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Pakeitimas 1075
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten 
Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) intervencinių priemonių rūšių ir 
bendrųjų reikalavimų, kurių valstybės 
narės turi laikytis siekdamos minėtų tikslų, 
ir atitinkamų finansinių priemonių;

b) intervencinių priemonių rūšių ir 
bendrųjų reikalavimų, kurių valstybės 
narės turi laikytis siekdamos minėtų tikslų, 
įskaitant vienodų sąlygų Europoje 
užtikrinimą, ir atitinkamų finansinių 
priemonių;

Or. en

Pakeitimas 1076
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) BŽŪP strateginių planų, kuriuos, 
atsižvelgdamos į konkrečius tikslus ir 
nustatytus poreikius, turi parengti valstybės 
narės ir kuriuose nustatomi tikslai, 
apibrėžiamos intervencinės priemonės ir 
paskirstomi finansiniai ištekliai;

c) BŽŪP strateginių planų, kuriuos, 
atsižvelgdamos į konkrečius tikslus ir 
nustatytus poreikius, turi parengti valstybės 
narės ir atitinkami jų regionai pagal 
kiekvienos jų konstitucinę tvarką ir 
kuriuose nustatomi tikslai, apibrėžiamos 
intervencinės priemonės ir paskirstomi 
finansiniai ištekliai;

Or. es

Pakeitimas 1077
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c punktas



PE631.977v01-00 4/167 AM\1171737LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) BŽŪP strateginių planų, kuriuos, 
atsižvelgdamos į konkrečius tikslus ir 
nustatytus poreikius, turi parengti valstybės 
narės ir kuriuose nustatomi tikslai, 
apibrėžiamos intervencinės priemonės ir 
paskirstomi finansiniai ištekliai;

c) BŽŪP strateginių planų, kuriuos, 
atsižvelgdamos į konkrečius tikslus ir 
nustatytus poreikius ir, kai tinkama, 
pasikonsultavusios su regionais, turi 
parengti valstybės narės ir kuriuose 
nustatomi tikslai, apibrėžiamos 
intervencinės priemonės ir paskirstomi 
finansiniai ištekliai;

Or. en

Pakeitimas 1078
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) BŽŪP strateginių planų, kuriuos,
atsižvelgdamos į konkrečius tikslus ir 
nustatytus poreikius, turi parengti valstybės 
narės ir kuriuose nustatomi tikslai, 
apibrėžiamos intervencinės priemonės ir 
paskirstomi finansiniai ištekliai;

c) BŽŪP strateginių planų, kuriuos, 
atsižvelgdamos į konkrečius tikslus ir 
nustatytus poreikius ir, kai tinkama, kartu 
su regionais, turi parengti valstybės narės 
ir kuriuose nustatomi tikslai, apibrėžiamos 
intervencinės priemonės ir paskirstomi 
finansiniai ištekliai;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinamas regionų vaidmuo rengiant ir plėtojant BŽŪP strateginius planus.

Pakeitimas 1079
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) BŽŪP strateginių planų, kuriuos, 
atsižvelgdamos į konkrečius tikslus ir 
nustatytus poreikius, turi parengti valstybės 

c) BŽŪP strateginių planų, kuriuos, 
atsižvelgdamos į konkrečius tikslus ir 
nustatytus poreikius, turi parengti valstybės 
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narės ir kuriuose nustatomi tikslai, 
apibrėžiamos intervencinės priemonės ir 
paskirstomi finansiniai ištekliai;

narės, prireikus bendradarbiaudamos su 
regionais, ir kuriuose nustatomi tikslai, 
apibrėžiamos intervencinės priemonės ir 
paskirstomi finansiniai ištekliai;

Or. es

Pakeitimas 1080
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) BŽŪP strateginių planų, kuriuos, 
atsižvelgdamos į konkrečius tikslus ir 
nustatytus poreikius, turi parengti valstybės 
narės ir kuriuose nustatomi tikslai, 
apibrėžiamos intervencinės priemonės ir 
paskirstomi finansiniai ištekliai;

c) BŽŪP strateginių planų, kuriuos, 
atsižvelgdamos į konkrečius tikslus ir 
nustatytus poreikius ir, kai tinkama, kartu 
su regionais, turi parengti valstybės narės 
ir kuriuose nustatomi tikslai, apibrėžiamos 
intervencinės priemonės ir paskirstomi 
finansiniai ištekliai;

Or. en

Pakeitimas 1081
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) BŽŪP strateginių planų, kuriuos, 
atsižvelgdamos į konkrečius tikslus ir 
nustatytus poreikius, turi parengti valstybės 
narės ir kuriuose nustatomi tikslai, 
apibrėžiamos intervencinės priemonės ir 
paskirstomi finansiniai ištekliai;

c) BŽŪP strateginių planų, kuriuos, 
atsižvelgdamos į konkrečius tikslus ir 
nustatytus poreikius ir laikydamosi ES 
vidaus rinkos taisyklių, turi parengti 
valstybės narės ir kuriuose nustatomi 
tikslai, apibrėžiamos intervencinės 
priemonės ir paskirstomi finansiniai 
ištekliai;

Or. en
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Pakeitimas 1082
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) koordinavimo bei valdymo ir 
stebėsenos, ataskaitų teikimo bei
vertinimo.

d) koordinavimo bei valdymo ir 
stebėsenos, ataskaitų teikimo, vertinimo ir 
apeliacinių skundų teikimo procedūrų.

Or. en

Pakeitimas 1083
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) koordinavimo bei valdymo ir 
stebėsenos, ataskaitų teikimo bei
vertinimo.

d) koordinavimo bei valdymo ir 
stebėsenos, ataskaitų teikimo, vertinimo ir 
apeliacinių skundų teikimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Apeliacinių skundų teikimo procesas yra labai svarbus norint paramos gavėjams užtikrinti 
teisingumą.

Pakeitimas 1084
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas iš 
EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamai 

2. Šis reglamentas taikomas iš 
EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamai 
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Sąjungos paramai, skirtai valstybių narių 
parengtuose ir Komisijos patvirtintuose 
BŽŪP strateginiuose planuose, 
apimančiuose laikotarpį nuo 2021 m. 
sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d., 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti.

Sąjungos paramai, skirtai valstybių narių 
parengtuose ir Komisijos patvirtintuose 
BŽŪP strateginiuose planuose, 
apimančiuose laikotarpį nuo 202X m. 
sausio 1 d. [Reglamento dėl strateginių 
planų įsigaliojimo data] + 2 iki 2027 m. 
gruodžio 31 d., nurodytoms intervencinėms 
priemonėms įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas buvo pateiktas atsižvelgiant į neapibrėžtumą, susijusį su BŽŪP reformos 
įsigaliojimo data, taip pat į tai, kad, siekiant tinkamai parengti visus siūlomo naujo 
įgyvendinimo modelio ir BŽŪP strateginių planų aspektus, turėtų būti numatytas pakankamas 
pereinamasis laikotarpis.

Pakeitimas 1085
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas iš 
EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamai 
Sąjungos paramai, skirtai valstybių narių 
parengtuose ir Komisijos patvirtintuose 
BŽŪP strateginiuose planuose, 
apimančiuose laikotarpį nuo 2021 m. 
sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d., 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti.

2. Šis reglamentas taikomas iš 
EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamai 
Sąjungos paramai, skirtai valstybių narių 
parengtuose ir Komisijos patvirtintuose 
BŽŪP strateginiuose planuose, 
apimančiuose laikotarpį nuo 2023 m. 
sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d., 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 1086
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. Šis reglamentas taikomas iš 
EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamai 
Sąjungos paramai, skirtai valstybių narių 
parengtuose ir Komisijos patvirtintuose 
BŽŪP strateginiuose planuose, 
apimančiuose laikotarpį nuo 2021 m. 
sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d., 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti.

2. Šis reglamentas taikomas iš 
EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamai 
Sąjungos paramai, skirtai valstybių narių 
parengtuose ir Komisijos patvirtintuose 
BŽŪP strateginiuose planuose, 
apimančiuose laikotarpį nuo 2024 m. 
sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d., 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti.

Or. it

Pakeitimas 1087
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas iš 
EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamai 
Sąjungos paramai, skirtai valstybių narių 
parengtuose ir Komisijos patvirtintuose 
BŽŪP strateginiuose planuose, 
apimančiuose laikotarpį nuo 2021 m. 
sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d., 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti.

2. Šis reglamentas taikomas iš 
EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamai 
Sąjungos paramai, skirtai valstybių narių 
parengtuose ir Komisijos patvirtintuose 
BŽŪP strateginiuose planuose, 
apimančiuose laikotarpį nuo 2023 m. 
sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d., 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Naujasis nacionaliniais strateginiais planais grindžiamas modelis susijęs su dideliais BŽŪP 
paradigmos pokyčiais. Šiems planams parengti būtina numatyti daugiau laiko. Todėl būtina 
atidėti jo įgyvendinimą ir išvengti bet kokio pavojaus, kad nutrūks ūkininkams mokamos 
išmokos.

Pakeitimas 1088
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą teikiamai 
paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP, 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) [BNR]26 II antraštinės 
dalies III skyrius, III antraštinės dalies II 
skyrius ir 41 bei 43 straipsniai.

