų stebėsena ir vertinimas
126 straipsnis

c) atitinkamame plote derlius nėra visiškai nuimtas arba
produkcija nėra denatūruota.

2.
Jei nustatoma, kad gamintojų organizacija neįvykdė su
derliaus nenuėmimu susijusių įsipareigojimų, ji sumoka
kompensacijos dydžio baudą už plotus, kuriuose neįvykdytas
šis įsipareigojimas. Įsipareigojimų nevykdymas apima atvejus,
kai:

a) plotas, kuriame, kaip buvo pranešta, derlius nebus
nuimamas, neatitinka derliaus nenuėmimo reikalavimų, arba

b) vis dėlto derlius buvo visiškai arba iš dalies nuimtas, arba

c) buvo padarytas neigiamas poveikis aplinkai arba atsirado
neigiamų fitosanitarinio pobūdžio padarinių, už kuriuos atsakinga gamintojų organizacija.

3.
1 ir 2 dalyje numatytos sankcijos taikomos kartu su bet
kokiu išmokų sumažinimu, atliekamu pagal 119 straipsnį.

124 straipsnis
Neleidimas atlikti patikros vietoje
Konkreti pagalbos paraiška dėl konkrečių išlaidų dalies atmetama, jei gamintojų organizacija, narys ar atitinkamas atstovas
neleidžia atlikti patikros vietoje.

Bendras vykdymo rodiklių rinkinys
1.
Nacionalinės strategijos ir veiklos programos stebimos ir
vertinamos norint įvertinti padarytą pažangą siekiant veiklos
programų tikslų bei tų tikslų įgyvendinimo efektyvumą ir veiksmingumą.

2.
Pažanga, efektyvumas ir veiksmingumas vertinami pagal
bendrą vykdymo rodiklių rinkinį, susijusį su pradine padėtimi
bei finansiniu vykdymu, pasiekimais, rezultatais ir vykdomų
veiklos programų poveikiu.

3.
Bendras vykdymo rodiklių rinkinys pateiktas šio reglamento XIV priede.

4.
Jei valstybei narei atrodo tinkama, nacionalinėje strategijoje nurodomas ribotas papildomų tai strategijai tinkančių
rodiklių rinkinys, kuris atspindi nacionalinius ir (arba) regiono
poreikius, sąlygas ir tikslus, nustatytus konkrečiai gamintojų
organizacijų vykdomoms veiklos programoms. Kai įmanoma,
įtraukiami papildomi aplinkosaugos tikslams taikomi rodikliai,
neįtraukti į bendrus vykdymo rodiklius.

127 straipsnis
Veiklos programų stebėsenos ir vertinimo procedūros
1.
Gamintojų organizacijos užtikrina savo veiklos programų
stebėseną ir vertinimą naudodamosi atitinkamais rodikliais iš
126 straipsnyje nurodyto bendro vykdymo rodiklių rinkinio
ir, jei tinka, papildomais nacionalinėje strategijoje nurodytais
rodikliais.

125 straipsnis
Pagalbos susigrąžinimas
Neteisėtai sumokėta pagalba susigrąžinama su palūkanomis iš
gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų,
gamintojų grupių ar kitų atitinkamų ūkio subjektų. Reglamento
(EB) Nr. 796/2004 (1) 73 straipsnyje nustatytos taisyklės
taikomos mutatis mutandis.

Įgyvendinant administracines sankcijas ir susigrąžinant netinkamai išmokėtas sumas, kaip tai nustatyta šiame skirsnyje, nepažeidžiamos informavimo apie pažeidimus Komisijai nuostatos
pagal Komisijos reglamentą Nr. 1848/2006 (2).
(1) OL L 141, 2004 4 30, p. 18.
(2) OL L 355, 2006 12 15, p. 56.

Šiuo tikslu jos sukuria informacijos rinkimo, įrašymo ir tvarkymo sistemą, kuri būtų naudinga šiems rodikliams sudaryti.

2.
Stebėsena siekiama įvertinti padarytą pažangą siekiant
veiklos programos specialiųjų tikslų. Ji turi būti vykdoma
naudojantis finansiniais, pasiekimų ir rezultatų rodikliais. Šios
veiklos rezultatai turi padėti:

a) patikrinti programos įgyvendinimo kokybę;
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b) nustatyti poreikį pritaikyti ar persvarstyti veiklos programą,
kuria siekiama joje nustatytų tikslų arba pagerinti programos
valdymą, įskaitant finansinį valdymą;

c) prisidėti prie ataskaitų teikimo reikalavimų, susijusių su
veiklos programos įgyvendinimu, vykdymo.

L 350/45

b) nustatant poreikį iš esmės keisti veiklos programą;

c) prisidedant prie ataskaitų teikimo reikalavimų, susijusių su
veiklos programos įgyvendinimu, vykdymo ir

Informacija apie stebėsenos rezultatus pateikiama kiekvienoje
98 straipsnio 1 dalyje nurodytoje metinėje ataskaitoje, kurią
gamintojų organizacija turi pateikti už nacionalinės strategijos
valdymą atsakingai nacionalinei valdžios institucijai.

d) įgyjant patirties, naudingos gerinant gamintojų organizacijos
valdomų būsimų veiklos programų kokybę, veiksmingumą ir
efektyvumą.

3.
Vertinimas pateikiamas atskiroje tarpinio įvertinimo ataskaitoje.

Tarpinis įvertinimas atliekamas įgyvendinant veiklos programą
tokiu metu, kad būtų galima nagrinėti vertinimo rezultatus
rengiant kitą veiklos programą.

Tarpiniu įvertinimu, kuris gali būti atliekamas padedant specializuotai konsultacinei tarnybai, siekiama nagrinėti finansinių
išteklių panaudojimo lygį, veiklos programos efektyvumą bei
veiksmingumą ir įvertinti padarytą pažangą atsižvelgiant į
visus programos tikslus. Šiuo tikslu naudojamasi bendrais
pradinės padėties rezultatų ir, jei tinka, poveikio nustatymo
rodikliais.

Tarpinio įvertinimo ataskaita pridedama prie atitinkamos
98 straipsnio 1 dalyje nurodytos metinės ataskaitos.

128 straipsnis
Kai tinka, į tarpinį įvertinimą reikia įtraukti aplinkosaugos
veiksmų rezultatų ir poveikio kokybinį įvertinimą, kai šiais
veiksmais siekiama:

Nacionalinės strategijos stebėsenos ir vertinimo procedūros
1.
Nacionalinės strategijos stebėsena ir vertinimas atliekami
naudojantis atitinkamais rodikliais iš 126 straipsnyje nurodyto
bendro vykdymo rodiklių rinkinio ir, jei tinka, papildomais
nacionalinėje strategijoje nurodytais rodikliais.

a) užkirsti kelią dirvožemio erozijai;

b) sumažinti ir (arba) geriau tvarkyti augalų apsaugos produktų
naudojimą;

2.
Valstybės narės sukuria kompiuterizuotą rodiklių, minimų
126 straipsnyje, duomenų rinkimo, įrašymo ir tvarkymo
sistemą. Šiuo tikslu jos remiasi gamintojų organizacijos perduodama informacija, susijusia su jų veiklos programų stebėsena ir
vertinimu.

c) apsaugoti buveines ir biologinę įvairovę; arba

Tokio įvertinimo rezultatai naudojami:

3.
Stebėsena yra nuolatinė ir ja siekiama įvertinti padarytą
pažangą įgyvendinant tam tikrus veiklos programose nustatytus
tikslus. Ji turi būti vykdoma naudojantis finansiniais, pasiekimų
ir rezultatų rodikliais. Šiuo tikslu pasinaudojama metinių
pažangos ataskaitų, kurias perduoda gamintojų organizacija ir
kurios yra susijusios su veiklos programų stebėsena, informacija.
Šios stebėsenos rezultatai naudojami:

a) gamintojų organizacijos valdomų veiklos programų kokybei
gerinti;

a) veiklos programų įgyvendinimo kokybei tikrinti;

d) išsaugoti kraštovaizdį.
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b) nustatyti poreikį pritaikyti ar peržiūrėti nacionalinę strategiją
siekiant įgyvendinti joje numatytus tikslus arba pagerinti
strategijos įgyvendinimo valdymą, įskaitant veiklos programų
finansinį valdymą; ir

c) siekiant prisidėti prie ataskaitų apie nacionalinės strategijos
įgyvendinimą teikimo reikalavimų, vykdymo.

4.
Vertinime siekiama įvertinti visų strategijos tikslų įgyvendinimo pažangą. Jis atliekamas naudojantis pradinės padėties
rezultatų ir, jei tinka, poveikio nustatymo rodikliais. Šiuo tikslu
naudojamasi veiklos programų stebėsenos ir tarpinio įvertinimo
rezultatais, nurodytais gamintojų organizacijų pateiktose metinėse pažangos ir galutinėse ataskaitose. Šio vertinimo rezultatai
naudojami:

a) strategijos kokybei gerinti;
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pastraipoje, apima visą informaciją, kurios reikia vertinant, ar
laikomasi to reglamento 14 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų.

130 straipsnis
Saistančių taisyklių paskelbimas ir atstovavimas
1.
Kai valstybė narė pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
15 straipsnį paskelbia taisykles, kurios taikomos konkrečiam
produktui ir ekonominei zonai, ji tuo pat metu praneša Komisijai apie:

a) gamintojų organizaciją arba organizacijų asociacijas, kurios
paprašė išplėsti taisyklių taikymo sritį;

b) gamintojų, kurie priklauso tai organizacijai ar asociacijai,
skaičių ir bendrą gamintojų susijusioje ekonominėje zonoje
skaičių; informacija pateikiama apie aplinkybes, kurios yra
prašymo išplėsti taisyklių taikymo sritį pateikimo metu;

b) siekiant nustatyti bet kokį poreikį iš esmės keisti strategiją; ir

c) prisidėti prie ataskaitų teikimo reikalavimų, susijusių su
nacionalinės strategijos įgyvendinimu, vykdymo.

Į šį vertinimą įtraukiamas 2012 m. atliekamas įvertinimas,
tačiau tai turi būti padaryta laiku, kad jo rezultatus būtų galima
įtraukti į atskirą įvertinimo ataskaitą, kuri tais pačiais metais bus
pridėta prie metinės nacionalinės ataskaitos, minimos
99 straipsnio 3 dalyje. Šioje ataskaitoje nagrinėjamas finansinių
išteklių panaudojimo lygis, įgyvendintų veiklos programų veiksmingumas bei poveikis ir įvertinami šių programų padariniai ir
poveikis, siejant juos su strategijoje nustatytais tikslais, siekiais ir,
jei tinka, kitais Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 9 straipsnio
1 dalyje nustatytais tikslais. Ja siekiama pasimokyti kaip gerinti
būsimų nacionalinių strategijų kokybę ir ypač nustatyti galimas
klaidas nustatant tikslus, paramos reikalavimus atitinkančius
uždavinius arba priemones ar poreikius nustatyti naujas priemones.

c) bendrą ekonominės zonos gamybą ir produkciją, kurią realizavo gamintojų organizacija ar asociacija per paskutinius
prekybos metus, apie kuriuos yra duomenų;

d) datą, nuo kurios taisyklės, kurių taikymo sritį prašoma
išplėsti, pradėtos taikyti susijusiai gamintojų organizacijai ar
asociacijai; ir

e) datą, nuo kurios įsigaliotų taisyklių taikymo srities išplėtimas,
ir šio išplėtimo taikymo terminą.

2.
Siekdamos nustatyti atstovavimą pagal Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 14 straipsnio 3 dalį, valstybės narės nustato
taisykles, išskyrus susijusias su:

VI SKYRIUS

Taisyklių taikymo išplėtimas ekonominės zonos gamintojams
129 straipsnis

a) gamintojais, kurių produkcija yra iš esmės skirta tiesioginiam
pardavimui vartotojams ūkyje arba gamybos vietovėje;

Ekonominių zonų sąrašo paskelbimas
Ekonominių zonų sąrašo paskelbimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 14 straipsnio 2 dalies antroje

b) tiesioginiu pardavimu, kaip nurodyta a punkte;
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c) perdirbti pristatyta produkcija, kaip nurodyta Reglamento
(EB) Nr. 1182/2007 14 straipsnio 4 dalies b punkte, išskyrus
atvejus, kai atitinkamos taisyklės tokiai produkcijai taikomos
visiškai ar iš dalies.
131 straipsnis
Finansiniai įnašai
Jei valstybė narė pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007
17 straipsnį nusprendžia, kad gamintojų organizacijoms nepriklausantys gamintojai yra atsakingi už finansinį įnašą, ji pateikia
Komisijai informacijos, kurios reikia vertinant tame straipsnyje
nustatytų sąlygų laikymąsi. Tokią informaciją sudaro pagrindas,
kuriuo remiantis skaičiuojamas įnašas ir suma už vienetą, informacija apie gavėją ar gavėjus ir 21 straipsnio a ir b punktuose
nurodytų įvairių išlaidų pobūdis.
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kad kiekvienais prekybos metais būtų laikomasi Reglamento
(EB) Nr. 1182/2007 14 straipsnio 3 dalyje atstovavimui nustatytų sąlygų per visą taisyklių taikymo išplėtimo laikotarpį.
Nustačiusios, kad sąlygų nebesilaikoma, jos nedelsdamos panaikina taisyklių taikymo išplėtimą, kuris įsigalioja nuo ateinančių
prekybos metų pradžios. Jos nedelsdamos praneša Komisijai
apie bet kokį panaikinimą, ir ši viešai paskelbia tokią informaciją jai priimtinu būdu.

133 straipsnis
Nenuskintų produktų pardavimas; pirkėjai
1.
Kai gamintojų organizacijai nepriklausantys gamintojai
parduoda savo nenuskintus produktus, pagal Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 I priedo 1 punkto e ir f papunkčiuose ir
3 punkte nurodytas taisykles laikoma, kad pirkėjas tą produkciją
pagamino.

132 straipsnis
Taisyklių taikymo išplėtimas daugiau negu vieneriems
prekybos metams
Jei nusprendžiama taisyklių taikymą išplėsti ilgesniam nei
vienerių prekybos metų laikotarpiui, valstybės narės patikrina,

2.
Susijusi valstybė narė gali nuspręsti, kad Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 I priede išvardytos taisyklės, išskyrus nurodytąsias 1 dalyje, gali tapti privalomos pirkėjams, kai pastarieji yra
atsakingi už susijusios produkcijos tvarkymą.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS
Prekyba su trečiosiomis šalimis
I SKYRIUS

Importo licencijos

Išskyrus force majeure atvejus, jei importo licencijos galiojimo
laikotarpiu importas nevykdomas arba vykdomas tik iš dalies,
užstatas negrąžinamas arba grąžinama tik dalis užstato.

134 straipsnis
Obuolių importo licencijos
1.
Pagal KN kodą 0808 10 80 klasifikuojamus obuolius
paleidžiant į laisvą apyvartą turi būti pateikta importo licencija.

2.
Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000 taikomas importo licencijoms, išduotoms pagal šį straipsnį.

5.
Importo licencijos bet kuriam pareiškėjui išduodamos
nedelsiant ir nepriklausomai nuo jo įsisteigimo vietos Bendrijoje.
Į 8 importo licencijos langelį įrašoma kilmės šalis, o žodis „taip“
pažymimas kryželiu.

6.
3.
Importuotojai gali pateikti importo licencijos paraiškas bet
kurios valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms.

Į 8 importo licencijos langelį jos įrašo kilmės šalį ir pažymi žodį
„taip“ kryželiu.

4.
Kartu su paraiška importuotojai pagal Reglamento (EEB)
Nr. 2220/85 III antraštinę dalį pateikia užstatą, kuris garantuoja
įsipareigojimą importuoti produktus licencijos galiojimo laikotarpiu. Šio užstato dydis yra 15 EUR už toną.

Importo licencijos galioja tris mėnesius.