2. Siekiant užtikrinti struktūrinių 
fondų ir strateginių planų tarpusavio 
nuoseklumą, pagal šį reglamentą teikiamai 
paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP, 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) [BNR]26 II antraštinės 
dalies III skyrius, III antraštinės dalies II 
skyrius ir 41 bei 43 straipsniai.

_________________ _________________

26 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) [.../...] [visas 
pavadinimas] (OL L...).

26 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) [.../...] [visas 
pavadinimas] (OL L...).

Or. en

Pakeitimas 1089
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą teikiamai 
paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP, 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) [BNR]26 II antraštinės 
dalies III skyrius, III antraštinės dalies II 
skyrius ir 41 bei 43 straipsniai.

2. Pagal šį reglamentą teikiamai 
paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP, 
taikomi Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) [BNR]26 25–28
straipsniai.

_________________ _________________

26 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) [.../...] [visas 
pavadinimas] (OL L...).

26 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) [.../...] [visas 
pavadinimas] (OL L...).

Or. de

Pakeitimas 1090
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą teikiamai 
paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP, 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) [BNR]26 II antraštinės 
dalies III skyrius, III antraštinės dalies II 
skyrius ir 41 bei 43 straipsniai.

2. Pagal šį reglamentą teikiamai 
paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP, 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) [BNR]26 III antraštinės 
dalies II skyrius ir 41 bei 43 straipsniai.

_________________ _________________

26 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) [.../...] [visas 
pavadinimas] (OL L...).

26 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) [.../...] [visas 
pavadinimas] (OL L...).

Or. en

Pakeitimas 1091
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis 
asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų 
grupė, nepriklausomai nuo tai grupei ir jos 
nariams pagal nacionalinę teisę suteikto 
teisinio statuso, kurių valda yra Europos 
Sąjungos sutarties (ES sutarties) 52 
straipsnyje kartu su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 349 ir 355 
straipsniais apibrėžtoje teritorinėje Sutarčių 
taikymo srityje ir kurie verčiasi valstybių 
narių apibrėžta žemės ūkio veikla;

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis 
asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų 
grupė, nepriklausomai nuo tai grupei ir jos 
nariams pagal nacionalinę teisę suteikto 
teisinio statuso, kurių valda yra Europos 
Sąjungos sutarties (ES sutarties) 52 
straipsnyje kartu su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 349 ir 355 
straipsniais apibrėžtoje teritorinėje Sutarčių 
taikymo srityje ir kurie verčiasi valstybių 
narių apibrėžta žemės ūkio veikla, taip pat 
pagal savo vykdomą žemės ūkio ar 
gyvulininkystės veiklą yra užregistruoti 
veiklos registre siekiant ekonominių, 
mokesčių arba socialinio draudimo tikslų 
pagal nacionalinės teisės aktus;

Or. es

Pakeitimas 1092
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis 
asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų 
grupė, nepriklausomai nuo tai grupei ir jos 
nariams pagal nacionalinę teisę suteikto 
teisinio statuso, kurių valda yra Europos 
Sąjungos sutarties (ES sutarties) 52 
straipsnyje kartu su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 349 ir 355 
straipsniais apibrėžtoje teritorinėje Sutarčių 
taikymo srityje ir kurie verčiasi valstybių 
narių apibrėžta žemės ūkio veikla;

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis 
asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų 
grupė, nepriklausomai nuo tai grupei ir jos 
nariams pagal nacionalinę teisę suteikto 
teisinio statuso, kurių valda yra Europos 
Sąjungos sutarties (ES sutarties) 52 
straipsnyje kartu su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 349 ir 355 
straipsniais apibrėžtoje teritorinėje Sutarčių 
taikymo srityje ir kurie verčiasi valstybių 
narių apibrėžta žemės ūkio veikla.
Nukrypdamos nuo pirmesnės nuostatos 
valstybės narės gali numatyti, kad, taikant 
visas ar atskiras intervencines priemones, 
sąlygomis, kurias jos turi nustatyti, 
susijusios įmonės traktuojamos kaip 
ūkininkas;

Or. de

Pakeitimas 1093
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis 
asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų 
grupė, nepriklausomai nuo tai grupei ir jos 
nariams pagal nacionalinę teisę suteikto 
teisinio statuso, kurių valda yra Europos 
Sąjungos sutarties (ES sutarties) 52 
straipsnyje kartu su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 349 ir 355 
straipsniais apibrėžtoje teritorinėje Sutarčių 
taikymo srityje ir kurie verčiasi valstybių 
narių apibrėžta žemės ūkio veikla;

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis 
asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų 
grupė, nepriklausomai nuo tai grupei ir jos 
nariams pagal nacionalinę teisę suteikto
teisinio statuso, kurių valda yra Europos 
Sąjungos sutarties (ES sutarties) 52 
straipsnyje kartu su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 349 ir 355 
straipsniais apibrėžtoje teritorinėje Sutarčių 
taikymo srityje ir kurie verčiasi valstybių 
narių apibrėžta žemės ūkio veikla, taip pat 
pagal savo vykdomą žemės ūkio veiklą yra 
užregistruoti nacionaliniame mokesčių 
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arba socialinio draudimo registre;

Or. es

Pakeitimas 1094
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis 
asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų 
grupė, nepriklausomai nuo tai grupei ir jos 
nariams pagal nacionalinę teisę suteikto 
teisinio statuso, kurių valda yra Europos 
Sąjungos sutarties (ES sutarties) 52 
straipsnyje kartu su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 349 ir 355 
straipsniais apibrėžtoje teritorinėje Sutarčių 
taikymo srityje ir kurie verčiasi valstybių 
narių apibrėžta žemės ūkio veikla.

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis 
asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų 
grupė, nepriklausomai nuo tai grupei ir jos 
nariams pagal nacionalinę teisę suteikto 
teisinio statuso, kurių valda yra Europos 
Sąjungos sutarties (ES sutarties) 52 
straipsnyje kartu su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 349 ir 355 
straipsniais apibrėžtoje teritorinėje Sutarčių 
taikymo srityje ir kurie verčiasi valstybių 
narių apibrėžta žemės ūkio veikla, 
remdamiesi gerąja ūkininkavimo 
praktika.

Or. de

Pagrindimas

Ūkininko apibrėžtis turėtų būti susieta su tinkamu ūkininkavimu žemės ūkio paskirties žemėje.

Pakeitimas 1095
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) rezultatais grindžiamų išmokų 
sistema – tokia paramos sistema, pagal 
kurią atlyginama už patobulinimus ir, 
kitaip negu valdymu grindžiamų išmokų 
arba mišrios sistemos atveju, 
neatlyginamos prarastos pajamos ir 
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patirtos išlaidos;

Or. en

Pagrindimas

Norint taikyti 28 straipsnio dėl ekologinių sistemų pakeitimą, reikalinga apibrėžtis.

Pakeitimas 1096
Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) viešosios gėrybės – paslaugos, už 
kurias rinkoje neatlyginama ir kurių 
poveikis aplinkai ir visuomenei didesnis 
už aplinkos, klimato ir gyvūnų gerovės 
teisės aktų poveikį. Europos viešosios 
gėrybės – tai viešosios gėrybės, kurias 
veiksmingai teikti Europos lygmeniu 
galima tik taikant intervencines 
priemones, kad būtų užtikrinamas 
valstybių narių veiksmų koordinavimas ir 
vienodos sąlygos ES žemės ūkio rinkoje. 
Europos viešosios gėrybės yra, visų pirma, 
vandens apsauga, biologinės įvairovės 
apsauga, dirvožemio derlingumo apsauga, 
apdulkintojų apsauga ir gyvūnų gerovė;

Or. en

Pakeitimas 1097
Thomas Waitz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ūkis, kuriame taikoma 
koncentruoto gyvulių šėrimo sistema, –
gyvulių ūkis, kuriame gyvuliai laikomi 
didesniu tankiu negu leidžiama 
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atsižvelgiant į valdos plotą ir gamtos 
išteklius ar į aplinkos talpą arba, jeigu 
laikomi galvijai ir atrajotojai, gyvuliai 
negali ganytis arba ūkis neturi atitinkamo 
pašarų plotų hektarų skaičiaus, kad 
ganyklose ar pievose būtų galima ganyti 
gyvulius arba pašarauti;

Or. en

Pakeitimas 1098
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) gyvūnų laikymo tankis – gyvulių, 
vienu metu esančių jų laikymo patalpoje, 
bendras gyvasis svoris naudojamo ploto 
kvadratiniame metre;

Or. en

Pagrindimas

Gyvūnų laikymo tankiu, kaip parametru, gali būti naudojamasi taikant gyvūnų gerovei ir 
gyvūnų sveikatai svarbias intervencines priemones, todėl šis terminas turi būti apibrėžtas 
šiame reglamente.

Pakeitimas 1099
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) galutinis tikrasis savininkas –
teisinis žemės ūkio valdos savininkas;

Or. en
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Pagrindimas

Iš daugybės tyrimų matyti, kad daugėja įmonių grupių, kontroliuojančių joms priklausančias 
žemės ūkio valdas, ir didėja jų ekonominė svarba. Kad užkirstume kelią žemės koncentracijai 
ir žemės grobimui, taip pat sudarytume sąlygas formuoti politiką remiantis patikima 
informacija, turime skaidriau apibrėžti teisinių savininkų ir ūkių valdytojų skirtumus. Todėl 
Integruotos ūkių statistikos reglamente dabar reikalaujama aiškiai nurodyti, ar žemės ūkio 
valda yra didesnės įmonių struktūros dalis. Tai padaryti taip pat buvo raginama pranešime 
„Žemės ūkio paskirties žemės Europos Sąjungoje koncentracijos padėtis“ (2016/2141(INI)).

Pakeitimas 1100
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ūkininkavimas mieste – žemės 
ūkio veikla miesto teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 1101
Martin Häusling, Bronis Ropė, Florent Marcellesi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) ūkis, kuriame taikoma 
koncentruoto gyvulių šėrimo sistema, –
gyvulių ūkis, kuriame gyvuliai laikomi 
didesniu tankiu negu leidžiama 
atsižvelgiant į valdos plotą ir gamtos 
išteklius ar į aplinkos talpą arba, jeigu 
laikomi galvijai ir atrajotojai, gyvuliai 
negali ganytis arba ūkis neturi atitinkamo 
pašarų plotų hektarų skaičiaus, kad 
ganyklose ar pievose būtų galima ganyti 
gyvulius arba pašarauti;
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Or. en

Pakeitimas 1102
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) savitarpio pagalbos fondas –
valstybės narės pagal nacionalinę teisę 
akredituota ūkininkų, kurie yra fondo 
nariai, savidraudos sistema, pagal kurią 
fondui priklausantiems ūkininkams, 
patyrusiems ekonominių nuostolių, 
skiriamos kompensacinės išmokos;

e) savitarpio pagalbos fondas –
valstybės narės pagal nacionalinę teisę 
akredituota ūkininkų, kurie yra fondo 
nariai, savidraudos sistema, pagal kurią 
fondui priklausantiems ūkininkams, 
patyrusiems gamybos nuostolių ir 
galintiems įrodyti, kad iš anksto ėmėsi 
atsargumo priemonių, skiriamos 
kompensacinės išmokos;

Or. en

Pagrindimas

Nuostoliai savitarpio pagalbos fondo lėšomis turėtų būti kompensuojami tik jeigu ūkininkas 
gali įrodyti, kad iš anksto ėmėsi atsargumo priemonių. Išmokos turėtų būti skiriamos gamybos 
nuostoliams padengti. Kitų rūšių nuostoliai neturėtų būti padengiami savitarpio pagalbos 
fondo lėšomis.

Pakeitimas 1103
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) savitarpio pagalbos fondas –
valstybės narės pagal nacionalinę teisę 
akredituota ūkininkų, kurie yra fondo 
nariai, savidraudos sistema, pagal kurią 
fondui priklausantiems ūkininkams, 
patyrusiems ekonominių nuostolių, 
skiriamos kompensacinės išmokos;

e) savitarpio pagalbos fondas –
valstybės narės pagal nacionalinę teisę 
akredituota ūkininkų, kurie yra fondo 
nariai, apsisaugojimo nuo rizikos sistema, 
pagal kurią fondui priklausantiems 
ūkininkams, patyrusiems ekonominių 
nuostolių, arba sumažėjus jų pajamoms,
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skiriamos kompensacinės išmokos;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti apibrėžtį, kad ji apimtų visus rizikos valdymo būdus, ir 
visų pirma įtraukti mažesnes pajamas, ypač pastebimas sumažėjus rinkos kainoms.

Pakeitimas 1104
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos h punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) Kaimo plėtros intervencinių 
priemonių rūšių atveju paramos gavėju 
laikomas:

h) Kaimo plėtros intervencinių 
priemonių rūšių ir III antraštinės dalies II 
skyriaus 4 ir 4a poskirsnių atvejais
paramos gavėju laikomas:

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkų grupės turėtų turėti galimybę dalyvauti siekiant 28 ir 65 straipsniuose nurodytų 
aplinkos ir klimato tikslų, todėl turėtų būti galima jas laikyti paramos gavėjomis.

Pakeitimas 1105
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos h punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) Kaimo plėtros intervencinių 
priemonių rūšių atveju paramos gavėju 
laikomas:

h) Išmokų už ekologines sistemas 
pagal 28 straipsnį ir kaimo plėtros 
intervencinių priemonių rūšių atveju 
paramos gavėju laikomas:

Or. en
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Pagrindimas

Pranešėjo siūlomu 49 pakeitimu dėl 3 straipsnio pirmos pastraipos h punkto i papunkčio 
užtikrinama, kad ūkininkų, susitariančių kartu siekti aplinkos ir klimato tikslų, grupės galėtų 
būti BŽŪP paramos pagal antrąjį ramstį gavėjomis. Nustačius ekologines sistemas, į jas 
turėtų būti galima įtraukti ir ūkininkų susivienijimus, nes šių sistemų tikslai panašūs į antrojo 
ramsčio su aplinka ir klimatu susijusius įpareigojimus. Taip pat reikia iš dalies pakeisti paties 
h punkto tekstą.

Pakeitimas 1106
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten 
Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos h punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) viešosios arba privatinės teisės 
subjektas, juridinio asmens statusą turintis 
ar jo neturintis subjektas arba fizinis 
asmuo, atsakingas už veiksmų inicijavimą 
arba jų inicijavimą ir įgyvendinimą;

i) viešosios arba privatinės teisės 
subjektas, juridinio asmens statusą turintis 
ar jo neturintis subjektas arba fizinis 
asmuo, taip pat minėti susivienijimai, 
atsakingi už veiksmų inicijavimą arba jų 
inicijavimą ir įgyvendinimą;

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkų grupės turėtų turėti galimybę dalyvauti siekiant 28 ir 65 straipsniuose nurodytų 
aplinkos ir klimato tikslų, todėl turėtų būti galima jas laikyti paramos gavėjomis.

Pakeitimas 1107
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos h punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) viešosios arba privatinės teisės 
subjektas, juridinio asmens statusą turintis 
ar jo neturintis subjektas arba fizinis 
asmuo, atsakingas už veiksmų inicijavimą 
arba jų inicijavimą ir įgyvendinimą;

i) viešosios arba privatinės teisės 
subjektas, juridinio asmens statusą turintis 
ar jo neturintis subjektas, fizinis asmuo 
arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, 
atsakingi už veiksmų inicijavimą arba jų 
inicijavimą ir įgyvendinimą;
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Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo siūlomu 49 pakeitimu dėl 3 straipsnio pirmos pastraipos h punkto i papunkčio 
užtikrinama, kad ūkininkų, susitariančių kartu siekti aplinkos ir klimato tikslų, grupės galėtų 
būti BŽŪP paramos pagal antrąjį ramstį gavėjomis. Nustačius ekologines sistemas, į jas 
turėtų būti galima įtraukti ir ūkininkų susivienijimus, nes šių sistemų tikslai panašūs į antrojo 
ramsčio su aplinka ir klimatu susijusius įpareigojimus. Taip pat reikia iš dalies pakeisti paties 
h punkto tekstą.

Pakeitimas 1108
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos h punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) viešosios arba privatinės teisės 
subjektas, juridinio asmens statusą turintis 
ar jo neturintis subjektas arba fizinis 
asmuo, atsakingas už veiksmų inicijavimą 
arba jų inicijavimą ir įgyvendinimą;

i) juridinio asmens statusą turintis ar 
jo neturintis subjektas arba fizinis asmuo, 
atsakingas už veiksmų inicijavimą arba jų 
inicijavimą ir įgyvendinimą;

Or. it

Pakeitimas 1109
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos h punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) valstybės pagalbos schemų atveju –
pagalbą gaunantis ūkio subjektas;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it

Pakeitimas 1110
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siektinos reikšmės – iš anksto 
sutartos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į 
rezultatų rodiklius, susijusius su konkrečiu 
tikslu, turi būti pasiektos laikotarpio 
pabaigoje;

i) siektinos reikšmės – valstybių 
narių nustatytos orientacinės reikšmės, 
kurios, atsižvelgiant į rezultatų rodiklius, 
susijusius su konkrečiu tikslu, turi būti 
pasiektos laikotarpio pabaigoje;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti daugiau įtakos ir didesnę veiksmų laisvę, todėl siektinos reikšmės 
turi būti tik orientacinės.