Importo licencijos galioja tik prekėms, importuojamoms iš
nurodytos kilmės šalies.
7.
Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvieną trečiadienį 12 val.
(Briuselio laiku) praneša Komisijai apie obuolių kiekius, suskirstytus pagal kilmės trečiąją šalį, kuriems praėjusią savaitę buvo
išduotos importo licencijos.
Apie šiuos kiekius pranešama Komisijos nurodyta elektronine
sistema.
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a) kiekvieno XV priedo A dalyje nurodyto produkto,

II SKYRIUS

Importo mokesčiai ir įvežimo kainų sistema
1 skirsnis
Įvežimo kainų sistema

b) visų esamų veislių ir dydžių, ir

135 straipsnis
Taikymo sritis ir apibrėžimai
1.
Šiame skirsnyje nustatomos Reglamento
1182/2007 34 straipsnio taikymo taisyklės.

2.

(EB)

Nr.

c) importuotojo ar didmeninės prekybos atstovo etape arba
didmeninės prekybos atstovo ar mažmeninės prekybos
atstovo etape, kai importuotojo ar didmeninės prekybos
atstovo etapo kainos nežinomos.

Šiame skirsnyje:
Iš jų atskaitomos šios sumos:

a) „partija“ – prekės, nurodytos išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijoje, įskaitant tik vienos ir tos pačios kilmės prekes,
žymimas vienu kombinuotosios nomenklatūros kodu; ir

a) 15 % bendrojo pardavimo pelno, nustatyto Londono, Milano
ir Renžiso rinkos centrams, ir 8 % – kitiems rinkos centrams;
ir

b) „importuotojas“ – deklarantas, kaip apibrėžta Reglamento
(EEB) Nr. 2913/92 (1) 4 straipsnio 18 dalyje.
b) transporto ir draudimo išlaidos Bendrijos muitų teritorijoje.
136 straipsnis
Pranešimas apie kainas
1.
Valstybės narės visais XV priedo A dalyje nurodytais laikotarpiais, apie kiekvieną produktą, kiekvieną prekybos dieną ir
kilmės valstybę vėliausiai iki kitos darbo dienos 12 val. (Briuselio laiku) siunčia Komisijai pranešimą, kuriame nurodo:

a) vidutines reprezentacines kainas iš trečiųjų šalių importuotų
produktų, parduotų 137 straipsnio 1 dalyje nurodytose
reprezentacinėse importo rinkose, ir svarbias kitose rinkose
užfiksuotas kainas dideliems importuotų produktų kiekiams
arba, kai reprezentacinių rinkų kainų nėra, svarbias importuotų produktų kainas, užfiksuotas kitose rinkose; ir

b) bendrus kiekius, susijusius su a punkte nurodytomis
kainomis.

Kai b punkte nurodytas visas kiekis yra mažesnis už vieną toną,
apie atitinkamas kainas Komisijai nepranešama.

2.

Registruojamos 1 dalies a punkte nurodytos kainos:

(1) OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

Valstybės narės gali nustatyti standartines pagal antrą pastraipą
atskaitytinas vežimo ir draudimo išlaidų sumas. Komisijai nedelsiant pranešama apie tokias standartines sumas ir jų apskaičiavimo metodus.

3.
Kainos, užregistruotos pagal šio straipsnio 2 dalį, kai jos
nustatomos didmeninės prekybos atstovo (mažmeninės
prekybos atstovo) etape, iš pradžių sumažinamos 9 %, atsižvelgiant į didmeninės prekybos atstovo pardavimo pelną, vėliau –
0,7245 EUR už 100 kg, atsižvelgiant į tvarkymo išlaidas ir
rinkos mokesčius bei rinkliavas.

4.

Reprezentacinės kainos yra:

a) I klasės produktų kainos, jei tos klasės produktų kiekis
sudaro bent 50 % visų parduodamų kiekių;

b) I klasės produktų kainos, kai šios klasės produktai nesudaro
50 % viso realizuotų produktų kiekio, pridėjus prie jų nustatytas II klasės produktų kainas, kai jos bendrai sudaro 50 %
visų realizuotų produktų kiekio;
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c) kainos, nustatytos II klasės produktams, kai nėra I klasės
produktų ir jei nenuspręsta jiems taikyti kainų koregavimo
koeficientų tais atvejais, kai tam tikros kilmės produktai dėl
taikomų gamybos sąlygų tradiciškai neparduodami kaip
I klasės produktai dėl jų kokybės charakteristikų.

5.
Nukrypstant nuo 1 dalies, tuo atveju, kai standartinės
importo vertės apskaičiuoti neįmanoma, standartinė importo
vertė netaikoma nuo pirmosios XV priedo A dalyje nustatytų
taikymo laikotarpių dienos.

Pirmosios dalies c punkte minimas kainos koregavimo koeficientas taikomas kainoms nuo jų nuskaičius straipsnio 2 dalyje
nurodytas sumas.

6.
Reprezentacinės kainos, išreikštos eurais, perskaičiuojamos
į kitas valiutas pagal reprezentacinės rinkos kursą, apskaičiuotą
atitinkamai dienai.

137 straipsnis
Reprezentacinės rinkos
Valstybės narės praneša Komisijai apie įprastas prekybos dienas
XVI priede išvardytose rinkose, kurios laikomos reprezentacinėmis rinkomis.

7.
Standartines importo kainas, išreikštas eurais, Komisija
viešai paskelbia jai priimtinu būdu.

139 straipsnis
138 straipsnis

Įvežimo kainos pagrindas

Standartinės importo vertės

1.
Įvežimo kaina, pagal kurią Europos Bendrijų muitų tarife
klasifikuojami XV priedo A dalyje išvardyti produktai, importuotojo pasirinkimu turi atitikti:

1.
Kiekvieną darbo dieną kiekvienam produktui ir XV priedo
A dalyje nustatytiems laikotarpiams pagal kiekvieną kilmės vietą
Komisija nustato standartinę importo vertę, lygią reprezentacinių kainų, minimų 136 straipsnyje, svertiniam vidurkiui
atėmus 5 EUR už 100 kg ir ad valorem muitų mokesčius.

2.
Kai pagal šį skirsnį nustatoma standartinė importo vertė
produktams ir taikymo laikotarpiams, išvardytiems XV priedo A
dalyje, Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (1)
152 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta vieneto kaina netaikoma. Ji pakeičiama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta standartine
importo verte.

3.
Kai tam tikros kilmės produktui nėra numatyta jokia standartinė importo vertė, taikomas standartinių importo verčių,
galiojančių tam produktui, vidurkis.

4.
XV priedo A dalyje nustatytais prašymų teikimo laikotarpiais lieka galioti standartinės importo vertės iki jos bus
pakeistos. Tačiau jos nustoja galioti, kai septynias prekybos
dienas iš eilės Komisijai nėra nurodoma vidutinė reprezentacinė
kaina.

a) produktų kilmės šalyje galiojančią jų FOB kainą, prie jos
pridedant draudimo ir gabenimo iki Bendrijos muitų teritorijos sienų išlaidas, kai minėta kaina ir išlaidos yra žinomos
deklaruojant produktus prieš išleidžiant juos į laisvą apyvartą.
Kai pirmiau minėtos kainos daugiau nei 8 % viršija konkrečiam produktui taikomą standartinę vertę, pateikdamas išleidimo į laisvą rinką deklaraciją, importuotojas turi sumokėti
užstatą, nurodytą Reglamento (EEB) Nr. 2454/93
248 straipsnio 1 dalyje. Šiuo tikslu importo mokesčio
suma, kuri galiausiai gali būti taikoma produktams, lygi
muito, kurį jis būtų mokėjęs, jei atitinkamas produktas
būtų klasifikuojamas pagal susijusią standartinę vertę,
dydžiui; arba

b) muito vertę, skaičiuojamą pagal Reglamento (EEB) Nr.
2913/92 30 straipsnio 2 dalies c punktą, taikomą tiktai
minimiems importuojamiems produktams. Tuomet muitas
atimamas taip, kaip nustatyta 138 straipsnio 1 dalyje.
Tokiu atveju importuotojas turi pateikti Reglamento (EEB)
Nr. 2454/93 248 straipsnio 1 dalyje nurodytą užstatą,
lygų muito, kurį jis būtų sumokėjęs, jei produktai būtų
buvę klasifikuojami pagal atitinkamai partijai taikomą standartinę importo vertę, dydžiui; arba

Kai pagal pirmą pastraipos dalį konkrečiam produktui standartinė importo vertė netaikoma, tam produktui taikytina standartinė importo vertė lygi paskutinei vidutinei standartinei importo
vertei.
(1) OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

c) standartinę importo vertę, skaičiuojamą pagal šio reglamento
138 straipsnį.
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2.
Įvežimo kaina, kuria remiantis Europos Bendrijų muitų
tarife klasifikuojami XV priedo B dalyje išvardyti produktai,
importuotojo pasirinkimu turi atitikti:

5.
Keturių mėnesių laikotarpis, nurodytas šio straipsnio 4
dalyje, gali būti kompetentingų institucijų pratęstas daugiausia
dar trims mėnesiams tinkamai pagrįstu importuotojo prašymu.

a) produktų kilmės šalyje galiojančią jų FOB kainą, prie jos
pridedant draudimo ir gabenimo iki Bendrijos muitų teritorijos sienų išlaidas, kai minėta kaina ir išlaidos yra žinomos
pateikiant muitinės deklaraciją. Kai muitinė mano, jog reikalingas Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 248 straipsnyje numatytas užstatas, importuotojas privalo pateikti didžiausio
atitinkamam produktui taikomo muito dydžio užstatą; arba

6.
Jeigu patikros metu kompetentingos institucijos nustato,
kad šio straipsnio reikalavimų nebuvo laikomasi, jos išieško
muitą pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 220 straipsnį.
Muitą, kuris išieškomas arba kurį dar reikia išieškoti, sudaro ir
palūkanos nuo tos dienos, kai prekės buvo išleistos į laisvą
apyvartą, iki mokesčio išieškojimo dienos. Taikoma tokia palūkanų norma, kuri pagal nacionalinius teisės aktus taikoma išieškojimo operacijoms.

b) muito vertę, skaičiuojamą pagal Reglamento (EEB) Nr.
2913/92 30 straipsnio 2 dalies c punktą, taikomą tik minimiems importuojamiems produktams. Tuomet muitas
atimamas taip, kaip nustatyta 138 straipsnio 1 dalyje.
Tokiu atveju importuotojas turi pateikti Reglamento (EEB)
Nr. 2454/93 248 straipsnyje nurodytą užstatą, lygų didžiausiam šiam produktui taikomam muitui.

3.
Kai įvežimo kaina skaičiuojama pagal produktų kilmės
šalyje galiojančią jų FOB kainą, muito vertė skaičiuojama
pagal atitinkamą pardavimą taikant tą kainą.

2 skirsnis
Papildomi importo muitai
140 straipsnis
Taikymo sritis ir apibrėžimai
1.
Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 35 straipsnio 1 dalyje
minimas papildomas importo muitas (toliau – papildomas
muitas), gali būti taikomas produktams XVII priede nurodytais
laikotarpiais pagal šiame skirsnyje nustatytas sąlygas.

2.
Papildomų muitų intervenciniai lygiai nurodyti XVII
priede.
Kai įvežimo kaina skaičiuojama pagal vieną 1 dalies b ar c
punktuose arba 2 dalies b punkte nurodytą tvarką, muito
vertė skaičiuojama taip pat kaip ir įvežimo kaina.
141 straipsnis
Pranešimas apie kiekius
4.
Importuotojas per vieną mėnesį nuo šių produktų pardavimo, bet ne vėliau kaip po keturių mėnesių nuo išleidimo į
laisvą apyvartą deklaracijos priėmimo, turi įrodyti, kad partija
buvo parduota sąlygomis, patvirtinančiomis šio straipsnio 1
dalies a punkto antroje pastraipoje arba 2 dalies a punkte nurodytų kainų teisingumą arba nustatyti šio straipsnio 1 dalies b
punkte ir 2 dalies a punkte minimą muito vertę. Nesilaikant
vieno iš šių terminų, sumokėtas užstatas prarandamas nepažeidžiant šio straipsnio 5 dalies taikymo.

1.
Valstybės narės perduoda Komisijai informaciją apie kiekvieno iš XVII priede išvardytų produktų, išleistų į laisvą
apyvartą, kiekius priede nurodytais laikotarpiais, taikydamos
Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308d straipsnyje nustatytą
preferencinio importo priežiūros būdą.

Tokia informacija perduodama kiekvieną trečiadienį ne vėliau
kaip iki vidudienio (Briuselio laiku) nurodant kiekius, išleistus
į laisvą apyvartą ankstesnę savaitę.

Sumokėtas užstatas grąžinamas atsižvelgiant į įrodymus apie
prekių pardavimo sąlygas, tenkinančius muitinės institucijas.

Priešingu atveju užstatas prarandamas ir panaudojamas importo
mokesčiams sumokėti.

2.
Produktų, kuriems taikomas šis skirsnis, išleidimo į laisvą
apyvartą deklaracijose, kurias pareiškėjo prašymu muitinė gali
priimti nepateikus tam tikrų Reglamento (EEB) Nr. 2454/93
37 priede nurodytų duomenų, be reglamento 254 straipsnyje
minimos informacijos, nurodomas ir atitinkamų produktų
grynasis svoris (kg).
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Jeigu išleidžiant į laisvą apyvartą produktus, kuriems taikomas
šis skirsnis, taikoma Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 260 straipsnyje nurodyta supaprastinta deklaravimo tvarka, supaprastintose
deklaracijose, be kitos reikalaujamos informacijos, nurodomas ir
atitinkamų produktų grynasis svoris (kg).

Jeigu, išleidžiant į laisvą apyvartą produktus, kuriems taikomas
šis skirsnis, taikoma Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 263 straipsnyje nurodyta vietinė muitinės dokumentų įforminimo procedūra, to reglamento 266 straipsnio 1 dalyje minimame muitinei
pateikiamame pranešime turi būti visi duomenys, leidžiantys
identifikuoti prekes, taip pat nurodoma atitinkamų produktų
grynasis svoris (kg).

L 350/51

144 straipsnis
Papildomo muito taikymo išimtys
1.

Papildomas muitas netaikomas prekėms:

a) importuojamoms pagal tarifines kvotas, išvardytas kombinuotosios nomenklatūros VII priede;

b) vežamoms į Bendriją, kaip nurodyta 2 dalyje.

2.

Laikoma, kad prekės yra vežamos į Bendriją, jei:

226 straipsnio 2b dalis netaikoma šiame skirsnyje nurodytų
produktų importui.
a) jos buvo išvežtos iš jų kilmės šalies prieš priimant sprendimą
taikyti papildomą muitą; ir
142 straipsnis
Papildomo muito taikymas
1.
Jei nustatoma, kad vienu XVII priede nustatytu laikotarpiu
vieno iš jame išvardytų produktų, išleistų į laisvą apyvartą, kiekis
viršija atitinkamą intervencinį kiekį, Komisija nustato papildomą
muitą, išskyrus atvejus, kai importas negali sutrikdyti Bendrijos
rinkos arba poveikis būtų neproporcingas siekiamam tikslui.

2.
Papildomas muitas nustatomas tam produktų kiekiui,
kuris buvo išleistas į laisvą apyvartą jau pradėjus taikyti minėtą
muitą, jei:

a) jų tarifinėje klasifikacijoje, nustatytoje pagal 139 straipsnį,
numatytas didžiausių specifinių muitų taikymas šios kilmės
importui;

b) yra vežamos kartu su vežimo dokumentu, galiojančiu nuo
kilmės šalyje esančios pakrovimo vietos iki iškrovimo vietos
Bendrijoje ir parengtu prieš pradedant taikyti papildomą
muitą.