Pakeitimas 1111
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siektinos reikšmės – iš anksto 
sutartos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į 
rezultatų rodiklius, susijusius su konkrečiu 
tikslu, turi būti pasiektos laikotarpio 
pabaigoje;

i) siektinos reikšmės – iš anksto 
sutartos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į 
rezultatų rodiklius, susijusius su konkrečiu 
tikslu, turi būti pasiektos BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 1112
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siektinos reikšmės – iš anksto 
sutartos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į 
rezultatų rodiklius, susijusius su konkrečiu 
tikslu, turi būti pasiektos laikotarpio 

i) siektinos reikšmės – iš anksto 
sutartos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į 
rezultatų ir poveikio rodiklius, susijusius su 
konkrečiu tikslu, turi būti pasiektos 
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pabaigoje; laikotarpio pabaigoje;

Or. en

Pakeitimas 1113
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siektinos reikšmės – iš anksto 
sutartos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į 
rezultatų rodiklius, susijusius su konkrečiu 
tikslu, turi būti pasiektos laikotarpio 
pabaigoje;

i) siektinos reikšmės – iš anksto 
sutartos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į 
rezultatų ir poveikio rodiklius, susijusius su 
konkrečiu tikslu, turi būti pasiektos 
laikotarpio pabaigoje;

Or. en

Pakeitimas 1114
Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paolo De Castro, Eric Andrieu, Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) pažangieji kaimai – kaimo vietovių 
bendruomenės, kuriančios pažangius 
sprendimus, skirtus vietos sąlygomis 
kylančioms problemoms spręsti. Jie 
grindžiami esamais vietos pajėgumais ir 
galimybėmis įsitraukti į darnaus savo 
teritorijos vystymosi procesą. Pažangieji 
kaimai, siekdami kurti ir įgyvendinti savo 
strategijas, vadovaujasi dalyvavimu 
grindžiamu požiūriu, o šiomis 
strategijomis siekiama gerinti jų 
ekonomines, socialines ir aplinkos 
sąlygas, visų pirma skatinant diegti 
inovacijas ir sutelkiant skaitmeninėmis 
technologijomis grindžiamus sprendimus. 
Pažangiesiems kaimams naudinga 
bendradarbiauti ir sudaryti sąjungas su 
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kitomis kaimo ir miesto vietovių 
bendruomenėmis ir subjektais. 
Pažangiųjų kaimų rengiamos ir 
įgyvendinamos strategijos gali būti 
grindžiamos esamomis iniciatyvomis ir 
finansuojamos įvairių viešųjų ir 
privačiųjų šaltinių lėšomis;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu Europos Komisija įgyvendina bandomąjį projektą „Pažangieji, ekologiški ir 
socialiniai kaimai“ (angl. Smart, Eco, Social Villages), kurio metu ES lygmeniu bus nustatyta 
pažangiųjų kaimų apibrėžtis. Be to, Europos kaimo plėtros tinkle (angl. ENRD) taip pat veikia 
Pažangiųjų kaimų teminė darbo grupė. Manoma, kad galutinė apibrėžtis bus nustatyta 
2019 m. vasario mėn., todėl šią formuluotę reikia peržiūrėti.

Pakeitimas 1115
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) politikos suderinamumas 
vystymosi labui – SESV 208 straipsnyje 
nustatytas Sąjungos įsipareigojimas 
įgyvendinant savo politiką ir siekiant 
vidaus politikos tikslų atsižvelgti į 
vystomojo bendradarbiavimo tikslus, taip 
pat vengti neigiamų politikos priemonių, 
kurios daro neigiamą poveikį ES 
vystymosi tikslams;

Or. en

Pakeitimas 1116
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) tarpinės reikšmės – tarpinės 
siektinos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į 
rodiklius, susijusius su konkrečiu tikslu, 
turi būti pasiektos tam tikru BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 
laikotarpio momentu.

j) tarpinės reikšmės – tarpinės 
siektinos reikšmės, kurias tam tikru BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 
laikotarpio momentu turi pasiekti 
valstybės narės, kad, atsižvelgiant į 
rodiklius, susijusius su konkrečiu tikslu, 
būtų laiku daroma pažanga.

Or. en

Pakeitimas 1117
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) tarpinės reikšmės – tarpinės 
siektinos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į 
rodiklius, susijusius su konkrečiu tikslu, 
turi būti pasiektos tam tikru BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
momentu.

j) tarpinės reikšmės – tarpinės 
siektinos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į 
rezultatų rodiklius, susijusius su konkrečiu 
tikslu, turi būti pasiektos tam tikru BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
momentu.

Or. es

Pakeitimas 1118
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) tarpinės reikšmės – tarpinės 
siektinos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į 
rodiklius, susijusius su konkrečiu tikslu,
turi būti pasiektos tam tikru BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
momentu.

j) tarpinės reikšmės – tarpinės 
siektinos reikšmės, kurios turi būti 
pasiektos tam tikru BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo laikotarpio momentu.

Or. en
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Pagrindimas

Siektinų reikšmių ir rodiklių nesieja joks nuolatinis, tinkamai pagrįstas ryšys, todėl būtų 
sudėtinga nustatyti tarpines reikšmes.

Pakeitimas 1119
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) rodiklis – numatomas socialinis ir 
ekonominis poveikis arba poveikis 
aplinkai, susijęs su bendros žemės ūkio 
politikos tikslu, pasiektas taikant kurią 
nors iš dabartiniame reglamente 
numatytų priemonių.

Or. es

Pakeitimas 1120
Maria Heubuch, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) aprūpinimas maistu – žmonių teisė 
į sveiką ir jų kultūrai būdingą maistą, 
pagaminamą taikant ekologiniu požiūriu 
patikimus ir tvarius metodus, ir jų teisė 
nustatyti savo maisto ir žemės ūkio 
sistemas;

Or. en

Pakeitimas 1121
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) aplinkos ir biologinės įvairovės 
atsparumo didinimas – struktūrizuotas 
procesas, kuriuo užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai taikomos priemonės, kurių 
paskirtis – išvengti žalingo ES išlaidų 
poveikio ir kuo labiau padidinti jų naudą 
ES aplinkos ir biologinės įvairovės būklei, 
remiantis Komisijos Bendrąja biologinės 
įvairovės apsaugos ES biudžeto lėšomis 
sistema ir pagal nacionalines taisykles ir 
gaires, jeigu tokių yra, arba tarptautiniu 
mastu pripažintus standartus;

Or. en

Pakeitimas 1122
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos j c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jc) atsparumo klimato kaitai 
didinimas – procesas, kuriuo siekiama 
užtikrinti, kad infrastruktūra būtų atspari 
neigiamam klimato kaitos poveikiui, pagal 
nacionalines taisykles ir gaires, jeigu 
tokių yra, arba tarptautiniu mastu 
pripažintus standartus;

Or. en

Pakeitimas 1123
Albert Deß, Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginiuose planuose apibrėžtini 
terminai

Apibrėžtini terminai

Or. de

Pakeitimas 1124
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“ ir „jaunasis ūkininkas“, 
siekdamos, kad jų poreikiai, susiję su 
bendrosios žemės ūkio politikos kūrimu, 
būtų įtraukti į ES sąrašą. Įsigaliojus šiam 
reglamentui Europos Komisija, siekdama 
skatinti gerąją praktiką ir keitimąsi 
patirtimi, šį sąrašą pateikia visoms 
valstybėms narėms.

Or. de

Pakeitimas 1125
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

1. Valstybės narės, kai tinkama, 
bendradarbiaudamos su regionais, savo 
BŽŪP strateginiuose planuose apibrėžia 
terminus „žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.
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Or. en

Pagrindimas

Paaiškinamas regionų vaidmuo rengiant BŽŪP strateginius planus, taigi ir apibrėžiant 
kelioms intervencinėms priemonėms bendrus elementus, ypač tais atvejais, kai regionines 
intervencines priemones taikys regioninės vadovaujančiosios institucijos, įgyvendindamos 
regionines intervencinių priemonių programas.

Pakeitimas 1126
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

1. Valstybės narės, prireikus 
bendradarbiaudamos su regionais, savo 
BŽŪP strateginiuose planuose apibrėžia 
terminus „žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

Or. es

Pakeitimas 1127
Nikos Androulakis, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

1. Valstybės narės, remdamosi toliau 
nurodytomis nuostatomis, savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia bent jau
terminus „žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

Or. en
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Pakeitimas 1128
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

1. Valstybės narės, remdamosi toliau 
nurodytomis nuostatomis, savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia bent jau
terminus „žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

Or. en

Pakeitimas 1129
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“, „jaunasis 
ūkininkas“ ir „naujasis ūkininkas“.

Or. hr

Pagrindimas

Reikia labiau atskirti jaunuosius ūkininkus ir naujuosius ūkininkus, įskaitant kiekvienai 
grupei skirtas konkrečias intervencinių priemonių rūšis ir finansinių paketų paskirstymą.

Pakeitimas 1130
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

1. Valstybės narės ir jų regionai savo 
BŽŪP strateginiuose planuose vartoja 
toliau nurodytus terminus „žemės ūkio 
veikla“, „žemės ūkio paskirties žemė“, 
„reikalavimus atitinkantis hektaras“, 
„tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

Or. es

Pakeitimas 1131
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

1. Valstybės narės, remdamosi toliau 
nurodytomis nuostatomis, savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia bent jau
terminus „žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“ ir „jaunasis ūkininkas“.

Or. en

Pagrindimas

Remdamosi reglamentu „Omnibus“ padarytais patobulinimais, daug valstybių narių 
nusprendė nebetaikyti aktyvaus ūkininko sąlygos. Būtų pageidautina, kad nuo 2023 m. veiktų 
panaši neprivaloma sistema, pagal kurią valstybės narės turėtų galimybę nuspręsti, ar nori 
taikyti tokius patikrinimus. Todėl reikia pakeisti d punkto formuluotę arba šį punktą išbraukti.

Pakeitimas 1132
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
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„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „reikalavimus atitinkantis
ūkininkas“ ir „jaunasis ūkininkas“.

Or. en

Pakeitimas 1133
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“ ir „jaunasis ūkininkas“.

Or. en

Pakeitimas 1134
Elsi Katainen, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“ ir „jaunasis ūkininkas“.

Or. en

Pagrindimas

Užuot ES lygmeniu nustačius tikrojo ūkininko apibrėžtį, būtų geriau vadovautis labiau į 
rezultatus orientuotu požiūriu ir daugiausia dėmesio skirti žemės ūkio veiklos apibrėžčiai, 
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siekiant paramą tikslingai skirti ūkininkams, kurie aktyviai vykdo žemės ūkio produktų 
gamybos veiklą. Dėl siūlomos tikrojo ūkininko apibrėžties ūkininkams būtų užkraunama 
papildoma administracinė našta.

Pakeitimas 1135
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“ ir „jaunasis ūkininkas“.

Or. en

Pakeitimas 1136
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą. Tai taip pat apima 
biotopų ir kraštovaizdžio išsaugojimo 
veiklą, jei ja siekiama 6 straipsnio 1 dalies 
d, e ir f punktuose nustatytų tikslų.

Or. de
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Pakeitimas 1137
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų gamybą, tiek medvilnę. Žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymas gali būti laikomas 
žemės ūkio veikla atitinkamais metais, 
jeigu žemė išlaikoma vykdant bendrą 
žemės ūkio veiklą, dėl kurios vykdoma 
faktinė gamyba.

Or. es

Pakeitimas 1138
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji 
būtų tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, medvilnės ir trumpos rotacijos 
želdinių gamybą, tiek žemės ūkio 
paskirties žemės išlaikymą.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant iš tikrųjų supaprastinti reikalavimus, iš šio straipsnio turi būti pašalintos 
ribojamosios nuostatos. Pavyzdžiui, siūloma žemės ūkio veiklos apibrėžtimi būtų apribota 
ūkininko apibrėžtis.

Pakeitimas 1139
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų, be 
viešųjų gėrybių ir ekosisteminių paslaugų 
teikimo žemės ūkio paskirties žemėje, tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

Or. en

Pakeitimas 1140
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų, be 
viešųjų gėrybių ir ekosisteminių paslaugų 
teikimo žemės ūkio paskirties žemėje, tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
prekių, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
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įrenginiais, išlaikymą. parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkio produkcija yra daug platesnis terminas negu prekių gamyba.

Pakeitimas 1141
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų, be 
viešųjų gėrybių ir ekosisteminių paslaugų 
teikimo, tiek SESV I priede išvardytų 
žemės ūkio prekių, įskaitant medvilnę ir 
trumpos rotacijos želdinius, gamybą, tiek 
žemės ūkio paskirties žemės būklės, kurios 
ji būtų tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

Or. en

Pakeitimas 1142
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę, kamštieną ir 
trumpos rotacijos želdinius, gamybą, tiek 
žemės ūkio paskirties žemės būklės, kurios 
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tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

ji būtų tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, be kita ko, bendrose sistemose, 
kai kartu auginami medžiai, išlaikymą.

Or. en

Pagrindimas

As e.g. tobacco, cotton, short rotation coppice are falling under agricultural activity, cork 
should be explicitly mentioned too, as a high-value product of a species native to part of 
Europe which can constitute natural or semi-natural agricultural systems. The latter insertion 
is aimed to stop the discrimination of genuine agricultural systems which have trees and offer 
valuable benefits in terms of diversification and for climate, and often also water management 
purposes. To have arable crops combined with lines of trees is agricultural activity, as is 
rearing goats, pigs, cows in the wooded meadows or dehesas etc.

Pakeitimas 1143
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą teikiant 
ekosisteminę apdulkinimo paslaugą, tiek 
žemės ūkio paskirties žemės būklės, kurios 
ji būtų tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

Or. en

Pakeitimas 1144
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę, gamybą, tiek 
žemės ūkio paskirties žemės būklės, kurios 
ji būtų tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą, jeigu tai yra ūkyje 
taikomos sėjomainos praktikos dalis.

Or. pt

Pakeitimas 1145
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, medvilnės ir trumpos rotacijos 
želdinių gamybą, tiek žemės ūkio 
paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti, išlaikymą, 
remiantis valstybių narių nustatytais 
kriterijais.

Or. es

Pakeitimas 1146
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
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apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą;

apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, derinamą su
žemės ūkio paskirties žemės būklės, kurios 
ji būtų tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymu;

Or. nl

Pakeitimas 1147
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę, gamybą, tiek 
žemės ūkio paskirties žemės būklės, kurios 
ji būtų tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

Or. pt

Pakeitimas 1148
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, medvilnės ir trumpos rotacijos 
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rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

želdinių gamybą, tiek žemės ūkio 
paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

Or. en

Pagrindimas

Pataisa.

Pakeitimas 1149
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, medvilnės ir trumpos rotacijos 
želdinių gamybą, tiek žemės ūkio 
paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

Or. es

Pakeitimas 1150
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji 

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Kraštovaizdžio 
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žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir 
„daugiametis žolynas“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

elementai ir (arba) mobilieji ir 
stacionarieji techniniai įrenginiai, būtini 
tinkamam ūkininkavimui, gali būti 
laikomi žemės ūkio paskirties žemės 
dalimi. Terminus „ariamoji žemė“, 
„daugiamečiai pasėliai“ ir „daugiametis 
žolynas“ valstybės narės konkrečiau 
apibrėžia vadovaudamosi šiomis 
bendrosiomis apibrėžtimis:

Or. de

Pagrindimas

Nei BŽŪP strateginiame reglamente, nei Horizontaliajame reglamente (kuriame tai iki šiol 
nustatyta) kraštovaizdžio elementai ir techniniai įrenginiai neminimi kaip galima žemės ūkio 
paskirties žemės dalis. Pagal siūlomą 4 straipsnio formuluotę gyvatvorės, uolos, šlapynės ir 
pan. negalėtų būti įtraukiamos į žemės ūkio paskirties žemės apibrėžtį kaip jos dalis. 
Techniniais įrenginiais gali būti laikomi vandens rezervuarai, žemės ūkio paskirties keliai ar 
siloso rulonai.

Pakeitimas 1151
Albert Deß, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji 
žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir 
„daugiametis žolynas“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Į apibrėžtį gali būti 
įtraukiami kraštovaizdžio elementai kaip 
žemės ūkio paskirties žemės dalis.
Terminus „ariamoji žemė“, „daugiamečiai 
pasėliai“ ir „daugiametis žolynas“ 
valstybės narės konkrečiau apibrėžia 
vadovaudamosi šiomis bendrosiomis 
apibrėžtimis:

Or. de

Pakeitimas 1152
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji 
žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir 
„daugiametis žolynas“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Valstybės narės 
žemės ūkio paskirties žemės dalimi taip 
pat gali laikyti kraštovaizdžio elementus. 
Terminus „ariamoji žemė“, „daugiamečiai 
pasėliai“ ir „daugiametis žolynas“ 
valstybės narės konkrečiau apibrėžia 
vadovaudamosi šiomis bendrosiomis 
apibrėžtimis:

Or. en

Pagrindimas

Dėl nepakankamo kraštovaizdžio elementų, kaip reikalavimus atitinkančios žemės ūkio 
paskirties žemės, pripažinimo diskriminuojamai dideli ekologiniu požiūriu vertingi žemės 
plotai, kuriems būdingi dinamiški kraštovaizdžio elementai (pavyzdžiui, avių ganyklos). Tai 
daro ilgalaikį neigiamą poveikį biologinei įvairovei. Todėl būtina tinkamai pripažinti, kad 
kraštovaizdžio elementai atitinka reikalavimus.

Pakeitimas 1153
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji 
žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir 
„daugiametis žolynas“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius, 
daugiamečius žolynus ir agrarinės 
miškininkystės sistemas. Terminus 
„ariamoji žemė“, „daugiamečiai pasėliai“,
„daugiametis žolynas“ ir „agrarinės 
miškininkystės sistemos“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:



AM\1171737LT.docx 41/167 PE631.977v01-00

LT

Or. es

Pakeitimas 1154
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji 
žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir
„daugiametis žolynas“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius,
daugiamečius žolynus ir agrarinės 
miškininkystės sistemas. Terminus 
„ariamoji žemė“, „daugiamečiai pasėliai“,
„daugiametis žolynas“ ir „agrarinės 
miškininkystės sistemos“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

Or. en

Pagrindimas

Agrarinė miškininkystė turėtų būti integruota į žemės ūkio politiką ir prilyginta kitiems žemės 
naudojimo būdams.