3.
Suinteresuotosios šalys pateikia muitinei pakankamų
įrodymų, kad laikomasi 2 dalies reikalavimų.

Tačiau muitinė gali manyti, jog prekės buvo išvežtos iš jų kilmės
šalies prieš pradedant taikyti papildomą muitą, jei pateikiamas
vienas iš šių dokumentų:

a) jūrų transportui – važtaraštis, kuriame nurodyta, kad prekės
buvo pakrautos iki tos dienos;
b) importuojama papildomo muito taikymo laikotarpiu.
b) geležinkelių transportui – transporto važtaraštis, kurį kilmės
šalies geležinkelių institucijos priėmė iki tos dienos;
143 straipsnis
Papildomo muito dydis
Pagal 142 straipsnį taikomas papildomas muitas lygus vienai
trečiajai muito, taikomo atitinkamam produktui pagal Bendrąjį
muitų tarifą.

Tačiau importui, kuriam taikoma tarifų lengvata, susijusi su ad
valorem muitu, papildomas muitas lygus vienai trečiajai
produktui taikomo specifinio muito, kadangi taikoma
142 straipsnio 2 dalis.

c) kelių transportui – vežimo keliais sutartis (angl. road carriage
contract, CMR) arba kitas tranzito dokumentas, išrašytas
kilmės šalyje iki tos dienos, jei laikomasi sąlygų, nustatytų
dvišaliuose arba daugiašaliuose susitarimuose dėl Bendrijos
arba bendro tranzito;

d) oro transportui – oro transporto važtaraštis, kuriame nurodyta, kad oro linijos priėmė prekes iki tos dienos.
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V SKYRIUS
BENDROSIOS, PANAIKINANČIOSIOS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR GALUTINĖS NUOSTATOS

145 straipsnis

148 straipsnis

Patikros

Pranešimai

Nepažeisdamos šio reglamento ar kitų Bendrijos teisės aktų
specialiųjų nuostatų, valstybės narės atlieka patikras ir, prireikus,
imasi priemonių tinkamam Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 ir
šio reglamento taikymui užtikrinti. Patikros ir priemonės turi
būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios, kad tinkamai
apsaugotų Bendrijos finansinius interesus.

1.
Nepažeidžiant šio reglamento specialiųjų nuostatų, visi
pranešimai, kuriuos valstybės narės turi pateikti Komisijai
pagal šį reglamentą, rengiami Komisijos nurodytu būdu ir
formatu.

Jos visų pirma turi užtikrinti, kad:

a) būtų galima patikrinti visus atitikties reikalavimams kriterijus,
nustatytus Bendrijos ar nacionalinės teisės aktuose arba
nacionalinėje sistemoje ar nacionalinėje strategijoje;

b) už patikras atsakingos kompetentingos valdžios institucijos
turėtų pakankamai daug kvalifikuotų ir patyrusių darbuotojų,
kad galėtų veiksmingai atlikti patikras; ir

c) pasirūpinama, jog atliekant patikras būtų išvengta neteisėto
dvigubo priemonių finansavimo pagal šį reglamentą ir kitas
Bendrijos ar nacionalines schemas.

146 straipsnis
Nacionalinės sankcijos
Nepažeisdamos šiame reglamente ar Reglamente (EB) Nr.
1182/2007 nustatytų sankcijų, valstybės narės pasirūpina sankcijų, kurios yra susijusios su padarytais šiame reglamente ir
Reglamente (EB) Nr. 1182/2007 nustatytų reikalavimų pažeidimais ir kurios yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios bei
suteikiančios tinkamą Bendrijos finansinių interesų apsaugą,
taikymu nacionaliniu lygmeniu.

Pranešimai, kurie nėra parengti nurodytais būdais ir formatu,
gali būti laikomi neparengtais, nepažeidžiant 3 dalies.

2.
Nepažeisdamos konkrečių šio reglamento nuostatų, valstybės narės imasi visų būtinų užtikrinimo priemonių, kad galėtų
laikytis šiame reglamente pranešimams pateikti nustatytų
terminų.

3.
Jei valstybė narė nepateikia pranešimo, kaip reikalaujama
šiame reglamente arba Reglamente (EB) Nr. 1182/2007, arba,
vertinant pagal Komisijos turimus faktus, paaiškėja, kad pranešimas yra neteisingas, Komisija gali sustabdyti dalies ar visų
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1290/2005 (1) nurodytų vaisių ir
daržovių sektoriui skirtų mėnesinių išmokų mokėjimą tol, kol
pranešimas bus tinkamai parengtas.

149 straipsnis
Akivaizdžios klaidos
Pranešimas, pretenzija ar prašymas, pateiktas valstybei narei
pagal šį reglamentą ar Reglamentą (EB) Nr. 1182/2007, įskaitant
pagalbos paraišką, gali būti pakeistas bet kada po jo pateikimo,
jei kompetentinga valdžios institucija pripažįsta akivaizdžias
klaidas.

150 straipsnis
147 straipsnis
Dirbtinai sudarytos aplinkybės
Nepažeidžiant šiame reglamente ar Reglamente (EB) Nr.
1182/2007 nustatytų specialių priemonių, išmokos nemokamos
gavėjams, jei nustatyta, kad jie dirbtinai sudarė sąlygas, kurių
reikia tokioms išmokoms gauti, siekdami pasinaudoti pranašumu, kuris prieštarauja atitinkamos paramos schemos tikslams.

Force majeure ir išimtinės aplinkybės
Kai pagal šį reglamentą ar Reglamentą (EB) Nr. 1182/2007 turi
būti nustatyta sankcija arba panaikinta lengvata ar pripažinimas,
sankcija arba panaikinimas neturi būti taikomi esant force
majeure ar išimtinėms aplinkybėms, kaip apibrėžta Reglamento
(EB) Nr. 1782/2003 40 straipsnio 4 dalyje.
(1) OL L 209, 2005 8 11, p. 1.
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Tačiau apie force majeure atvejį pranešama kompetentingai
valdžios institucijai pateikiant atitinkamų įrodymų pagal jos
reikalavimus per dešimt darbo dienų nuo dienos, kurią susijęs
asmuo gali tai padaryti.

151 straipsnis
Panaikinimas
Reglamentai (EB) Nr. 3223/94, (EB) Nr. 1555/96, (EB) Nr.
961/1999, (EB) Nr. 544/2001, (EB) Nr. 1148/2001, (EB) Nr.
2590/2001, (EB) Nr. 1791/2002, (EB) Nr. 2103/2002, (EB) Nr.
48/2003, (EB) Nr. 606/2003, (EB) Nr. 761/2003, (EB) Nr.
1432/2003, (EB) Nr. 1433/2003, (EB) Nr. 1943/2003, (EB)
Nr. 103/2004, (EB) Nr. 1557/2004, (EB) Nr. 179/2006, (EB)
Nr. 430/2006, (EB) Nr. 431/2006 ir (EB) Nr. 1790/2006 panaikinami.

Tačiau panaikinti reglamentai ir toliau prireikus bus taikomi
pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 55 straipsnio 1 dalį.

152 straipsnis

L 350/53

Veiklos programos, kurioms taikomas Reglamento (EB) Nr.
1182/2007 55 straipsnio 3 dalies a punktas, gali būti toliau
vykdomos iki jų užbaigimo, jei atitinka taisykles, įsigaliojusias
prieš pat šio reglamento taikymo pradžios datą.

Valstybės narės, nukrypdamos nuo 66 ir 67 straipsnių, gali
priimti bet kokias reikiamas nuostatas, leidžiančias gamintojų
organizacijoms iš dalies pakeisti savo veiklos programas kiek
galima greičiau įsigaliojus šiam reglamentui, kad būtų galima
taikyti Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 55 straipsnio 3 dalies
b ir c punktus.

3.
Taikant Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 55 straipsnio
6 dalį, taisyklės dėl perdirbti pristatytų žaliavų minimalių
charakteristikų ir pagamintų produktų minimalių kokybės reikalavimų, kurie ir toliau taikomi žaliavoms, kurių derlius nuimtas
pasinaudojant pereinamojo laikotarpio priemonėmis pagal
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 68b arba 143bc straipsnį,
valstybių narių teritorijoje, be kitų atitinkamų Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 2 straipsnyje nurodytų prekybos standartų, yra
taisyklės, pateikiamos XVIII priede išvardytuose Komisijos reglamentuose.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos
1.
Nepaisant šio reglamento 2 straipsnio, tik pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 55 straipsnio 1 dalį taikomi prieš
šio reglamento įsigaliojimą priimti Reglamento (EB) Nr.
2201/96 1 straipsnio 2 dalyje išvardytų produktų prekybos
metų apibrėžimai.

2.
2007 m. pateiktų visų veiklos programų patvirtinimo
taisyklės yra taisyklės, įsigaliojusios prieš pat šio reglamento
taikymo pradžios datą.

153 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

LT

L 350/54

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

I PRIEDAS
KOKYBĖS REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI KIEKVIENAS PRODUKTAS, KURIAM NETAIKOMI
6 STRAIPSNYJE NURODYTI BENDRIJOS PREKYBOS STANDARTAI DĖL ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ
PREKINIŲ PAKUOČIŲ
Minimalūs kokybės reikalavimai
Visų klasių produktai, atsižvelgiant į leistinus nukrypimus (žr. toliau), turi būti:
— nepažeisti,
— sveiki; produktai, kurie yra supuvę arba sugedę tiek, kad netinka vartoti, pašalinami,
— švarūs, beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,
— beveik be kenkėjų,
— beveik nesugadinti kenkėjų,
— ne per daug išoriškai drėgni,
— be pašalinio kvapo ir (arba) skonio.
„Ekstra“ klasė
Šiai klasei priskiriami produktai turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi būti būdingi tai veislei ir (arba) prekiniam tipui.
Jie turi būti be defektų, išskyrus labai nežymius paviršiaus defektus, jeigu šie nekenkia bendrai produkcijos išvaizdai,
kokybei, kokybės išlaikymui ir pateikimui pakuotėje.
I klasė
Šiai klasei priskiriami produktai turi būti geros kokybės. Jie turi būti būdingi tai veislei ir (arba) prekiniam tipui.
Tačiau gali būti leidžiami nežymūs defektai, jeigu jie nekenkia bendrai produkto išvaizdai, kokybei, kokybės išlaikymui ir
pateikimui pakuotėje.
II klasė
Ši klasė apima produktus, kurių negalima priskirti aukštesnėms klasėms, tačiau kurie atitinka pirmiau nurodytus minimalius reikalavimus.
Jie gali būti su defektais, jei išsaugo savo pagrindines savybes, susijusias su kokybe, kokybės išlaikymu ir pateikimu.
Leistini kokybės nuokrypiai
Nurodytos klasės reikalavimų neatitinkantiems kiekvienos pakuotės produktams taikomi leistini nuokrypiai.
— „Ekstra“ klasė
5 % produktų pagal skaičių ar svorį gali neatitikti klasės reikalavimų, tačiau turi atitikti I rūšies reikalavimus arba,
išimties atvejais, atitikti tai klasei leistinus nuokrypius.
— I klasė
10 % produktų pagal skaičių ar svorį gali neatitikti klasės reikalavimų, tačiau turi atitikti I rūšies reikalavimus arba,
išimties atvejais, atitikti tai klasei leistinus nuokrypius.
— II klasė
10 % produktų pagal skaičių ar svorį gali neatitikti nei klasės, nei minimalių reikalavimų, išskyrus puvimo ar kitokio
gedimo paveiktą produkciją, laikomą netinkama vartoti.
Vienodumas
Visi pakuotėje esantys produktai turi būti tos pačios kilmės, veislės arba prekinės klasės ir kokybės.
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II PRIEDAS
10 STRAIPSNIO 3 DALYJE MINIMAS PAVYZDYS

Bendrijos prekybos standartas
Nr.
(valstybė narė)
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III PRIEDAS
ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ ATITIKTIES BENDRIJOS PREKYBOS STANDARTAMS SERTIFIKATAS,
MINIMAS 11 IR 12 STRAIPSNIUOSE
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IV PRIEDAS
ŠALYS, KURIŲ ATLIEKAMOS ATITIKTIES PATIKROS BUVO PATVIRTINTOS PAGAL 13 STRAIPSNĮ
A DALIS – ŠALIŲ IR SUSIJUSIŲ PRODUKTŲ SĄRAŠAS
Šalis

Produktai

Šveicarija

Švieži vaisiai ir daržovės, išskyrus citrusinius vaisius

Marokas

Švieži vaisiai ir daržovės

Pietų Afrika

Švieži vaisiai ir daržovės

Izraelis

Švieži vaisiai ir daržovės

Indija

Švieži vaisiai ir daržovės

Naujoji Zelandija

Obuoliai, kriaušės ir kiviai

Senegalas

Švieži vaisiai ir daržovės

Kenija

Švieži vaisiai ir daržovės

Turkija

Švieži vaisiai ir daržovės

B DALIS – INFORMACIJA APIE OFICIALIAS INSTITUCIJAS IR KONTROLĖS ĮSTAIGAS

Šalis

Oficiali institucija

Kontrolės įstaigos

Šveicarija

Office fédéral de l'agriculture
Département fédéral de l'économie
Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Berne
Tel. (41-31) 324 84 21
Faks. (41-31) 323 05 55

Qualiservice Sàrl
Kapellenstrasse 5 Case postale 7960
CH-3001 Berne
Tel. (41-31) 385 36 90
Faks. (41-31) 385 36 99

Marokas

Minister for Agriculture, Rural Development,
Water and Forests
Quartier Administratif Place Abdallah
Chefchouani BP 607 Rabat Morocco
Tel. (212-37) 76 36 57/76 05 29
Faks. (212-37) 76 33 78
El. paštas webmaster@madprm.gov.ma

Établissement Autonome de Contrôle et de
Coordination des Exportations (EACCE)
Angle Boulevard Mohamed Smiha et Rue
Moulay Mohamed El Baâmrani
Casablanca Morocco
Tel. (212-22) 30 51 04/30 51 73/30 50 91/
30 51 95
Faks. (212-22) 30 51 68
El. paštas eacce@eacce.org.ma

Pietų Afrika

National Department of Agriculture DPHQ
Private Bag X258
Pretoria 0001
South Africa
Tel. (27-12) 319 65 02
Faks. (27-12) 326 56 06
El. paštas smph@nda.agric.za

PPECB (Perishable Products Export Control
Board)
PO Box 15289 7500 Panorama, Parow
South Africa
Tel. (27-21) 930 11 34
Faks. (27-21) 930 60 46
El. paštas ho@ppecb.com

Izraelis

Ministry of Agriculture and Rural
Development PPIS (Plant Protection and
Inspection Service)
PO box 78 Bet-Dagan 50250 Israel
Tel. (972-3) 968 15 00
Faks. (972-3) 368 15 07

Ministry of Agriculture and Rural
Development PPIS (Plant Protection and
Inspection Service)
Fresh produce quality control service
PO box 78 Bet-Dagan 50250 Israel
Tel. (972-3) 968 15 20
Faks. (972-3) 368 15 07

Indija

Agricultural Marketing Adviser Ministry of
Agriculture,
Govt. of India NH-IV, Faridabad India
Tel. (91-129) 241 65 68, 241 57 10;
(91-11) 23 01 34 45
Faks. (91-129) 241 65 68;
(91-11) 23 01 34 45
El. paštas pkagarwall123@hotmail.com

Directorate of Marketing and Inspection
(DMI)
Department of Agriculture and Cooperation
Ministry of Agriculture, Govt. of India NH-IV,
Faridabad India
Tel. (91-129) 241 65 68, 241 57 10
Faks. (91-129) 241 65 68
El. paštas dmifbd@agmark.nic.in
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Šalis

Oficiali institucija

2007 12 31

Kontrolės įstaigos

Naujoji Zelandija

Ministry of Agriculture and Forestry
New Zealand Food Safety Authority
68-86 Jervois Quay, PO Box 2835
Wellington
New Zealand
Tel. (64-4) 463 2500
Faks. (64-4) 463 2675
El. paštas nzfsa.info@nzfsa.govt.nz

New Zealand Food Safety Authority
68-86 Jervois Quay, PO Box 2835
Wellington
New Zealand
Tel. (64-4) 463 2500
Faks. (64-4) 463 2675
El. paštas nzfsa.info@nzfsa.govt.nz

Senegalas

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique
Direction de la protection des végétaux
bp 20054 Thiaroye Dakar, Senegal
Tel. (221) 834 03 97
Faks. (221) 834 28 54/834 42 90
El. paštas almhanne@hotmail.com

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique
Direction de la protection des végétaux
Bureau qualité de la Division Législation et
Contrôle phytosanitaire
Tel. (221) 834 03 97
Faks. (221) 834 28 54
El. paštas dpv1@sentoo.sn
almhanne@yahoo.fr

Kenija

Kenya Plant Health Inspectorate Service
Kephis Managing Director
PO Box 49592-00100
Nairobi
Tel. (254-20) 88 25 84
Faks. (254-20) 88 22 65
el. paštas kephis@nbnet.co.ke

Kenya Plant Health Inspectorate Service,
Kephis
PO Box 49592-00100
Nairobi
Tel. (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33
Faks. (254-20) 88 22 45
el. paštas kephis@nbnet.co.ke

Turkija

General Directorate of Standardisation for
Foreign Trade
General Director: Mr. Yavuz
MOLLASALİHOĞLU
Head of the Department for Agriculture:
Mrs. Çiğdem KILIÇKAYA
Addresas İnönü Bulv. No: 36 Oda No: 2118
06510 Emek/Ankara
Tel. (90-312) 212 58 99
Faks. (90-312) 212 68 64,
(90-312) 205 09 18
El. paštas kilickayac@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Western Anatolia
Regional Director: Mr. Muzaffer ERTÜRK
Addresas Gazi Bulv. No: 126 Kat: 1 35230
Basmane/İzmir
Tel. (90-232) 483 40 26
Faks. (90-232) 48 37 72
El. paštas izmirbolge@dtm.gov.tr
Regional Directorate of Southern Anatolia
Regional Director: Mr. Șükrü ÇALIȘKAN
Addresas Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No: 27
Kat: 6/32 Mersin
Tel. (90-324) 237 97 18
Faks. (90-324) 237 19 59
El. paštas mersinbolge@dtm.gov.tr
Regional Directorate of Southeastern Anatolia
Regional Director: Mr. M. Zihni DOĞAN
Addresas Yeni Valilik Binası Kat: 5 No: 555
27330 Gaziantep
Tel. (90-342) 230 78 52
Faks. (90-342) 221 21 44
El. paštas gaziantepbolge@dtm.gov.tr
Regional Directorate of Marmara
Regional Director: Mr. Çağatay ÖZTÜRK
Adresas Dıș Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2
Çobançeșme Mevkii Sanayi Cad
Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul
Tel. (90-212) 454 08 20
Faks. (90-212) 454 08 22
El. paštas istanbulbolge@dtm.gov.tr
Regional Directorate of Eastern Black Sea
Regional Director: Mr. Ö. Naci GENÇTÜRK
Addresas Hükümet Konağı Üst Zemin Kat
61040 Trabzon
Tel. (90-462) 230 19 82
Faks. (90-462) 229 73 09
El. paštas izmirbolge@dtm.gov.tr
Regional Directorate of Central Anatolia
Regional Director: Mr. Caner SOLMAZ
Addresas Mithatpașa Cad. No: 18/4
Kızılay/Ankara
Tel. (90-312) 430 61 08
Faks. (90-312) 430 61 09
El. paštas ankarabolge@dtm.gov.tr
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C DALIS: SERTIFIKATŲ PAVYZDŽIAI
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V PRIEDAS
19 STRAIPSNIO 2 DALYJE MINIMAS ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ, KURIEMS TAIKOMI BENDRIJOS
PREKYBOS STANDARTAI, PERDIRBIMO SERTIFIKATAS
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VI PRIEDAS
20 STRAIPSNIO 1 DALYJE MINIMI PATIKROS BŪDAI
Pastaba: toliau nurodyti patikros būdai yra pagrįsti šviežių vaisių ir daržovių kokybės kontrolės įgyvendinimo gairių
nuostatomis, kurias patvirtino JT/EKE (Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos) Greitai gendančių prekių standartizacijos ir kokybės gerinimo darbo grupė.
1. APIBRĖŽIMAI
a) Atitikties patikra
Patikra, kurią pagal šį reglamentą atlieka inspektorius, kad patikrintų vaisių ir daržovių atitiktį Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 2 straipsnyje nurodytiems prekybos standartams.
Patikrą sudaro:
— tam tikrais atvejais – identiškumo ir dokumentų patikra: partiją lydinčių dokumentų arba sertifikatų ir (arba) šio
reglamento 10 straipsnio 3 dalies antros pastraipos trečioje įtraukoje ir 11 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytų
registrų patikra ir prekių bei minėtuose dokumentuose pateiktos informacijos atitikties patikra;
— iš partiją sudarančių prekių paimtų mėginių fizinė patikra, siekiant užtikrinti, kad ši partija atitiktų visus prekybos
standarto reikalavimus, įskaitant pakuočių pateikimo bei ženklinimo nuostatas ir pakavimą.
b) Inspektorius
Kompetentingos kontrolės institucijos įgaliotas asmuo, turintis reikiamą išsilavinimą ir nuolat tobulinantis savo žinias,
kurios leistų jam atlikti atitikties patikras.
c) Siunta
Kontrolės metu nustatytas ir dokumente nurodytas konkretaus prekiautojo skirtos parduoti produkcijos kiekis. Siuntą
gali sudaryti vienos arba kelių rūšių produkcija: ji gali susidėti iš vienos ar kelių šviežių vaisių ir daržovių partijų.
d) Partija
Vienoje vietoje atliekamos kontrolės metu esantis produkcijos kiekis, turintis panašias charakteristikas pagal toliau
išvardytus požymius:
— pakuotojas ir (arba) siuntėjas,
— kilmės šalis,
— produkcijos rūšis,
— produkcijos klasė,
— dydis (jei produkcija skirstoma pagal dydį),
— veislė arba prekinis tipas (atsižvelgiant į atitinkamas standarto nuostatas),
— pakavimo tipas ir pateikimo būdas.
Tačiau jeigu tikrinant siuntas neįmanoma atskirti partijų ir (arba) atskirų partijų pateikimo formos, visos konkrečios
siuntos partijos gali būti laikomos viena partija, jei jos yra panašios produkcijos rūšies, siuntėjo, kilmės šalies, klasės ir
veislės arba prekinio tipo atžvilgiu, jei pastarasis nurodytas standarte.
e) Mėginių ėmimas
Atitikties patikros metu iš partijos laikinai paimtas bendras mėginys.
f) Pirminis mėginys
Iš partijos paimta pakuotė arba, kai produkcija nesupakuota, iš partijos tam tikros vietos paimtas kiekis.
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g) Jungtinis mėginys
Keli iš partijos paimti tipiniai pirminiai mėginiai, kurių kiekio pakanka įvertinti partiją pagal visus kriterijus.

h) Antrinis mėginys
Riešutų antrinis mėginys yra tipinis produkto kiekis, sveriantis nuo 300 g iki 1 kg, paimtas iš kiekvieno pirminio
mėginio, esančio jungtiniame mėginyje. Jei pirminį mėginį sudaro supakuoti maisto produktai, antrinis mėginys yra
viena pakuotė.

i) Sudėtinis mėginys
Riešutų sudėtinis mėginys yra ne mažiau kaip 3 kg sveriantis iš jungtinio mėginio paimtų visų antrinių mėginių
mišinys. Sudėtiniame mėginyje riešutai turi būti vienodai sumaišyti.

j) Sumažintasis mėginys
Tam tikras iš jungtinio mėginio paimtas tipinis produkcijos kiekis, kurio pakanka įvertinti tam tikrus atskirus kriterijus.

Riešutų sumažintąjį mėginį turi sudaryti ne mažiau kaip 100 iš sudėtinio mėginio paimtų riešutų. Iš jungtinio mėginio
gali būti paimti keli sumažintieji mėginiai.

k) Pakuotė
Atskirai supakuota partijos dalis, įskaitant turinį. Pakuojama taip, kad daugybę prekinių vienetų arba produktų, birių ar
supakuotų, būtų lengviau tvarkyti ir gabenti, t. y. išvengti jų apgadinimo fiziškai tvarkant ar gabenant. Kelių, geležinkelių, laivų ir lėktuvų konteineriai nelaikomi pakuotėmis. Kai kuriais atvejais pakuotė yra prekinė pakuotė.

l) Prekinė pakuotė
Atskirai supakuota partijos dalis, įskaitant turinį. Prekinė pakuotė pakuojama kaip pirkimo vietoje galutiniam naudotojui arba vartotojui pateikiamas prekinis vienetas. Prekines pakuotes sudarančios fasuotės yra pakavimas maisto
produktą apgaubiant visiškai arba iš dalies, bet nesudarant galimybės jo pakeisti atidarant arba pakeičiant pakuotę.

2. ATITIKTIES PATIKROS ĮGYVENDINIMAS
a) Bendra pastaba
Fizinė patikra atliekama įvertinant jungtinius mėginius, atsitiktinai paimtus iš skirtingų tikrinamos partijos vietų. Jis
grindžiamas prielaida, jog partija atitinka jungtinį mėginį.

b) Partijų identifikavimas ir (arba) bendro įspūdžio apie siuntą susidarymas
Partijos identifikuojamos pagal jų ženklinimą arba kitus kriterijus, pavyzdžiui, Tarybos direktyvoje 89/396/EEB (1)
nustatytus požymius. Bendrą įspūdį apie iš kelių partijų susidedančias siuntas inspektoriui reikia susidaryti pagal siuntų
lydimuosius dokumentus arba deklaracijas. Tuomet jis nustato, kiek pateiktos partijos atitinka šiuose dokumentuose
nurodytą informaciją.

Jei produkcija turi būti arba jau yra pakrauta į transporto priemonę, siunta identifikuojama pagal transporto priemonės
registracijos numerį.

c) Produkcijos pateikimas
Inspektorius nusprendžia, kurias pakuotes reikia patikrinti. Produkciją pateikia ūkio subjektas arba jo atstovas. Šią
procedūrą sudaro ir jungtinio mėginio pateikimas.

Jei reikia imti sumažintuosius arba antrinius mėginius, juos nustato pats inspektorius iš jungtinio mėginio.
(1) OL L 186, 1989 6 30, p. 21.
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d) Fizinė patikra
— Pakuotės ir pateikimo įvertinimas remiantis pirminiais mėginiais:

Remiantis prekybos standartų nuostatomis, tiriamas pakuotės, įskaitant jos viduje esančias medžiagas, tinkamumas
ir švarumas. Jei leidžiama naudoti tik tam tikras pakuočių rūšis, inspektorius patikrina, ar būtent tokios yra
naudojamos.

— Ženklinimo patikra remiantis pirminiais mėginiais: pirmiausia nustatoma, ar produkcija yra paženklinta pagal
prekybos standartus. Kontrolės metu tikrinama, ar ženklinimas yra tikslus ir (arba) kokio masto pakeitimą reikia
padaryti.

Atskirai į polietileną suvynioti vaisiai ir daržovės nelaikomi fasuotais maisto produktais, kaip apibrėžta Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB, ir jų nebūtina ženklinti pagal prekybos standartus. Tokiais atvejais
polietileninė pakuotė gali būti laikoma paprasta apsauga, skirta trapiems produktams.

— Produkcijos atitikties patikra imant jungtinį mėginį, sudėtinį ir (arba) sumažintąjį mėginius: inspektorius nustato
jungtinio mėginio dydį taip, kad galėtų įvertinti partijas. Jis atsitiktinai pasirenka tikrintinas pakuotes, o kai
produkcija nesupakuota – partijos vietas, iš kurių imami atskiri mėginiai.

Pažeistos pakuotės nenaudojamos imant jungtinį mėginį. Jos turėtų būti atidėtos, o prireikus atliekamas atskiras jų
tyrimas ir rengiama atskira ataskaita. Siuntos, kuri pripažįstama neatitinkančia reikalavimų, jungtinis mėginys turėtų
būti sudarytas iš toliau nurodytų kiekių:

Supakuota produkcija
Partijoje esančių pakuočių skaičius

Reikalingų paimti pakuočių skaičius (pirminiai mėginiai)

Iki 100

5

Nuo 101 iki 300

7

Nuo 301 iki 500

9

Nuo 501 iki 1 000

10

Daugiau kaip 1 000

15 (mažiausiai)

Nepakuota produkcija
Partijoje esantis kiekis kilogramais arba ryšelių skaičius
partijoje

Pirminių mėginių kiekis kilogramais arba ryšelių skaičius

Iki 200

10

Nuo 201 iki 500

20

Nuo 501 iki 1 000

30

Nuo 1 001 iki 5 000

60

Daugiau kaip 5 000

100 (mažiausiai)

Vaisių ir daržovių, kurie vežami nesufasuoti (kurių vieno vieneto masė yra didesnė nei 2 kg), pirminius mėginius turėtų
sudaryti ne mažiau kaip penki vienetai. Jei partiją sudaro mažiau kaip 5 pakuotės arba jeigu ji sveria mažiau kaip
10 kg, tikrinama visa partija.
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Jei inspektorius, atlikęs patikrą, įsitikina, kad sprendimo priimti nepavyks, jis gali atlikti kitą patikrą ir galutiniu
rezultatu paskelbti abiejų patikrų vidurkį.
Tam tikri kriterijai, pavyzdžiui, subrendimo ir (arba) sunokimo lygis arba vidinių defektų buvimas ar nebuvimas, gali
būti tikrinami remiantis sumažintaisiais mėginiais; tai ypač taikoma kontrolei, kurios metu sunaikinama produkto
prekinė vertė. Tokiu atveju imamas tokio dydžio mažiausias sumažintasis mėginys, kurio būtinai reikia partijai įvertinti.
Tačiau jei nustatoma arba įtariama, kad yra defektų, sumažintasis mėginys neturi viršyti daugiau kaip 10 % pradžioje
tikrinti paimto jungtinio mėginio.
e) Produkcijos patikra
Tikrinant iš pakuotės turi būti išimama visa produkcija; inspektorius gali to nedaryti tik tada, kai tikrina riešutus arba
kai pakuotės tipas ir pateikimo forma leidžia tikrinti neišpakavus. Vienodumo, atitikties minimaliems reikalavimams,
kokybės klasių ir dydžio patikros atliekamos remiantis jungtiniu mėginiu, o tikrinant riešutus – sudėtiniu mėginiu.
Radęs defektų, inspektorius nustato, kokią kiekio ar svorio procentinę dalį sudaro standarto neatitinkanti produkcija.
Subrendimo ir (arba) sunokimo lygis gali būti tikrinamas naudojant prekybos standartuose tam tikslui nustatytas
priemones ir metodus arba remiantis priimta praktika.
f) Patikrų rezultatų ataskaita
Prireikus išduodami 20 straipsnyje nurodyti dokumentai.
Radus defektų, prekiautojui arba jo atstovui turi būti raštu pranešta apie neatitikimų priežastis. Jei produkcijos atitiktį
standartams galima pasiekti pakeitus ženklinimą, prekiautojui arba jo atstovui turi būti apie tai pranešama.
Jei randama produkto defektų, nurodoma standarto neatitinkančių produktų procentinė dalis.
g) Vertės sumažėjimas po atitikties patikros
Patikrintas jungtinis mėginys atiduodamas ūkio subjektui arba jo atstovui.
Kontrolės įstaiga neprivalo grąžinti tikrinant sugadintų jungtinio mėginio sudedamųjų dalių.
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VII PRIEDAS
TVARIŲ VEIKLOS PROGRAMŲ NACIONALINĖS STRATEGIJOS, MINIMOS 57 STRAIPSNIO 1 DALYJE,
STRUKTŪRA IR TURINYS
1.

Nacionalinės strategijos trukmė
Nurodo valstybė narė.

2.

Padėties analizė, įvertinant stipriąsias bei silpnąsias vietas ir vystymosi potencialą, pasirinkta atitinkama strategija
ir pasirinktų prioritetų pagrindimas.
(Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 12 straipsnio 2 dalies a ir b punktai)

2.1.