Pakeitimas 1155
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji 
žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir
„daugiametis žolynas“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius,
daugiamečius žolynus ir agrarinės 
miškininkystės sistemas. Terminus 
„ariamoji žemė“, „daugiamečiai pasėliai“,
„daugiametis žolynas“ ir „agrarinės 
miškininkystės sistemos“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
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šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

Or. en

Pakeitimas 1156
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji 
žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir
„daugiametis žolynas“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji 
žemė“, „daugiamečiai pasėliai“,
„daugiametis žolynas“, „dirbama 
ganykla“ ir „natūrali ganykla“ valstybės 
narės konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

Or. ro

Pakeitimas 1157
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji 
žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir 
„daugiametis žolynas“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius,
daugiamečius žolynus ir agrarinę 
miškininkystę. Terminus „ariamoji žemė“, 
„daugiamečiai pasėliai“ ir „daugiametis 
žolynas“ valstybės narės konkrečiau 
apibrėžia vadovaudamosi šiomis 
bendrosiomis apibrėžtimis:

Or. en
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Pakeitimas 1158
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928

22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį atidėtus plotus;

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928

22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį atidėtus plotus, pagal paramos 
sąlygas atidėtus plotus, pagal valstybių 
narių priemones atidėtus plotus, plotus, 
kurių paskirtis pagal ES arba valstybių 
narių priemones iš ariamosios žemės turi 
būti pakeista į žolynus, ir, jei valstybės 
narės tai numato, visus kitus paliktus 
pūdymui arba atidėtus plotus, kurie prieš 
palikimą pūdymui arba atidėjimą buvo 
naudojami pasėliams auginti;

_________________ _________________

28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei 
panaikinantis tam tikrus reglamentus 
(OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei 
panaikinantis tam tikrus reglamentus 
(OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
(OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
(OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

Or. de

Pagrindimas

Ariamoji žemė, kuri pagal nacionalines ar ES priemones (II ramsčio priemonės) arba 
paramos sąlygas buvo atidėta arba kurios paskirtis pagal nacionalines ar ES priemones iš 
ariamosios žemės turi būti pakeista į žolynus, turi išlikti ariamoji žemė. Be to, valstybės narės 
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turėtų galėti nustatyti, kad visi atidėti plotai, kurie prieš tai buvo naudojami pasėliams 
auginti, taip pat išlieka ariamoji žemė (ir po penkerių metų laikotarpio).

Pakeitimas 1159
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928

22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį atidėtus plotus;

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928

22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį atidėtus plotus; sėjamai žolei arba 
žoliniams pašariniams augalams auginti 
skirti plotai, kuriuose žolės arba kitų 
žolinių pašarų augalų sėja gali būti 
tiesioginė arba atliekama pašalinus 
buvusią žolinių pašarinių augalų dangą ir 
kuriuose kultūra buvo auginama 
penkerius ar daugiau metų, galėtų būti 
laikomi ariamąja žeme;

_________________ _________________

28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei 
panaikinantis tam tikrus reglamentus 
(OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei 
panaikinantis tam tikrus reglamentus 
(OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
(OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
(OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

Or. it
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Pakeitimas 1160
Albert Deß, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928

22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį atidėtus plotus;

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928

22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį atidėtus plotus. Jei valstybė narė 
taip nusprendžia, ariamoji žemė gali 
apimti visus pūdymui paliktus plotus, 
kuriuose auginama žolė ar kiti žoliniai 
pašarai ir kurie tuo metu, kai buvo palikti 
pūdymui, buvo žemės ūkio paskirties 
žemė, o ne daugiamečiai žolynai;

_________________ _________________

28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei 
panaikinantis tam tikrus reglamentus 
(OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei 
panaikinantis tam tikrus reglamentus 
(OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
(OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
(OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

Or. de

Pakeitimas 1161
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928

22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį atidėtus plotus;

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, galintys apimti 
kartu su pasėliais auginamus medžius 
ir (arba) krūmus, siekiant sukurti 
agrarinės miškininkystės derinant mišką 
ir ariamąją žemę sistemą, įskaitant pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928

22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį atidėtus plotus;

_________________ _________________

28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei 
panaikinantis tam tikrus reglamentus 
(OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei 
panaikinantis tam tikrus reglamentus 
(OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
(OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
(OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 1162
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) sėjomaina – bent keturių skirtingų 
pasėlių, įskaitant vieną ankštinį augalą, 
auginimas;

Or. en
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Pakeitimas 1163
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiamečius žolynus ir 
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius;

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiamečius žolynus ir 
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, taip pat kai žolė ar kiti žoliniai 
pašarai ganyklų plotuose nevyrauja arba 
neauga;

Or. fr

Pakeitimas 1164
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiamečius žolynus ir 
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius;

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiamečius žolynus ir 
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant daigynus, net jei – jei tai numato 
valstybė narė – augalai auginami ant 
plėvelės pastatytuose induose – ir trumpos 
rotacijos želdinius;

Or. de
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Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikiama galimybė daigynų augalus konteineriuose, kurie 
stovi ant plėvelės, laikyti reikalavimus atitinkančiais plotais, nors jie neįsišaknija į dirvą. 
Konteineriuose auginami augalai į dirvą neįsišaknija dėl vandeniui nelaidžios plėvelės, kurią 
naudojant galima valdyti vandens ir maisto medžiagų tiekimą. Vanduo surenkamas ir vėl 
panaudojamas. Visų pirma sausros metais toks gamybos būdas labai padeda taupiai naudoti 
išteklius.

Pakeitimas 1165
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiamečius žolynus ir 
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius;

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiamečius žolynus ir 
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant agrarinės miškininkystės 
sistemas, daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius;

Or. en

Pagrindimas

Agrarinė miškininkystė turėtų būti integruota į žemės ūkio politiką ir prilyginta kitiems žemės 
naudojimo būdams.

Pakeitimas 1166
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiamečius žolynus ir 

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiamečius žolynus ir 
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daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius;

daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant daigynus;

Or. es

Pakeitimas 1167
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiamečius žolynus ir
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius;

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiametes ganyklas), kuriais 
žemė apsėta ne trumpiau kaip penkerius 
metus ir iš kurių pakartotinai gaunamas 
derlius, įskaitant agrarinės miškininkystės 
sistemas, daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius;

Or. en

Pakeitimas 1168
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, kurioje natūraliai (t. y. 
nesėjama) auga arba specialiai (t. y. pasėta) 
auginama žolė ar kiti žoliniai pašarai ir 
kuri penkerius metus ar ilgiau neįtraukta 
į valdos sėjomainą. Joje gali augti ir kitų 
rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų ir (arba)
medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.
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Tam tikri žemės plotai taip pat gali būti 
laikomi daugiamečiais žolynais arba 
daugiametėmis ganyklomis, jeigu tai yra:
i) žemės plotas, kurį galima naudoti 
ganymui ir kurio atžvilgiu laikomasi 
nusistovėjusios vietos praktikos, kai žolė ir 
kiti žoliniai pašarai tradiciškai nevyrauja,
ir (arba)
ii) žemės plotas, kurį galima naudoti 
ganymui, kai žolė ir kiti žoliniai pašarai 
nevyrauja arba neauga.
Į šią apibrėžtį gali būti neįtraukta žemė, 
kurioje natūraliai auga (t. y. nesėjama) 
arba specialiai auginama (t. y. pasėta) 
žolė ar kiti žoliniai pašarai ir kuri 
penkerius metus ar ilgiau nebuvo ariama.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama iš naujo nustatyti apibrėžtį, pateiktą Reglamente 2017/2393 
(Reglamentas „Omnibus“), kuria remiantis atsižvelgiama į ilgam sėjomainos laikotarpiui 
priskirtinų ganymo plotų ir pievų ypatingas savybes, mat Komisijos pasiūlymas laikomas 
žingsniu atgal.

Pakeitimas 1169
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje auga ir 
kitų rūšių augalų – krūmų ir (arba) medžių, 
kurie gali būti panaudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti. Tačiau šioje žemėje iš tikrųjų 
yra ganomi gyvūnai arba ji išlaikyta 
tokios būklės, kuri yra tinkama valstybių 
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narių nustatytai minimaliai žemės ūkio 
veiklai vykdyti. Valstybės narės taip pat 
gali nuspręsti, kad daugiamečiu žolynu 
būtų laikoma:
žemė, kuri naudojama ganymui ir kurioje 
laikomasi nusistovėjusios vietos praktikos, 
kai žolė ir kiti žoliniai pašarai ganyklų 
plotuose tradiciškai nevyrauja; ganymui 
naudojami žemės plotai, kuriuose žolė ir 
kiti žoliniai pašarai nevyrauja arba jų 
nėra ganyti skirtuose plotuose, tačiau 
kuriuose gyvūnai ganomi arba kurie yra 
išlaikyti minimaliai žemės ūkio veiklai 
vykdyti tinkamos būklės.

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas siūlomas siekiant užtikrinti, kad krūmais ir medžiais apaugę žolynai, 
naudojami gyvūnams ganyti, nebūtų nelaikomi tinkamais finansuoti plotais, nes jų 
agronominis poveikis ir poveikis aplinkai jau įrodytas.

Pakeitimas 1170
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Šie plotai 
apima ir ganyklas, kuriose taikomi vietoje 
pasiteisinę ekstensyviojo ganymo metodai, 
įskaitant visus ten natūraliai randamus 
augalų elementus, neatsižvelgiant į tai, ar 
randama, ar dominuoja žolė ir kiti žoliniai 
pašarai.
Jie gali apimti ir toliau nurodytų rūšių 
augalus, net jei jie gamtos apsaugos 
aspektu priskiriami prie vertingųjų ploto 
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elementų ir (arba) gyvūnų gerovės 
aspektu ganyklose atlieka tam tikrą 
funkciją (suteikia pavėsį):
a) krūmus ir (arba) medžius, kurie 
gali būti panaudoti gyvūnams ganyti arba 
šerti;
b) kitų rūšių augalus (kaip antai 
viksvuolinius, medžius, krūmus) ir 
nedidelius kraštovaizdžio elementus (kaip 
antai uolienų atodangas ar terasas).