Padėties analizė
Remdamiesi XIV priede apibrėžtais pradiniais rodikliais ir kitais susijusiais papildomais rodikliais bei naudodami
kiekybinius duomenis, aprašykite dabartinę padėtį vaisių ir daržovių sektoriuje, pabrėždami stipriąsias ir silpnąsias vietas, reikmes ir spragas bei vystymosi potencialą. Aprašyme turėtų būti nagrinėjami bent šie dalykai:
— vaisių ir daržovių sektoriaus charakteristikos, įskaitant pagrindines tendencijas: sektoriaus stipriosios ir silpnosios vietos, įskaitant konkurencingumo aspektą, ir gamintojų organizacijų vystymosi potencialas;
— vaisių ir daržovių gamybos poveikis aplinkai (padariniai ir (arba) sunkumai bei nauda), įskaitant pagrindines
tendencijas.

2.2.

Įvertinus stipriąsias ir silpnąsias vietas pasirinkta strategija
Aprašykite pagrindines sritis, kuriose tikimasi, kad intervencija duos didžiausią pridėtinę vertę:
— veiklos programoms nustatytų tikslų, susijusių numatomų rezultatų bei su nustatytais (prioritetiniais) poreikiais susijusių tikslų svarba ir realios jų įgyvendinimo galimybės;
— vidinis strategijos nuoseklumas, bendrų rėmimo veiksmų buvimas ir galimų konfliktų bei prieštaravimų tarp
veiklos tikslų, nustatytų skirtingiems veiksmams, nebuvimas;
— pasirinktų veiksmų tarpusavio papildomumas ir nuoseklumas, taip pat tų veiksmų ir kitų nacionalinių ir
(arba) regioninių veiksmų, pirmiausia Europos bendrijos fondų remiamos veiklos, ypač kaimo plėtros priemonių, tarpusavio papildomumas ir nuoseklumas;
— numatomi rezultatai ir poveikis, palyginti su pradine padėtimi, ir kaip tai prisideda prie Bendrijos tikslų.

2.3.

Ankstesnių veiklos programų poveikis (jei yra)
Aprašykite neseniai įgyvendintų veiklos programų poveikį, jei tokių programų buvo. Pateikite apibendrintus
esamus rezultatus.

3.

Veiklos programų tikslai ir priemonės, veiklos rodikliai.
(Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 12 straipsnio 2 dalies c punktas)
Aprašykite pasirinktas paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšis (nebaigtinis sąrašas), ir nurodykite, ko
jomis siekiama, kokie jų patikrinami tikslai ir rodikliai, kurie leistų padaryti pažangą siekiant tikslų, kaip bus
vertinami veiksmingumas ir efektyvumas.

3.1.

Reikalavimai visoms arba kelioms veiksmų rūšims
Kriterijai ir administracinės taisyklės, priimtos siekiant užtikrinti, kad tam tikri pasirinkti atitinkantys paramos
reikalavimus veiksmai nebūtų remiami ir pagal kitas susijusias bendrosios žemės ūkio politikos priemones,
pirmiausia paramos kaimo plėtrai priemones.
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Taikomos veiksmingos apsaugos priemonės pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 9 straipsnio 5 dalį, skirtos
apsisaugoti nuo galimo padidėjusio spaudimo aplinkai dėl investicijų, remiamų pagal veiklos programas, ir
nustatyti kriterijai pagal minėto reglamento 12 straipsnio 1 dalį, skirti užtikrinti, kad investicijos į atskirus
ūkius, remiamus pagal veiklos programas, atitiktų Sutarties 174 straipsnyje ir šeštojoje Bendrijos aplinkosaugos
veiksmų programoje užsibrėžtus tikslus.
3.2.

Speciali informacija apie veiksmų rūšis (pildoma tik pasirinktoms veiksmų rūšims)
Apie numatomus veiksmus būtina pateikti šią specialią informaciją:

3.2.1.

Produkcijos planavimo veiksmai (nebaigtinis sąrašas)

3.2.1.1. Ilgalaikio turto įsigijimas:
— paramos reikalavimus atitinkančių investicijų rūšys (įskaitant susijusio ilgalaikio turto rūšį);
— kiti įsigijimo būdai, atitinkantys paramos reikalavimus (pvz., trumpalaikė nuoma, išperkamoji nuoma) (nurodant susijusio ilgalaikio turto rūšį),
— išsami informacija apie paramos reikalavimus.
3.2.1.2. Kiti veiksmai:
— paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšių aprašymas,
— išsami informacija apie paramos reikalavimus.
3.2.2.

Veiksmai, kuriais siekiama pagerinti arba išsaugoti produkto kokybę (nebaigtinis sąrašas)

3.2.2.1. Ilgalaikio turto įsigijimas:
— paramos reikalavimus atitinkančių investicijų rūšys (įskaitant susijusio ilgalaikio turto rūšį);
— kiti įsigijimo būdai, atitinkantys paramos reikalavimus (pvz., trumpalaikė nuoma, išperkamoji nuoma) (nurodant susijusio ilgalaikio turto rūšį),
— išsami informacija apie paramos reikalavimus.
3.2.2.2. Kiti veiksmai:
— paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšių aprašymas,
— išsami informacija apie paramos reikalavimus.
3.2.3.

Prekybos gerinimo veiksmai (nebaigtinis sąrašas)

3.2.3.1. Ilgalaikio turto įsigijimas:
— paramos reikalavimus atitinkančių investicijų rūšys (įskaitant susijusio ilgalaikio turto rūšį);
— kiti įsigijimo būdai, atitinkantys paramos reikalavimus (pvz., trumpalaikė nuoma, išperkamoji nuoma) (nurodant susijusio ilgalaikio turto rūšį),
— išsami informacija apie paramos reikalavimus.
3.2.3.2. Kitų rūšių veiksmai, įskaitant reklamos ir informavimo veiklą, išskyrus su krizių prevencija ir valdymu susijusią
veiklą:
— paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšių aprašymas,
— išsami informacija apie paramos reikalavimus.
3.2.4.

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė gamyba (nebaigtinis sąrašas)

3.2.4.1. Ilgalaikio turto įsigijimas:
— paramos reikalavimus atitinkančių investicijų rūšys (įskaitant susijusio ilgalaikio turto rūšį);
— kiti įsigijimo būdai, atitinkantys paramos reikalavimus (pvz., trumpalaikė nuoma, išperkamoji nuoma) (nurodant susijusio ilgalaikio turto rūšį),
— išsami informacija apie paramos reikalavimus.
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3.2.4.2. Kitos veiksmų rūšys
— paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšių aprašymas,
— išsami informacija apie paramos reikalavimus.
3.2.5.

Mokymo veiksmų rūšys (išskyrus su krizių prevencija ir valdymu susijusį mokymą) ir veiksmai, kuriais siekiama skatinti
konsultacinių paslaugų prieinamumą (nebaigtinis sąrašas):
— paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšių aprašymas (nurodant mokymo rūšis ir (arba) klausimus, dėl
kurių teikiama konsultacinė paslauga);
— išsami informacija apie paramos reikalavimus.

3.2.6.

Krizių prevencijos ir valdymo priemonės:
— paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšių aprašymas,
— išsami informacija apie paramos reikalavimus.

3.2.7.

Aplinkosaugos veiksmų rūšys (nebaigtinis sąrašas):
— patvirtinimas, kad atrinkti paramos reikalavimus atitinkantys aplinkosaugos veiksmai atitinka Reglamento
(EB) Nr. 1182/2007 9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos reikalavimus,
— patvirtinimas, kad parama reikalavimus atitinkantiems aplinkosaugos veiksmams atitinka Reglamento (EB)
Nr. 1182/2007 9 straipsnio 3 dalies ketvirtos pastraipos reikalavimus.

3.2.7.1. Ilgalaikio turto įsigijimas:
— paramos reikalavimus atitinkančių investicijų rūšys (įskaitant susijusio ilgalaikio turto rūšį);
— kiti įsigijimo būdai, atitinkantys paramos reikalavimus (pvz., trumpalaikė nuoma, išperkamoji nuoma) (nurodant susijusio ilgalaikio turto rūšį),
— išsami informacija apie paramos reikalavimus, įskaitant:
3.2.7.2. Kitos veiksmų rūšys
— paramos reikalavimus atitinkančių aplinkosaugos veiksmų aprašymas;
— paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšių aprašymas, įskaitant atitinkamą (-us) specialų (-ius) įsipareigojimą (-us), šių veiksmų pagrindimas remiantis numatomu poveikiu aplinkai, atsižvelgiant į aplinkosaugos
reikmes ir prioritetus;
— paramos sumos (jei tinka);
— paramos lygiams apskaičiuoti taikomi kriterijai.
3.2.8.

Kitos veiksmų rūšys (nebaigtinis sąrašas):

3.2.8.1. Ilgalaikio turto įsigijimas:
— paramos reikalavimus atitinkančių investicijų rūšys (įskaitant susijusio ilgalaikio turto rūšį);
— kiti įsigijimo būdai, atitinkantys paramos reikalavimus (pvz., trumpalaikė nuoma, išperkamoji nuoma) (nurodant susijusio ilgalaikio turto rūšį),
— išsami informacija apie paramos reikalavimus.
3.2.8.2. Kiti veiksmai:
— kitų paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšių aprašymas,
— išsami informacija apie paramos reikalavimus.
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Kompetentingų institucijų ir atsakingų įstaigų paskyrimas.
Valstybės narės paskirta nacionalinė valdžios institucija, atsakinga už nacionalinės strategijos valdymą, stebėseną
ir vertinimą.

5.

Stebėsenos ir vertinimo sistemų aprašymas.
Aprašymas rengiamas remiantis bendruoju XIV priede pateiktų vykdymo rodiklių sąrašu. Prireikus nacionalinėje
strategijoje nustatomi papildomi rodikliai, susiję su nacionalinėse veiklos programose nurodytomis nacionalinėmis ir (arba) regioninėmis reikmėmis, sąlygomis ir tikslais.

5.1.

Veiklos programų vertinimas ir gamintojų organizacijoms taikomi ataskaitų teikimo reikalavimai
(Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 12 straipsnio 2 dalies d punktas)
Aprašykite veiklos programų stebėsenos ir vertinimo reikalavimus bei procedūras, nurodydami gamintojų organizacijoms taikomus ataskaitų teikimo reikalavimus.

5.2.

Nacionalinės strategijos stebėsena ir vertinimas
Aprašykite nacionalinės strategijos stebėsenos ir vertinimo reikalavimus bei procedūras.
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VIII PRIEDAS
VEIKLOS PROGRAMŲ REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIOS VEIKLOS IR IŠLAIDŲ SĄRAŠAS, MINIMAS
61 STRAIPSNYJE
1. Bendros gamybos išlaidos, visų pirma išlaidos augalų apsaugos produktams, įskaitant integruotas kontrolės
medžiagas, trąšas ir kitas gamybos priemones; pakavimo išlaidos, sandėliavimo išlaidos, išlaidos pakuotėms, netgi
naujuose procesuose, įskaitant išlaidas paketams; surinkimo ar vežimo (vidaus arba išorės transportu) išlaidos;
veiklos išlaidos (visų pirma elektros energijai, kurui ir techninei priežiūrai, išskyrus:

— specialias išlaidas kokybės gerinimo priemonėms. Visais atvejais reikalavimų neatitinka išlaidos grybienai, sėkloms
ir ne daugiamečiams augalams (taip pat ir sertifikuotiems);

— specialias išlaidas ekologiškoms augalų apsaugos medžiagoms (tokioms kaip feromonai ir plėšrūnai), naudojamoms ekologiškoje, integruotoje arba tradicinėje gamyboje;

— specialias išlaidas aplinkosaugos veiksmams, įskaitant išlaidas, susidarančias dėl aplinkosauginės pakavimo
vadybos. Aplinkosauginė pakavimo vadyba turi būti tinkamai pagrįsta ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10) II priedo kriterijus;

— specialias ekologiškos, integruotos ar eksperimentinės gamybos išlaidas; Nacionalinė kompetentinga institucija
nustato eksperimentinės gamybos atitikties reikalavimams kriterijus, atsižvelgdama į proceso arba koncepcijos
naujumą ir susijusią riziką;

— specialias išlaidas, patirtas užtikrinant šio reglamento II antraštinėje dalyje nurodytų standartų, augalų sanitarijos
taisyklių ir didžiausio leidžiamo priemaišų kiekio laikymosi stebėseną.

Specialios išlaidos – tai papildomos išlaidos, apskaičiuojamos kaip faktiškai patirtų ir įprastinių išlaidų skirtumas.

Kiekvienoje minėtų reikalavimus atitinkančių specialių išlaidų kategorijoje valstybės narės, siekdamos nustatyti papildomas išlaidas, lyginamas su įprastinėmis išlaidomis, gali tinkamai pagrįstu būdu nustatyti standartinius vienodus
tarifus.

2. Administracinės ir personalo išlaidos, išskyrus išlaidas, susijusias su veiklos fondų ir veiklos programų įgyvendinimu,
apimančios:

a) pridėtines išlaidas, konkrečiai susijusias su veiklos fondu ar veiklos programa, įskaitant valdymo ir personalo
išlaidas, išlaidas ataskaitoms ir vertinimo studijoms, buhalterijos ir sąskaitų tvarkymo išlaidas, kurios padengiamos
standartinio vienodo tarifo išmoka, lygia 2 % patvirtinto veiklos fondo lėšų, kurios didžiausia suma – 180 000
EUR. Iš šių 2 % Bendrijos pagalba sudaro 1 %, likusį 1 % padengia gamintojų organizacija.

Pripažintos gamintojų organizacijų asociacijos atveju standartinis vienodas tarifas gali būti padauginamas iš
asociacijos gamintojų organizacijų narių skaičiaus; didžiausia suma – 1 250 000 EUR.

Valstybės narės gali nuspręsti skirti finansavimą tik faktinėms išlaidoms; šiuo atveju jos turėtų apibrėžti reikalavimus atitinkančias išlaidas;

b) personalo išlaidas (įskaitant su atlyginimais ir darbo užmokesčiais susijusius mokesčius, jei juos moka gamintojų
organizacija), patirtas dėl priemonių:

i) skirtų gerinti kokybę ar aplinkos apsaugą arba palaikyti gerą kokybę ar aukštą aplinkos apsaugos lygį;

ii) skirtų gerinti prekybos lygį.
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Šių priemonių įgyvendinimas turi būti iš esmės susijęs su kvalifikuoto personalo naudojimu. Jei tokiais atvejais
gamintojų organizacija pasitelkia savo darbuotojus ar narius gamintojus, turi būti fiksuojamas jų darbo laikas.

Jeigu valstybė narė nori suteikti alternatyvą finansavimo apribojimui iki faktinių išlaidų visų minėtų reikalavimus
atitinkančių personalo išlaidų atžvilgiu, ji tinkamai pagrįstu būdu ex ante nustato standartinius vienodus tarifus iki
20 % patvirtinto veiklos fondo lėšų. Tinkamai pagrįstais atvejais šią procentinę dalį galima padidinti.
Norėdamos prašyti šių standartinių vienodų tarifų, gamintojų organizacijos turi tinkamai pateikti valstybei narei
veiksmo įgyvendinimo įrodymą.
c) gamintojų organizacijų susijungimų ar jų įsigijimų teisines ir administracines išlaidas, taip pat teisines ir administracines išlaidas, susijusias su tarpvalstybinių gamintojų organizacijų arba gamintojų organizacijų tarpvalstybinių
asociacijų steigimu; išlaidas galimybių studijoms ir pasiūlymams, šiuo tikslu užsakomiems gamintojų organizacijų.

3. Pajamų ir kainos priedai, nesusiję su krizių prevencija ir valdymu.

4. Draudimo išlaidos, nesusijusios su krizių prevencija ir valdymu.

5. Iki veiklos programos pradžios vykdytai veiklai paimtų paskolų, išskyrus nurodytas 75 straipsnyje, grąžinimas.
6. Neapstatytos žemės pirkimas (kai žemės kaina sudaro daugiau kaip 10 % visų reikalavimus atitinkančių svarstomos
veiklos išlaidų; išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais su aplinkos išsaugojimu susijusiai veiklai gali būti nustatytas
didesnis procentas), išskyrus atvejus, kai pirkti žemę būtina, kad būtų galima atlikti veiklos programoje numatytą
investiciją.
7. Posėdžių ir mokymo programų, išskyrus susijusias su veiklos programa, išlaidos, įskaitant dienpinigius, transporto ir
apgyvendinimo išlaidas (kai tinka, taikant vienodą tarifą).
8. Veikla arba išlaidos, susijusios su gamintojo organizacijos padalinių, įsisteigusių ne Bendrijoje, pagamintais produkcijos kiekiais.

9. Veikla, galinti iškraipyti konkurenciją kitose gamintojo organizacijos ekonominės veiklos srityse.
10. Per septynerius pastaruosius metus pasinaudojant Bendrijos arba nacionaline parama įsigyta naudota įranga.
11. Investicijos į transporto priemones, kurios bus naudojamos gamintojo organizacijos prekybos arba paskirstymo
veikloje, išskyrus papildomą sunkvežimių įrangą, skirtą transporto priemonėms su šaldymo patalpa arba transporto
priemones, turinčias reguliuojamą klimato sistemą.

12. Nuoma, išskyrus atvejus, kai ji ekonomiškai pateisinama kaip pirkimo alternatyva ir tenkina valstybes nares.

13. Nuomojamų daiktų eksploatavimo išlaidos.

14. Su išperkamosios nuomos sutartimis susijusios išlaidos (mokesčiai, palūkanos, draudimo išlaidos ir kt.) ir veiklos
išlaidos, išskyrus pačios išperkamosios nuomos, daikto grynosios rinkos vertės ribose ir atitinkančios Komisijos
reglamento (EB) Nr. 1974/2006 (1) 55 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimus.

15. Individualių komercinių etikečių arba etikečių su geografinėmis nuorodomis reklama, išskyrus:
— gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų ir dukterinių įmonių, kaip numatyta 52 straipsnio
7 dalyje, ženklus ir (arba) jų prekių ženklus;
(1) OL L 368, 2006 12 23, p. 15. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 434/2007 (OL L 104, 2007 4 21, p. 8).
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— bendrąją reklamą ir kokybės ženklų reklamą. Geografiniai pavadinimai leidžiami tik šiais atvejais:
a) jei tai saugoma kilmės vietos arba geografinė nuoroda, kuriai taikomas Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 510/2006 (1), arba,
b) jei visais atvejais, kuriais netaikomos a punkto nuostatos, pagrindinė informacija yra svarbesnė nei šie geografiniai pavadinimai.
Reklaminėje medžiagoje turi būti Europos bendrijos emblema (tik vaizdo terpėje) ir toks tekstas: „Kampanija, finansuojama padedant Europos bendrijai“.
16. Subrangos sutarčių arba užsakomųjų paslaugų sutarčių sudarymas, susijęs su šiame sąraše minimais reikalavimų
neatitinkančiais veiksmais ar išlaidomis.
17. PVM, išskyrus negrąžinamą PVM, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 71 straipsnio 3 dalies a punkte.
18. Palūkanos už skolas, išskyrus tuo atveju, kai įnašas įneštas ne kaip negrąžinama tiesioginė pagalba.
19. Per dešimtį pastarųjų metų pasinaudojant Bendrijos arba nacionaline parama įsigytas nekilnojamasis turtas.
20. Investicijos į bendrovių akcijas, jei tai finansinė investicija, išskyrus investicijas, tiesiogiai prisidedančias prie veiklos
programos siekių įgyvendinimo.
21. Šalių, kurios nėra gamintojo organizacija arba jos narės, patirtos išlaidos.
22. Investicijos arba panašūs veiksmai, neskirti gamintojo organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos ar dukterinės įmonės, kaip nurodyta 52 straipsnio 7 dalyje, arba jų narių ūkiams.
23. Priemonės, kurias įgyvendinti gamintojo organizacija užsakė ne Bendrijoje.

(1) OL L 93, 2006 3 31, p. 12.
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IX PRIEDAS
MINIMALŪS REIKALAVIMAI PAŠALINTIEMS IŠ RINKOS PRODUKTAMS, MINIMI 77 STRAIPSNIO 2 DALYJE
1. Produktai turi būti:
— nesmulkinti (visas vaisius arba daržovė),
— sveiki; produktai, kurie yra supuvę arba sugedę tiek, kad netinka vartoti, pašalinami,
— švarūs, beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,
— beveik be kenkėjų ir beveik nesugadinti kenkėjų,
— ne per daug išoriškai drėgni,
— be pašalinio skonio ir (arba) kvapo.
2. Atsižvelgiant į produktų rūšį, jie turi būti pakankamai subrendę ar sunokę.
3. Produktai turi būti būdingi tai veislei ir (arba) prekiniam tipui.
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X PRIEDAS
DIDŽIAUSIOS PARAMOS UŽ PAŠALINIMĄ IŠ RINKOS SUMOS, MINIMOS 80 STRAIPSNIO 1 DALYJE

Produktas

Žiediniai kopūstai
Pomidorai

Didžiausia parama (EUR/100 kg)

10,52
7,25

Obuoliai

13,22

Vynuogės

12,03

Abrikosai

21,26

Nektarinai

19,56

Persikai

16,49

Kriaušės

12,59

Baklažanai

5,96

Melionai

6,00

Arbūzai

6,00

Apelsinai

21,00

Mandarinai

19,50

Klementinos

19,50

Likeriniai mandarinai

19,50

Tikrosios citrinos

19,50
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XI PRIEDAS
NEMOKAMO IŠPLATINIMO TRANSPORTO IŠLAIDOS, MINIMOS 82 STRAIPSNIO 1 DALYJE

Atstumas nuo pašalinimo vietos iki pristatymo vietos

Transporto išlaidos
(EUR/t)

Mažiau kaip 25 km

15,5

25–200 km

32,3

200–350 km

45,2

350–500 km

64,5

500–750 km

83,9

750 km ir daugiau

102

Papildomos išlaidos, jei vežama transporto priemone su šaldymo įranga: 7,7 EUR/t.

L 350/82

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

XII PRIEDAS
UŽRAŠAS ANT NEMOKAMAI PLATINAMŲ PRODUKTŲ PAKUOTĖS, MINIMAS 83 STRAIPSNIO 2 DALYJE
— Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент (ЕO) № 1580/2007)
— Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) no 1580/2007]
— Produkt určený k bezplatné distribuci [nařízení (ES) č. 1580/2007]
— Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 1580/2007)
— Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 1580/2007)
— Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 1580/2007]
— Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007]
— Product for free distribution (Regulation (EC) No 1580/2007)
— Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) no 1580/2007]
— Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 1580/2007]
— Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Regula (EK) Nr. 1580/2007]
— Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007]
— Térítésmentes terjesztésre szánt termék (1580/2007. sz. EK rendelet)
— Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament (KE) nru. 1580/2007]
— Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 1580/2007)
— Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporzadzenie (WE) nr 1580/2007]
— Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n.o 1580/2007]
— Produs destinat distribuției gratuite [Regulamentul (CE) nr. 1580/2007]
— Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) č. 1580/2007]
— Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) št. 1580/2007]
— Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 1580/2007)
— Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 1580/2007)
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XIII PRIEDAS
INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI VALSTYBIŲ NARIŲ METINĖJE ATASKAITOJE, MINIMOJE
99 STRAIPSNIO 3 DALYJE
Visa informacija turi būti susijusi su metais, už kuriuos teikiama ataskaita. Turi būti įtraukta informacija apie išlaidas,
padengtas pasibaigus ataskaitiniams metams. Taip pat turi būti įtraukta informacija apie tais metais atliktas patikras ir
taikytas sankcijas, įskaitant tas patikras ir sankcijas, kurios buvo atliktos arba pritaikytos tų metų atžvilgiu jiems pasibaigus. Kadangi informacija per metus keičiasi, ji turi būti pateikiama tokia, kokia ji yra ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
A DALIS – RINKOS VALDYMO INFORMACIJA
1. Administracinė informacija:
a) Nacionaliniai teisės aktai, priimti siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 III ir IV antraštines dalis.
b) Valstybės narės ryšių punktas.
c) Informacija apie gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas ir gamintojų grupes:
— kodinis numeris;
— pavadinimas ir duomenys ryšiams;
— pripažinimo data (išankstinio pripažinimo, jei tai gamintojų grupės);
— visi dalyvaujantys teisiniai subjektai arba aiškiai apibrėžtos teisinių subjektų dalys ir visos dalyvaujančios pavaldžiosios bendrovės;
— narių skaičius (išskaidytas į gamintojus ir ne gamintojus). Narystės pokyčiai per metus;
— produktų asortimentas ir parduodamų galutinių produktų aprašymas;
— struktūriniai pokyčiai per metus, pirmiausia: naujai pripažintos arba įsisteigusios organizacijos, pripažinimo
atšaukimai arba laikini nutraukimai, susijungimai, nurodant šių įvykių datas.
d) Informacija apie tarpšakines organizacijas:
— organizacijos pavadinimas ir duomenys ryšiams;
— pripažinimo data;
— produktų asortimentas.
2. Informacija apie išlaidas:
a) Gamintojų organizacijos. Kiekvieno pagalbos gavėjo (gamintojo organizacijų arba gamintojų organizacijų asociacijų)
finansiniai duomenys:
— naudojamas fondas: bendra suma, Bendrijos, valstybės narės (nacionalinės pagalbos) ir gamintojų organizacijų
bei jų narių įnašai;
— Bendrijos finansinės pagalbos pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 10 straipsnį lygio aprašymas;
— veiklos programos finansiniai duomenys, išskaidyti pagal gamintojų organizacijas ir gamintojų organizacijų
asociacijas;
— parduodamos produkcijos vertė: bendra suma ir išskaidymas pagal atskirus teisinius subjektus – gamintojų
organizacijas arba gamintojų organizacijų asociacijas;
— veiklos programos išlaidos, išskaidytos pagal priemones ir paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšis;
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— informacija apie pašalintus iš rinkos produkcijos kiekius, išskaidant pagal produktus ir mėnesius;
— pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 10 straipsnio 4 dalies a ir b punktus patvirtintų organizacijų sąrašas.
b) Gamintojų grupės. Kiekvieno pagalbos gavėjo finansiniai duomenys:
— bendra suma, Bendrijos, valstybės narės ir gamintojų grupių bei jų narių įnašai;
— Bendrijos finansinės pagalbos pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 7 straipsnio 5 dalį ir valstybės narės įnašo
aprašymas, nurodant tarpines sumas pagal gamintojų grupes pirmaisiais, antraisiais, trečiaisiais, ketvirtaisiais ir
penktaisiais pereinamojo laikotarpio metais;
— investicijų, reikalingų pripažinimui gauti pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 7 straipsnio 3 dalies b punktą,
išlaidos, išskaidytos pagal Bendrijos, valstybių narių ir gamintojų grupių įnašus;
— parduodamos produkcijos vertė, nurodant tarpines sumas pagal gamintojų grupes pirmaisiais, antraisiais, trečiaisiais, ketvirtaisiais ir penktaisiais pereinamojo laikotarpio metais.
3. Informacija apie nacionalinės strategijos įgyvendinimą:
— veiklos programų įgyvendinimo pažangos glaustas aprašymas pagal kiekvieną priemonių rūšį, kaip nurodyta
21 straipsnio 1 dalies f punkte. Aprašoma remiantis finansiniais ir bendraisiais pasiekimų bei rezultatų rodikliais
ir apibendrinant gamintojų organizacijų perduotose metinėse pažangos ataskaitose pateiktą informaciją apie veiklos
programas;
— jei valstybė narė taiko Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 43 straipsnio antros pastraipos c punktą, turi būti aprašyta
susijusi valstybės pagalba;
— veiklos programų, kurias pateikė gamintojų organizacijos, tarpinio įvertinimo rezultatų santrauka, įtraukiant, kai
tinka, aplinkosaugos veiksmų rezultatų ir poveikio kokybinius įvertinimus, kai šiais veiksmais siekiama užkirsti
kelią dirvožemio erozijai, sumažinti ir (arba) geriau tvarkyti augalų apsaugos produktų naudojimą, apsaugoti
buveines ir biologinę įvairovę arba išsaugoti kraštovaizdį;
— pagrindinių problemų, patirtų įgyvendinant nacionalinę strategiją, ją valdant ir taikant įvairias priemones, santrauka,
prireikus nurodant, ar nacionalinė strategija buvo atnaujinta ir atnaujinimo priežastis. Prie metinės ataskaitos turi
būti pridėta atnaujintos strategijos kopija;
— pagal 112 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą atliktų analizių santrauka.
2012 m. į metinę ataskaitą taip pat turi būti įtraukta 2012 m. vertinimo ataskaita, nurodyta 128 straipsnio 4 dalyje.
4. Patvirtintų pirmųjų perdirbėjų ir surinkėjų sąrašas, išskaidant pagal produktus – teikia valstybės narės, pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 68b straipsnį arba 143bc straipsnį taikančios laikinąjį susitarimą.

B DALIS – SĄSKAITŲ PATVIRTINIMO INFORMACIJA
5. Informacija apie patikras ir sankcijas:
— valstybės narės atliktos patikros: informacija apie aplankytas organizacijas ir apsilankymų datos;
— patikrų normos;
— patikrų rezultatai;
— pritaikytos sankcijos.
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Mokymas (išskyrus susijusį su krizių
prevencija ir valdymu) ir (arba)
veiksmai, kuriais siekiama skatinti
konsultacinių paslaugų prieinamumą

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė
gamyba

Prekybos gerinimo veiksmai

e) Kiti klausimai

Išlaidos (EUR)

Išlaidos (EUR)

Išlaidos (EUR)

Išlaidos (EUR)

Išlaidos (EUR)

Įnašo rodikliai (metiniai)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

d) Produkto kokybė, įskaitant pesticidų likučius ir atsekamumą

c) Kiti aplinkosaugos klausimai

b) Integruota gamyba arba integruotas kenkėjų naikinimas

a) Ekologiška gamyba

Atsižvelgiant į pagrindinį nagrinėjamą klausimą:

c) Kiti veiksmai

b) Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

a) Ilgalaikio turto pirkimas

d) Kiti veiksmai

c) Reklamos ir informavimo veikla (išskyrus susijusią su krizių prevencija ir valdymu)

b) Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

a) Ilgalaikio turto pirkimas

c) Kiti veiksmai

b) Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

a) Ilgalaikio turto pirkimas

c) Kiti veiksmai

b) Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

a) Ilgalaikio turto pirkimas

Veiksmų rūšis

LT

Veiksmai, kuriais siekiama pagerinti
arba išsaugoti produkto kokybę

Produkcijos planavimo veiksmai

Priemonė

1. BENDRI RODIKLIAI, SUSIJĘ SU FINANSINIU VYKDYMU (ĮNAŠO RODIKLIAI) (METINIAI)

Bendrų vykdymo rodiklių, susijusių su gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų ir jų narių veiksmais pagal veiklos programą, sistema gali
neatspindėti visų potencialių veiksnių, kurie galėtų paveikti veiklos programos pasiekimus, rezultatus ir poveikį. Tokiomis aplinkybėmis, aiškinant
vykdymo rodiklių duomenis, reikėtų atsižvelgti į kiekybinius ir kokybinius duomenis, susijusius su kitais svarbiais veiksniais, nuo kurių iš dalies priklauso
programos įgyvendinimo sėkmė.