Or. de

Pakeitimas 1171
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti, jeigu joje 
vyrauja žolė ir kiti žoliniai pašarai. Tai 
gali būti ir ganykloms naudojama žemė, 
kurioje taikomi vietos mastu paplitę 
metodai, pagal kuriuos žolė ir kiti žoliniai 
pašarai ganykloms skirtuose plotuose 
tradiciškai nėra vyraujantys, arba kita 
ganykloms naudojama žemė, kurios 
ganykloms skirtuose plotuose žolė ir kiti 
žoliniai pašarai nėra vyraujantys arba 
neauginami. Valstybėms narėms taip 
nusprendus, ši apibrėžtis neapima 
ganykloms skirtos žemės, kurioje 
pastaruosius penkerius metus ar ilgiau 
buvo taikoma sėjomaina.

Or. en
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Pagrindimas

Palyginti su susitarimu, pasiektu derantis dėl reglamento „Omnibus“, kuriame atsižvelgiama 
į ES valstybių narių ganyklų ir pievų ypatumus, šis Komisijos pasiūlymas yra žingsnis atgal. 
Siekiant užkirsti kelią diskriminaciniam vertinimui, būtina išsaugoti esminius minėtos 
apibrėžties aspektus.

Pakeitimas 1172
Albert Deß, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus ir – jei valstybė narė taip 
nusprendžia – nearta ne trumpiau kaip 
penkerius metus, kurioje natūraliai (t. y. 
nesėjama) auga arba specialiai (t. y. pasėta) 
auginama žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje 
gali augti ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, 
krūmų ir (arba) medžių, jei tai padeda 
siekti 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nustatytų tikslų. Jei valstybės 
narės taip nusprendžia, sėjomaina 
laikomas ir žolinių pašarų rūšies 
pakeitimas, jei naujai sėjamas, palyginti 
su ankstesniais žolynais, kitoks rūšių 
mišinys.

Or. de

Pakeitimas 1173
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
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žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.
Ši dalis netaikoma žolynui, kuris buvo 
išnuomotas kaip ariamoji žemė, arba 
ariamajai žemei, kuri pagal sutartinį 
įsipareigojimą ilgesniu kaip penkerių 
metų laikotarpiu turėjo būti naudojama 
kaip žolynas. Šie plotai gali būti 
grąžinami į pirminę padėtį.

Or. de

Pakeitimas 1174
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti. Valstybės 
narės gali nustatyti tikslesnę sėjomainos 
apibrėžtį, atsižvelgdamos į kitus kriterijus, 
kaip antai žemės dirbimo būdą arba 
auginamų žolių ar kitų žolinių pašarų 
pakeitimą.

Or. de

Pakeitimas 1175
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Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Turėtų būti 
nustatyta tokia daugiamečio žolyno 
pagrindinė apibrėžtis, kad valstybės narės 
galėtų nustatyti papildomus kriterijus ir 
įtraukti ne tik žolę ar kitus žolinius 
pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, kuriuos 
galima naudoti gyvūnams ganyti arba 
šerti, taip pat apdulkintojams skirtus 
pašarų plotus, nesvarbu, ar tie plotai 
faktiškai naudojami gamybai, ar ne.

Or. en

Pagrindimas

Daugiamečio žolyno apibrėžtis turi būti pakankamai plati, kad būtų atsižvelgiama į įvairią 
valstybių narių padėtį ir įvairius jų pašarų ploto naudojimo būdus.

Pakeitimas 1176
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamete 
ganykla) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
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ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti (akmeninių 
ąžuolų, kaštainių), arba tik vienos rūšies 
augalai. Ši žemė turi apimti visus be 
išimties gyvūnams naudojamus plotus, 
apaugusius sumedėjusiais augalais, 
įskaitant gyvūnų vartojamus šių 
sumedėjusių augalų išteklius.

Or. es

Pakeitimas 1177
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, nuolat neįtraukta į valdos 
sėjomainą, kurioje natūraliai (t. y. 
nesėjama) auga arba specialiai (t. y. pasėta) 
auginama žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje 
gali augti ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, 
krūmų ir (arba) medžių, kurie gali būti 
panaudoti gyvūnams ganyti arba šerti. Ši 
nuostata netaikoma ariamajai žemei, kuri 
laikinai yra arba buvo naudojama kaip 
žolynas, tačiau žemės registre įregistruota 
kaip ariamoji žemė.

Or. de

Pagrindimas

Buvusi ariamoji žemė (dabar naudojama kaip žolynas) gali būti bet kada grąžinama į pirminę 
padėtį.

Pakeitimas 1178
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, taip pat, jeigu valstybės narės taip 
nusprendžia, – žemė, kuri ne trumpiau 
kaip penkerius metus nebuvo dirbama, ir
kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) auga arba 
specialiai (t. y. pasėta) auginama žolė ar 
kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti ir kitų 
rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų ir (arba)
medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti dabartinės apibrėžties, dėl kurios buvo susitarta 2017 m. priėmus dokumentų 
rinkinį „Omnibus“, principus ir (arba) jos formuluotę „ne trumpiau kaip penkerius metus 
nebuvo ariama“ pakeisti formuluote „nebuvo dirbama“. Taip būtų galima lengviau vykdyti 
priežiūros kontrolę, pvz., pasitelkiant palydovus, nes nereikėtų konkrečiai nagrinėti ar žemės 
plotas buvo dirbamas ariant, ar taikant kitus metodus.

Pakeitimas 1179
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai, įskaitant 
miškinės gyvulininkystės sistemas, kuriose 
auginami krūmai ir (arba) medžiai, kurie 
gali būti panaudoti gyvūnams ganyti arba 
šerti, dirvožemio derlingumui didinti ir 
apsaugai nuo erozijos gerinti arba kuriais 
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galima pakeisti iškastines medžiagas.

Or. en

Pakeitimas 1180
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje gali augti augalų, kuriuos 
galima naudoti gyvūnams šerti, nesvarbu, 
ar tie plotai faktiškai naudojami gamybai, 
ar ne, ir kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai, krūmai 
ir (arba) medžiai.

Or. fr

Pakeitimas 1181
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) 
auginama žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje 
gali augti ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, 
krūmų ir (arba) medžių, kurie gali būti 
panaudoti gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametė ganykla – žemė, 
neįtraukta į valdos sėjomainą ne trumpiau 
kaip penkerius metus, įskaitant žolę ar 
kitus žolinius pašarus. Ši apibrėžtis turi 
būti pakankamai plati, kad apimtų 
miškinės gyvulininkystės ir agrarinės 
miškininkystės sistemas, taigi ir kitų rūšių 
augalus, pavyzdžiui, krūmus ir (arba)
medžius, kurie galėtų būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti. Šia 
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apibrėžtimi užtikrinama, kad ji padėtų 
pasiekti 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytus tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Permanent grassland/pasture with shrubs and/or trees are of outstanding importance for 
biodiversity conservation in various regions of Europe (for example alpine pastures, dehesas 
in Spain, juniper heaths, larch meadows in Austria, orchard meadows). It does not matter 
whether the shrubs and/or trees can be grazed or used for the production of animal feed. In 
the past, such land was inadequately recognized as eligible for aid. This has accelerated both 
eradication of the landscape and structural change, hitting particularly hard on extensive 
pasture farmers. This also had serious adverse effects on biodiversity.

Pakeitimas 1182
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, kurioje natūraliai (t. y. 
nesėjama) auga arba specialiai (t. y. pasėta) 
auginama žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje 
gali augti ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, 
krūmų ir (arba) medžių, kurie gali būti 
panaudoti gyvūnams ganyti arba šerti.

Or. it

Pakeitimas 1183
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
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ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus ir naudojama gyvuliams ganyti, 
kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) auga arba 
specialiai (t. y. pasėta) auginama žolė ar 
kiti žoliniai pašarai ir (arba) medžių ir 
krūmų rūšys.

Or. pt

Pakeitimas 1184
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, kurioje natūraliai (t. y. 
nesėjama) auga arba specialiai (t. y. pasėta) 
auginama žolė ar kiti žoliniai pašarai.
Ūkininkas ir toliau gali pakeisti atskirų 
plotų paskirtį, jei juos atitinkamai 
pakeičia ar sumaino kitais.

Or. de

Pakeitimas 1185
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
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metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti pašarai, įskaitant krūmus 
ir (arba) medžius apimančias miškinės 
gyvulininkystės sistemas, kurios gali būti 
panaudotos gyvūnams ganyti arba šerti.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma patobulinti sąvokos „daugiametis žolynas“ apibrėžtį, nurodant, kad krūmai ir 
medžiai gali augti tinkamame finansuoti plote, ir atmesti galimybę nefinansuoti neįprastų 
plotų, pavyzdžiui, ploto, apaugusio visžaliais ąžuolais (dėl kurių ne tik nesumažėja pašarų, 
bet dar ir atsiranda papildomų), nustatant, ar šis žolynas yra tinkamas finansuoti.

Pakeitimas 1186
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) 
auginama žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje 
gali augti ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, 
krūmų ir (arba) medžių, kurie gali būti 
panaudoti gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiametėmis 
ganyklomis) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjami) 
auga arba specialiai (t. y. pasėti) auginami
pašarai. Joje auga žolė ir kitų rūšių 
augalai, pavyzdžiui, krūmai ir (arba)
medžiai, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

Or. en

Pakeitimas 1187
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Tania 
González Peñas, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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iiia) agrarinės ir miškinės 
gyvulininkystės sistema – žemės 
naudojimo sistema, kurią taikant toje 
pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas žemės ūkis arba gyvulininkystė, 
derinant integruotus žemės tvarkymo 
metodus, kuriais užtikrinama gamintojų 
pusiausvyra.