BENDRŲ VYKDYMO RODIKLIŲ, MINIMŲ 126 STRAIPSNIO 3 DALYJE, SĄRAŠAS

XIV PRIEDAS
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c) Kiti veiksmai

b) Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

a) Ilgalaikio turto pirkimas

3) Prekyba

2) Transportas

viii) Kiti veiksmai

vii) Veiksmai, kuriais mažinamas susidarantis atliekų kiekis ir gerinamas atliekų tvarkymas

vi) Veiksmai, kuriais skatinamas energijos taupymas

v) Veiksmai, kuriais buveinėse sukuriamos ar palaikomos biologinei įvairovei palankios sąlygos (pvz., šlapžemėse) arba
prižiūrimas kraštovaizdis, įskaitant istorinių vertybių (pvz., akmeninių sienų, terasų, giraičių) išsaugojimą

iv) Dirvožemio išsaugojimo veiksmai (pvz., dirvožemio erozijos prevenciją ir (arba) jos mažinimą užtikrinantys darbo
metodai, žalioji danga, apsauginė žemdirbystė, mulčiavimas)

iii) Geresnis vandens panaudojimas ir (arba) tvarkymas, įskaitant vandens taupymą ir nusausinimą

ii) Integruota gamyba

i) Ekologiška gamyba

1) Gamyba

c) Kiti veiksmai

b) Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

a) Ilgalaikio turto pirkimas

f) Parama savitarpio investicinių fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti

e) Derliaus draudimas

d) Mokymo veiksmai

c) Reklamos ir informavimo veikla

b) Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas arba derliaus nenuėmimas

a) Pašalinimas iš rinkos

Veiksmų rūšis

Išlaidos (EUR)

Išlaidos (EUR)

Išlaidos (EUR)

Įnašo rodikliai (metiniai)

LT

Kiti veiksmai

Aplinkosaugos veiksmai

Krizių prevencijos ir valdymo priemonės

Priemonė
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Prekybos gerinimo veiksmai

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

d) Kiti veiksmai

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Taikomų veiksmų skaičius

Taikomų veiksmų skaičius (3)

Taikomų veiksmų skaičius

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius (1)

Bendra investicijų vertė (EUR) (2)

Taikomų veiksmų skaičius

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius (1)

Taikomų veiksmų skaičius

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

Taikomų veiksmų skaičius

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius (1)

Bendra investicijų vertė (EUR) (2)

Taikomų veiksmų skaičius

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius (1)

Taikomų veiksmų skaičius

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

Taikomų veiksmų skaičius

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius (1)

Bendra investicijų vertė (EUR) (2)

Taikomų veiksmų skaičius

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius (1)

Pasiekimų rodikliai (metiniai)

c) Reklamos ir informavimo veikla (išskyrus susijusią su krizių prevencija ir valdymu)

b) Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

a) Ilgalaikio turto pirkimas

c) Kiti veiksmai

b) Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

a) Ilgalaikio turto pirkimas

c) Kiti veiksmai

b) Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

a) Ilgalaikio turto pirkimas

Veiksmų rūšis

LT

Veiksmai, kuriais siekiama pagerinti
arba išsaugoti produkto kokybę

Produkcijos planavimo veiksmai

Priemonė

2. BENDRI PASIEKIMŲ RODIKLIAI (METINIAI)
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Aplinkosaugos veiksmai

Krizių prevencijos ir valdymo priemonės

b) Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą (11)

a) Ilgalaikio turto pirkimas (10)

f) Parama savitarpio investicinių fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti

e) Derliaus draudimas

d) Mokymo veiksmai

c) Reklamos ir informavimo veikla

b) Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas arba derliaus nenuėmimas

a) Pašalinimas iš rinkos

f) Kiti klausimai

e) Produkto kokybė, įskaitant pesticidų likučius

d) Stebėjimo galimybė

c) Kiti aplinkosaugos klausimai

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Taikomų veiksmų skaičius

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius (1)

Bendra investicijų vertė (EUR)

Taikomų veiksmų skaičius

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius (1)

Taikomų veiksmų skaičius (3) (6) (8) (9)

Dalyvių mokymo dienų skaičius

a) Ekologiška gamyba

b) Integruota gamyba arba integruotas kenkėjų naikinimas

Taikomų veiksmų skaičius (6) (7)

Naudojamų hektarų skaičius (5)

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius (4)

Taikomų veiksmų skaičius

Taikomų veiksmų skaičius

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius (1)

Bendra investicijų vertė (EUR)

Taikomų veiksmų skaičius

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius (1)

Pasiekimų rodikliai (metiniai)

Atsižvelgiant į pagrindinį nagrinėjamą klausimą:

c) Kiti veiksmai

b) Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

a) Ilgalaikio turto pirkimas

Veiksmų rūšis

LT

Mokymas (išskyrus susijusį su krizių
prevencija ir valdymu) ir (arba)
veiksmai, kuriais siekiama skatinti
konsultacinių paslaugų prieinamumą

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė
gamyba

Priemonė
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(8)
(9)
(10)
(11)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Taikomų veiksmų skaičius

Taikomų veiksmų skaičius

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius (1)

Bendra investicijų vertė (EUR) (2)

Taikomų veiksmų skaičius

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius (1)

Taikomų veiksmų skaičius

Naudojamų hektarų skaičius

Taikomų veiksmų skaičius

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

Pasiekimų rodikliai (metiniai)

Tik tuo atveju, kai ilgalaikį turtą įsigyja atskiri gamintojų organizacijos narių ūkiai.
Pildoma tik tiems metams, kuriais investuojama.
Kiekviena reklaminės kampanijos diena laikoma atskiru veiksmu.
Tik tuo atveju, kai su eksperimentine gamyba susiję veiksmai vykdomi narių ūkiams priklausančiuose sklypuose.
Tik tuo atveju, kai su eksperimentine gamyba susiję veiksmai vykdomi narių ūkiams ir (arba) gamintojų organizacijai priklausančiuose sklypuose.
Kiekviena mokymo veikla laikoma atskiru veiksmu, neatsižvelgiant į jos konkretų turinį nei į dalyvių mokymo dienų skaičių.
Kiekviena veikla, kuria siekiama skatinti GO narių galimybes naudotis konsultacinėmis paslaugomis, laikoma vienu veiksmu, neatsižvelgiant į konsultavimo šaltinį (t. y. per GO sukurtą konsultavimo paslaugą ar išorės paslaugų teikėjus),
konsultavimo temą ir teikiamomis konsultacijomis besinaudojančių ūkių skaičių.
To paties produkto pašalinimas iš rinkos skirtingais metų laikotarpiais ir skirtingų produktų pašalinimas iš rinkos laikomi atskirais veiksmais. Kiekviena konkretaus produkto pašalinimo iš rinkos operacija laikoma atskiru veiksmu.
Įvairių neprinokusių produktų derliaus nuėmimas ir produktų derliaus nenuėmimas laikomi skirtingais veiksmais.
Įskaitant negamybines investicijas, susijusias su įsipareigojimų, prisiimtų pagal kitus aplinkosaugos veiksmus, vykdymu.
Įskaitant kitus ilgalaikio turto įsigijimo būdus, susijusius su įsipareigojimų, prisiimtų pagal kitus aplinkosaugos veiksmus, vykdymu.

c) Kiti veiksmai

b) Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

a) Ilgalaikio turto pirkimas

3) Prekyba

2) Transportas

viii) Kiti veiksmai

vii) Veiksmai, kuriais mažinamas susidarantis atliekų kiekis ir gerinamas atliekų tvarkymas

vi) Veiksmai, kuriais skatinamas energijos taupymas

v) Veiksmai, kuriais buveinėse sukuriamos ar palaikomos biologinei įvairovei palankios sąlygos (pvz., šlapžemėse) arba
prižiūrimas kraštovaizdis, įskaitant istorinių vertybių (pvz., akmeninių sienų, terasų, giraičių) išsaugojimą

iv) Dirvožemio išsaugojimo veiksmai (pvz., dirvožemio erozijos prevenciją ir (arba) jos mažinimą užtikrinantys darbo
metodai, žalioji danga, apsauginė žemdirbystė, mulčiavimas)

iii) Geresnis vandens panaudojimas ir (arba) tvarkymas, įskaitant vandens taupymą ir nusausinimą

ii) Integruota gamyba

i) Ekologiška gamyba

1) Gamyba

c) Kiti veiksmai

Veiksmų rūšis

LT

Kiti veiksmai

Priemonė

2007 12 31
Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 350/89

Parduodamos produkcijos kiekio pokytis, atitinkantis konkrečios „kokybės schemos“ reikalavimus (tonomis) (1)
Parduodamos produkcijos vertės pokytis (EUR/kg)
Įvertintas poveikis gamybos išlaidoms (EUR/kg)

Parduodamos produkcijos kiekio pokytis (tonomis)
Parduodamos produkcijos vertės pokytis (EUR/kg)

Naujų technologijų, procesų ir (arba) produktų, įdiegtų nuo veiklos programos pradžios, skaičius

Žmonių, sėkmingai baigusių visą mokymo kursą (programą), skaičius
Konsultavimo paslaugomis pasinaudojusių ūkių skaičius

Veiksmai, kuriais siekiama pagerinti arba išsaugoti produkto kokybę

Prekybos gerinimo veiksmai

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė gamyba

Mokymas (išskyrus susijusį su krizių prevencija ir valdymu) ir (arba) veiksmai, kuriais
siekiama skatinti konsultacinių paslaugų prieinamumą

Bendras pašalintos produkcijos kiekis (tonomis)
Bendras plotas, kuriame buvo nuimtas neprinokęs derlius arba nebuvo nuimtas derlius (ha)
Reklamuojamų produktų arba produktų, apie kuriuos informuojama, parduodamo kiekio įvertintas pokytis (tonomis)
Žmonių, sėkmingai baigusių visą mokymo kursą (programą), skaičius
Bendra apdraustos rizikos vertė (EUR)
Bendra įsteigtų savitarpio investicinių fondų vertė (EUR)

a) pašalinimas iš rinkos

b) neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas arba derliaus nenuėmimas

c) reklama ir informavimas

d) mokymo veiksmai

e) derliaus draudimas

f) parama savitarpio investicinių fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti

LT

Krizių prevencijos ir valdymo priemonės

Parduodamos produkcijos kiekio pokytis (tonomis)
Parduodamos produkcijos vertės pokytis (EUR/kg)

Rezultatų rodikliai (matavimas)

Produkcijos planavimo veiksmai

Priemonė

Pastaba: Rezultatų rodikliai pranešami tik tada, kai įvertinami rezultatai.

3. BENDRI REZULTATŲ RODIKLIAI

L 350/90
Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2007 12 31

Parduodamos produkcijos kiekio pokytis (tonomis)

Kiti veiksmai

Įvertintas poveikis gamybos išlaidoms (EUR/kg)

(3) Įskaitant kitus ilgalaikio turto įsigijimo būdus, susijusius su įsipareigojimų, prisiimtų pagal kitus aplinkosaugos veiksmus, vykdymu.

(2) Įskaitant negamybines investicijas, susijusias su įsipareigojimų, prisiimtų pagal kitus aplinkosaugos veiksmus, vykdymu.

(1) Čia kalbama apie tokius „kokybės“ reikalavimus, kuriuos sudaro išsamių įpareigojimų rinkinys, susijęs su gamybos metodais, a) kurių laikymasis tikrinamas nepriklausomos kontrolės būdu ir b) kurie turi įtakos galutinei produkto kokybei,
kuri i) yra gerokai žemesnė už įprastus prekybos standartus, susijusius su visuomenės sveikatos, augalų sveikatos ir aplinkosaugos standartais, ir ii) atitinka dabartines ir numatomas rinkos galimybes. Siūloma, kad pagrindinės „kokybės
schemos“ apimtų šiuos dalykus: a) sertifikuotą ekologišką gamybą, b) saugomas geografines nuorodas ir saugomas kilmės vietos nuorodas, c) sertifikuotą integruotą gamybą, d) privačias sertifikuotas produktų kokybės schemas.

Pastabos: pokyčiai vertinami remiantis programos pradžioje buvusia padėtimi.

Įvertintas per metus susidarančio atliekų kiekio pokytis (tonomis, vienai tonai parduodamos produkcijos)
Įvertintas per metus sunaudojamų pakuočių kiekio pokytis (tonomis, vienai tonai parduodamos produkcijos)

3) Prekyba

Parduodamos produkcijos vertės pokytis (EUR/kg)

Įvertintas per metus suvartojamo energijos kiekio pokytis pagal energijos šaltinius arba degalų rūšis (litrai/m3/kwh vienai
tonai parduodamos produkcijos)

Įvertintas per metus sunaudojamų pakuočių kiekio pokytis (tonomis, vienai tonai parduodamos produkcijos)

Įvertintas per metus susidarančio atliekų kiekio pokytis (tonomis, vienai tonai parduodamos produkcijos)

Įvertintas per metus suvartojamo energijos kiekio pokytis pagal energijos šaltinius arba degalų rūšis (litrai/m3/kwh vienai
tonai parduodamos produkcijos)

Įvertintas metinio vandens kiekio viename hektare suvartojimo pokytis (m3/ha)

Įvertintas metinio mineralinių trąšų suvartojimo viename hektare pokytis pagal trąšų rūšį (N ir P2O3) (tonomis)

Rezultatų rodikliai (matavimas)

LT

2) Transportas

1) Gamyba

c) Kiti veiksmai

b) Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą (3)

a) Ilgalaikio turto pirkimas (2)

Aplinkosaugos veiksmai

Priemonė

2007 12 31
Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 350/91

(1) Aktyvūs nariai – tai nariai, pristatantys produktus GO/GOA.

nenustatyta
Įvertintas bendro suvartojamo energijos kiekio pokytis pagal energijos šaltinius arba degalų rūšis (litrai/m3/kwh)
Įvertintas bendro susidarančio atliekų kiekio pokytis (tonomis)
Įvertintas sunaudojamų pakuočių kiekio pokytis (tonomis)

— Kraštovaizdis
— Klimato pokyčių mažinimas
— Atliekų kiekio mažinimas

Bendro ploto, kuriame atitinkamos GO/GOA nariai augina vaisius ir
daržoves, pokytis (ha)

Įvertintas parduodamos produkcijos vertės pokytis (EUR)

nenustatyta

— Buveinės ir biologinė įvairovė

Bendro vaisių ir daržovių gamintojų, kurie yra aktyvūs GO/GOA nariai (1),
skaičiaus pokytis (kiekis)

Įvertintas bendro vandens kiekio suvartojimo pokytis (m3)

— Tausus vandens išteklių naudojimas

Konkurencingumo didinimas

Įvertintas bendro mineralinių trąšų suvartojimo pokytis pagal trąšų rūšį
(N ir P2O3) (tonomis)

— Vandens kokybė

Gamintojo organizacijos narystės patrauklumo didinimas

nenustatyta

— Dirvožemis

Aplinkos priežiūra ir apsauga:

Įvertintas parduodamos produkcijos vertės pokytis (EUR)
Bendro vaisių ir daržovių gamintojų, kurie yra aktyvūs GO/GOA nariai (1),
skaičiaus pokytis (kiekis)
Bendro ploto, kuriame atitinkamos GO/GOA nariai augina vaisius ir
daržoves, pokytis (ha)

Poveikio rodikliai (vertinimas)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Pastabos: pokyčiai vertinami remiantis programos pradžioje buvusia padėtimi.

Kiti veiksmai

Aplinkosaugos veiksmai

Konkurencingumo didinimas
Gamintojo organizacijos narystės patrauklumo didinimas

Bendrieji tikslai

LT

Krizių prevencijos ir valdymo priemonės

Mokymas (išskyrus susijusį su krizių prevencija ir valdymu) ir (arba)
veiksmai, kuriais siekiama skatinti konsultacinių paslaugų prieinamumą

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė gamyba

Prekybos gerinimo veiksmai

Veiksmai, kuriais siekiama pagerinti arba išsaugoti produkto kokybę

Produkcijos planavimo veiksmai

Priemonė

Pastaba: Poveikio rodikliai pranešami tik tada, kai įvertinamas poveikis.

4. BENDRI POVEIKIO RODIKLIAI

L 350/92
2007 12 31

Žmonių, sėkmingai baigusių mokymo kursą (programą) per pastaruosius trejus
metus, skaičius (skaičius)
Konsultavimo paslaugomis besinaudojančių ūkių, kurie yra GO/GOA nariai, skaičius (skaičius)

Mokymo veikloje dalyvavusių žmonių skaičius
Konsultavimo paslaugomis pasinaudojusių ūkių skaičius

Žinių įgijimo skatinimas ir žmonių gebėjimų lavinimas

Produkcijos, parduodamos už mažiau nei 80 % proc. vidutinės GO/GOA pardavimo kainos, kiekis (tonomis) (3)

Rinkos kainų svyravimai

Gamintojo kainų stabilizavimas

Parduodamos produkcijos vertės ir parduodamos produkcijos kiekio santykis
(EUR/kg)

Parduodamos produkcijos vidutinė vieneto vertė

Produktų komercinės vertės didinimas

Parduodamos produkcijos, atitinkančios pagal specialią „kokybės schemą“ (2)
keliamus reikalavimus, kiekis pagal pagrindines susijusias „kokybės schemas“
(tonomis)

Bendras parduodamos produkcijos kiekis (tonomis)

nenustatyta

Parduodamos produkcijos kiekis

Gamybos išlaidų optimizavimas

Užtikrinimas, kad produkcijos kokybė ir kiekis atitiktų
paklausą

Narių pagamintos produkcijos pateikimo rinkoje rėmimas

Tiekimo koncentravimo rėmimas

Specialieji tikslai

nenustatyta

Bendras plotas, kuriame GO/GOA nariai augina vaisius ir daržoves (ha)

Bendras plotas, kuriame susijusių GO/GOA nariai augina
vaisius ir daržoves

LT

Aplinkos priežiūra ir apsauga

Vaisių ir daržovių gamintojų, kurie yra gamintojo organizacijos ir (arba) gamintojų
organizacijų aktyvūs nariai (1), skaičius

Vaisių ir daržovių gamintojų, kurie yra susijusios gamintojo
organizacijos ir (arba) gamintojų organizacijų aktyvūs nariai,
skaičius

Gamintojo organizacijos narystės patrauklumo didinimas

Gamintojų organizacijos (GO) arba GO asociacijos (GOA) parduodamos produkcijos vertė (EUR)

Apibrėžimas (ir matavimas)

Parduodamos produkcijos vertė

Rodiklis

Pradiniai rodikliai pagal tikslus

Konkurencingumo didinimas

Bendrieji tikslai

Tikslai

Paprastai pradiniai rodikliai apskaičiuojami kaip trejų metų vidurkiai. Jei tokių duomenų nėra, rodiklius apskaičiuojant reikėtų naudoti bent vienerių metų duomenis.

Pastaba: Pradiniai rodikliai reikalingi analizuojant padėtį programavimo laikotarpio pradžioje. Tam tikri bendri pradiniai rodikliai yra svarbūs tik atskiroms veiklos programoms gamintojų organizacijų lygmeniu
(pvz., produkcijos, parduodamos už mažiau nei 80 % vidutinės GO/GOA pardavimo kainos, kiekis). Kiti bendri pradiniai rodikliai taip pat svarbūs nacionalinėms strategijoms valstybių narių lygmeniu
(pvz., parduodamos produkcijos vertė).

5. BENDRI PRADINIAI RODIKLIAI

2007 12 31
Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 350/93

Įvertintas metinis vidaus transporto reikmėms (5) suvartojamos energijos kiekis
pagal kuro rūšis (litrai/m3/kwh tonai parduodamos produkcijos)

Įvertintas metinis šiltnamiams šildyti suvartojamos energijos kiekis pagal energijos
šaltinius (tonos/litrai/m3/kwh tonai parduodamos produkcijos)

Pastabos: GO – gamintojo organizacija; GOA – gamintojų organizacijų asociacijos; ŽŪNP – žemės ūkio naudmenų plotas.
(1) Aktyvūs nariai – nariai, pristatantys produktus GO/GOA.
(2) Čia kalbama apie tokius „kokybės“ reikalavimus, kuriuos sudaro išsamių įpareigojimų rinkinys, susijęs su gamybos metodais, a) kurių laikymasis tikrinamas nepriklausomos kontrolės būdu ir b) kurie turi įtakos galutinei produkto kokybei,
kuri i) yra gerokai žemesnė už įprastus prekybos standartus, susijusius su visuomenės sveikatos, augalų sveikatos ir aplinkosaugos standartais, ir ii) atitinka dabartines ir numatomas rinkos galimybes. Pagrindinės „kokybės schemos“ apima
šiuos dalykus: a) sertifikuotą ekologišką gamybą, b) saugomas geografines nuorodas ir saugomas kilmės vietos nuorodas, c) sertifikuotą integruotą gamybą, d) privačias sertifikuotas produktų kokybės schemas.
(3) Apskaičiuojama kiekvienais metais pagrindiniams produktams (pagal parduodamos produkcijos vertę).
(4) Laikoma, kad „dirvožemio erozijos rizika gresia“ tada, kai sklypo nuolydis yra didesnis kaip 10 %, neatsižvelgiant į tai, ar sklype taikomos erozijos prevencijos ir mažinimo priemonės (pvz., dirvožemio danga, sėjomaina).
Jei turima reikiama informacija, valstybė narė gali vartoti šį apibrėžimą: „dirvožemio erozijos rizika gresia“ bet kuriam sklypui, kuriame prognozuojamas dirvožemio praradimas yra spartesnis už natūralaus dirvožemio formavimosi
procesą, neatsižvelgiant į tai, ar jame taikomos erozijos prevencijos ir mažinimo priemonės (pvz., dirvožemio danga, sėjomaina).
5
( ) Vidaus transportas – produktų gabenimas iš narių ūkių ir pristatymas į GO/GOA.

Susidarančio atliekų kiekio mažinimas

nenustatyta

Transportas: energijos naudojimo veiksmingumas

Įnašas į klimato pokyčių mažinimą (transporto srityje)

Įnašas į oro kokybės priežiūrą ir gerinimą (transporto srityje)

Šiltnamių šildymas: energijos naudojimo veiksmingumas

Kiti veiksmai, prisidedantys prie buveinių ir biologinės įvairovės apsaugos

Įnašas į klimato pokyčių mažinimą (gamybos srityje)

Plotas, kuriame taikomi kiti veiksmai, prisidedantys prie buveinių ir biologinės
įvairovės apsaugos (ha)

Integruota gamyba

nenustatyta

Plotas, kuriame integruotai auginami vaisiai ir (arba) daržovės (ha)

Ekologiška gamyba

Įnašas į buveinių ir biologinės įvairovės apsaugą

Plotas, kuriame vaisiai ir daržovės auginami taikant vandens taupymo priemones
(ha)

LT

Įnašas į kraštovaizdžio išsaugojimą

Plotas, kuriame auginami ekologiški vaisiai ir (arba) daržovės (ha)

Plotas, kuriame taikomos vandens taupymo priemonės

Įnašas į tausų vandens išteklių naudojimą

Plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės ir kuriame naudojama mažiau trąšų
arba jų naudojimas geriau valdomas (ha)

Plotas, kuriame naudojama mažiau trąšų ir (arba) jų naudojimas geriau valdomas

Įnašas į vandens kokybės priežiūrą ir gerinimą

Plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės, kuriam gresia dirvožemio erozija (4) ir
kuriame įgyvendinamos erozijos prevencijos ar mažinimo priemonės (ha)

Apibrėžimas (ir matavimas)

Plotas, kuriam gresia dirvožemio erozija ir kuriame taikomos
erozijos prevencijos ar mažinimo priemonės

nenustatyta

Rodiklis

Pradiniai rodikliai pagal tikslus

Įnašas į dirvožemio apsaugą

Specialieji tikslai aplinkosaugos srityje

Techninių ir ekonominių charakteristikų gerinimas ir naujovių
diegimo skatinimas

Tikslai

L 350/94
Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2007 12 31
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Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 350/95

XV PRIEDAS
IV ANTRAŠTINĖS DALIES II SKYRIAUS 1 SKIRSNYJE NUSTATYTA ĮVEŽIMO KAINŲ SISTEMA
Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas laikomas tik orientaciniu.
IV antraštinės dalies II skyriaus 1 skirsnyje numatytų susitarimų taikymo sritis šiame priede nustatoma atsižvelgiant į
KN kodų apimtį paskutinio šio reglamento pakeitimo priėmimo metu. Jeigu prieš KN kodą rašoma „ex“, papildomų muitų
taikymo sritis yra nustatoma atsižvelgiant į KN kodo apimtį ir į produktų aprašymą bei atitinkamą taikymo laikotarpį.
A DALIS
KN kodai

Aprašymas

Taikymo laikotarpis

ex 0702 00 00

Pomidorai

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

ex 0707 00 05

Agurkai (1)

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

ex 0709 90 80

Artišokai

Nuo lapkričio 1 d. iki birželio 30 d.

0709 90 70

Cukinijos

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

ex 0805 10 20

Tikrieji apelsinai, švieži

Nuo gruodžio 1 d. iki gegužės 31 d.

ex 0805 20 10

Klementinos

Nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

ex 0805 20 30
ex 0805 20 50
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus
(tangerines) ir likerinius mandarinus (satsumas));
vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai

Nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

ex 0805 10 50

Tikrosios citrinos (Citrus limon, Citrus limonum)

Nuo birželio 1 d. iki gegužės 31 d.

ex 0806 10 10

Valgomųjų vynuogių veislės

Nuo liepos 21 d. iki lapkričio 20 d.

ex 0808 10 80

Obuoliai

Nuo liepos 1 d. iki birželio 30 d.

ex 0808 20 50

Kriaušės

Nuo liepos 1 d. iki balandžio 30 d.

ex 0809 10 00

Abrikosai

Nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

ex 0809 20 95

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

Nuo gegužės 21 d. iki rugpjūčio 10 d.

ex 0809 30 10
ex 0809 30 90

Persikai, įskaitant nektarinus

Nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

ex 0809 40 05

Slyvos

Nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

(1)

Išskyrus šio priedo B dalyje nurodytus agurkus.

B DALIS
KN kodai

Aprašymas

Taikymo laikotarpis

ex 0707 00 05

Agurkai, skirti perdirbti

Nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.

ex 0809 20 05

Rūgščiosios vyšnios (Prunus cerasus)

Nuo gegužės 21 d. iki rugpjūčio 10 d.

LT

L 350/96

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

XVI PRIEDAS
137 STRAIPSNYJE NURODYTOS REPREZENTACINĖS RINKOS

Valstybė (-s) narė (-s)

Reprezentacinės rinkos

Belgija ir Liuksemburgas

Briuselio

Bulgarija

Sofijos

Čekija

Prahos

Danija

Kopenhagos

Vokietija

Hamburgo, Miuncheno, Frankfurto, Kelno, Berlyno

Estija

Talino

Airija

Dublino

Graikija

Atėnų, Salonikų

Ispanija

Madrido, Barselonos, Sevilijos, Bilbao, Saragosos, Valensijos

Prancūzija

Paryžiaus-Renžiso, Marselio, Rueno, Diepo, Perpinjano, Nanto, Bordo, Liono, Tulūzos

Italija

Milano

Kipras

Nikosijos

Latvija

Rygos

Lietuva

Vilniaus

Vengrija

Budapešto

Malta

Ataro

Nyderlandai

Roterdamo

Austrija

Vienos-Inzersdorfo

Lenkija

Ožaruvo Mazowiecki-Bronisze, Poznanės

Portugalija

Lisabonos, Porto

Rumunija

Bukarešto, Konstancos

Slovėnija

Liublianos

Slovakija

Bratislavos

Suomija

Helsinkio

Švedija

Helsingborgo, Stokholmo

Jungtinė Karalystė

Londono
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XVII PRIEDAS
PAPILDOMI IMPORTO MUITAI: IV ANTRAŠTINĖS DALIES II SKYRIAUS 2 SKIRSNIS
Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas laikomas tik orientaciniu. Papildomų muitų taikymo sritis šiame priede nustatoma atsižvelgiant į KN kodų apimtį šio reglamento priėmimo metu.

Serijos Nr.

78.0015

KN kodas

0702 00 00

Aprašymas

Pomidorai

78.0020
78.0065

0707 00 05

Agurkai

78.0075

Taikymo laikotarpis

Taikymo lygis
(tonomis)

Nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d.

325 606

Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

25 103

Nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.

101 736

Nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d.

61 547

78.0085

0709 90 80

Artišokai

Nuo lapkričio 1 d. iki birželio 30 d.

19 799

78.0100

0709 90 70

Cukinijos

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

117 360

78.0110

0805 10 20

Apelsinai

Nuo gruodžio 1 d. iki gegužės 31 d.

454 253

78.0120

0805 20 10

Klementinos

Nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

606 155

78.0130

0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus (tangerines) ir likerinius mandarinus (satsumas)); vilkingai
ir panašūs citrusinių hibridai

Nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

104 626

78.0155

0805 50 10

Tikrosios citrinos

Nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

326 861

78.0160

Nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

53 842

78.0170

0806 10 10

Valgomųjų vynuogių veislės

Nuo liepos 21 d. iki lapkričio 20 d.

70 731

78.0175

0808 10 80

Obuoliai

Nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

886 383

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

81 237

Nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.

241 637

Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

35 748
14 163

78.0180
78.0220

0808 20 50

Kriaušės

78.0235
78.0250

0809 10 00

Abrikosai

Nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

78.0265

0809 20 95

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

Nuo gegužės 21 d. iki rugpjūčio 10 d.

78.0270

0809 30

Persikai, įskaitant nektarinus

Nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

11 980

78.0280

0809 40 05

Slyvos

Nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

5 806

114 530
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XVIII PRIEDAS
152 STRAIPSNIO 3 DALYJE MINIMI REGLAMENTAI
1986 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 1764/86 dėl pomidorų pagrindo produktų, už kuriuos gali būti
suteikta pagalba gamybai, minimalių kokybės reikalavimų (1);
1989 m. liepos 28 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2320/89 dėl persikų sirupe ir persikų savose sultyse minimalių
kokybės reikalavimų taikant pagalbos gamybai programą (2);
1999 m. kovo 3 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 464/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96
taikymo taisykles dėl pagalbos priemonių džiovintoms slyvoms (3), 2 straipsnyje ir I priedo A ir B dalyse;
1999 m. liepos 19 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1573/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB)
Nr. 2201/96 taikymo taisykles dėl džiovintų figų charakteristikų, už kurias suteikiama pagalba pagal pagalbos gamybai
schemą (4), 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir II bei III prieduose;
1999 m. liepos 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1621/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB)
Nr. 2201/96 taikymo taisykles dėl pagalbos vynuogių, skirtų tam tikrų veislių džiovintų vynuogių gamybai, auginimui (5),
I ir II prieduose;
1999 m. liepos 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1666/1999, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB)
Nr. 2201/96 taikymo taisykles dėl minimalių tam tikrų veislių džiovintų vynuogių prekinių charakteristikų (6);
2001 m. gegužės 23 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1010/2001 dėl minimalių kokybės reikalavimų vaisių mišiniams
pagal pagalbos gamybai sistemą (7);
2002 m. vasario 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 217/2002, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96
išsamias pagalbos schemos vaisių ir daržovių produktams taikymo taisykles (8), 3 straipsnyje;
2003 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1535/2003 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 taikymo
pagal pagalbos perdirbtiems vaisių ir daržovių produktams schemą išsamių taisyklių nustatymo (9), 2 straipsnyje;
2003 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2111/2003, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB)
Nr. 2202/96, nustatančio Bendrijos pagalbos sistemą tam tikrų citrusų vaisių augintojams, taikymo taisykles (10),
16 straipsnyje ir I priede; ir
2006 m. spalio 18 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1559/2006, nustatančiame minimalius kokybės reikalavimus
Williams ir Rocha veislių kriaušėms sirupe ir (arba) savo sultyse taikant pagalbos gamybai schemą (11).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
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153, 1986 6 7, p. 1.
220, 1989 7 29, p. 54.
56, 1999 3 4, p. 8.
187, 1999 7 20, p. 27.
192, 1999 7 24, p. 21.
197, 1999 7 29, p. 32.
140, 2001 5 24, p. 31.
35, 2002 2 6, p. 11.
218, 2003 8 30, p. 14.
317, 2003 12 2, p. 5.
288, 2006 10 19, p. 22.
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