Or. es

Pagrindimas

Turime užtikrinti, kad daugiau asmenų imtųsi ūkininkauti daugelyje kaimo vietovių, kuriose 
šiuo metu gyventojų skaičius mažėja, ir šie asmenys turi būti remiami neatsižvelgiant į jų 
amžių.

Pakeitimas 1188
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) Vertindamos, kaip laikomasi 
buvimo valdos valdytoju sąlygų, valstybės 
narės atsižvelgia į įvairių narių 
dalyvavimo asociacijų valdymo procese 
priemones, jeigu tie nariai aktyviai 
dalyvauja valdant valdą.

Or. en

Pakeitimas 1189
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) laikina ganykla – žolė arba žolinių 
rūšių augalai, ariamojoje žemėje 
auginami trumpiau nei penkerius metus iš 
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eilės arba ilgiau negu penkerius metus, 
jeigu žemė ariama ir atsėjama. Jos 
neįtraukiamos į anglies dioksido 
absorbentus ar klimato tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Kodėl apibrėžiame daugiametes ganyklas? Tai – painus ir neveiksmingas būdas išlaikyti 
ganyklų santykį, siekiant išvengti didelio masto konversijos. Iš pradžių ganyklų plotais buvo 
naudojamasi siekiant užtikrinti, kad senos susietosios išmokos atitiktų gyvūnų laikymo tankį; 
vis dar turime atkurti gyvulių skaičiaus ir pašarų bei ganyklų pusiausvyrą. Tačiau ši taisyklė 
buvo nustatyta dar prieš tai, kai ėmėme suprasti anglies ciklo pasekmes, taigi ji nenaudinga 
nei anglies dioksido absorbentams, nei biologinei įvairovei – jei ganyklos nuolat ariamos, dėl 
to išskiriamas anglies dioksidas ir tai turi įtakos biologinei įvairovei, kuri galėjo būti 
sukaupta nuo paskutinio žemės arimo ir sėjimo.

Pakeitimas 1190
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) valstybės narės sąlygomis, kurias 
jos turi nustatyti, pagal i, ii ir iii 
papunkčius gali atsižvelgti ir į tiksliau 
apibrėžtinus kraštovaizdžio elementus, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie pagal paramos 
sąlygas turi būti išlaikomi.

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikiama galimybė reikalavimus atitinkančių plotų dalimi 
laikyti pagal paramos sąlygas saugotinus ir pagal paramos sąlygas nesaugotinus 
kraštovaizdžio elementus. Gamtos apsaugos aspektu šie elementai yra dažnai labai svarbūs ir 
juos įtraukus galima gerokai sumažinti administracinę naštą.

Pakeitimas 1191
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
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4 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) agrarinės miškininkystės sistema –
žemės naudojimo sistema, pagal kurią toje 
pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas žemės ūkis.

Or. es

Pagrindimas

Pagrindiniame reglamente kaip viena iš pagrindinių apibrėžčių, kurias reikia įtraukti į 
strateginius planus, turi būti numatyta agrarinės miškininkystės sistemos apibrėžtis, 
neatsižvelgiant į tai, kad šios sistemos ypatumai gali būti nurodyti kiekviename įvairių 
valstybių narių strateginiame plane.

Pakeitimas 1192
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) agrarinės miškininkystės 
sistemos – žemės naudojimo sistemos, 
pagal kurias medžiai auginami toje 
pačioje žemėje, kurioje vykdoma žemės 
ūkio praktika.

Or. en

Pakeitimas 1193
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) agrarinės miškininkystės 
sistemos – žemės naudojimo sistemos, 
pagal kurias toje pačioje žemėje auginami 
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medžiai ir vykdoma žemės ūkio veikla.

Or. en

Pagrindimas

Agrarinė miškininkystė turėtų būti integruota į žemės ūkio politiką ir prilyginta kitiems žemės 
naudojimo būdams.

Pakeitimas 1194
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Kai taikomos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, terminas 
„reikalavimus atitinkantis hektaras“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų visą 
valdoje esančią žemės ūkio paskirties 
žemę:

c) Kai taikomos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, terminas 
„reikalavimus atitinkantis hektaras“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų visą 
valdoje esančią žemės ūkio paskirties 
žemę, įskaitant būtinus mobiliuosius arba 
stacionariuosius techninius įrenginius, 
visų pirma žemės ūkio paskirties kelius, 
girdyklas, taip pat derliaus produktus, 
kaip antai siloso rulonus, arba mėšlo 
rietuves:

Or. de

Pagrindimas

Po tam tikro laiko siloso rulonai nebus priskaičiuojami prie reikalavimus atitinkančių plotų. 
Šiuo pakeitimu siekiama to išvengti.

Pakeitimas 1195
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
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naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus;

naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus.
Be to, valstybės narės tam tikrus neteisėtai 
naudojamus žemės plotus gali laikyti 
neatitinkančiais reikalavimų, ypač tais 
atvejais, kai remiantis galutiniu teismo 
sprendimu nustatoma, kad duomenis 
pateikęs subjektas šiuos žemės plotus 
užima neteisėtai;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti galimybę neteisėtai naudojamus plotus, tokiam naudojimui 
neturint nei teisės, nei pagrindo, laikyti reikalavimų neatitinkančiais plotais.

Pakeitimas 1196
Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus;

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai, kuri apima 
tarpinį šių plotų derliaus produktų (siloso 
rulonų) ir mėšlo rietuvių laikymą ne 
ilgiau kaip 6 mėnesius, arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus;
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Or. de

Pakeitimas 1197
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus;

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus. Valstybių narių nustatyti 
reikalavimus atitinkantys hektarai gali 
apimti kraštovaizdžio elementus, esančius
naudojamoje žemės ūkio paskirties 
žemėje;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama supaprastinti BŽŪP įgyvendinimą vietoje ir suteikti galimybę 
atsižvelgti į reikalavimų neatitinkančius žemės plotus, kurie apima biologinei įvairovei ir 
aplinkai svarbius elementus.

Pakeitimas 1198
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
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yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus;

yra naudojama žemės ūkio veiklai;

Or. nl

Pakeitimas 1199
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus;

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus, arba žemės buveinės, kuriose 
augalija saugoma teisės aktais ir ribojama 
žemės ūkio veikla;

Or. en

Pakeitimas 1200
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
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naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus;

naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas kelerių metų 
intervalais arba ne nuolatos;

Or. en

Pagrindimas

Pagrįstais išimtiniais atvejais aplinkosaugos tikslai trukdo kasmetinei žemės ūkio veiklai 
(pvz., kai reikia kelerius metus palikti atitinkamus plotus pūdymui kaip slėptuvę ir buveinę) 
arba dėl jų veiklos vykdytojui kyla nepagrįstų sunkumų (pvz., kai privalu nepalankiomis 
sąlygomis minimalų laikotarpį išlaikyti viržynę, tačiau kyla grėsmė pakenkti dirvožemiui ir 
įrenginiams). Prireikus turėtų būti taikoma ilgalaikio galimybių vykdyti žemės ūkio veiklą 
išsaugojimo (miško atkūrimo prevencijos) praktika, kuri neturėtų būti siejama su griežtais 
terminais.

Pakeitimas 1201
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus
metus;

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas kelerius
metus;

Or. de

Pakeitimas 1202
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Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus
metus;

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas kelerius
metus;

Or. de

Pagrindimas

Kasmetinė žemės ūkio veikla kai kuriais išimtiniais atvejais prieštarauja aplinkos tikslams, 
todėl jos nereikėtų susieti su nelanksčiais terminais. Vis dėlto galimybė ilguoju laikotarpiu 
žemę naudoti žemės ūkio veiklai turėtų būti išlaikyta.

Pakeitimas 1203
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus
metus;

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas trečius
metus;
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Or. de

Pagrindimas

Dažnai kritikuojama tai, kad atidėti arba žydintys plotai turi būti kas dvejus metus 
mulčiuojami, o tai kenkia biologinei įvairovei. Todėl gamtos apsaugos aspektu tinkamai 
pagrįstais atvejais turėtų būti įmanomas ilgesnis terminas. Tačiau dėl to negali kilti grėsmės 
gerai plotų būklei, pavyzdžiui, su gyvatvorėmis ir miško pakraščiais besiribojančiuose 
plotuose kyla rizika, kad išsikeros brūzgynai, o su atvirais ariamais plotais, kuriuose nėra 
medingų augalų, besiribojančiuose plotuose tokia rizika mažesnė.

Pakeitimas 1204
Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio pirmos pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– topografinio bloko, pažymėto kaip 
„reikalavimus atitinkantis hektaras“, 
atveju nustatyta abipusio per didelio ploto 
naudojimo auginant vaisius ir (arba) jį 
naudojant keliems ūkininkams 
tolerancijos riba, siekianti 2 proc., bet 
neviršijanti 0,2 ha viso topografinio bloko. 
Už per didelio ploto naudojimą, 
nesiekiantį šios ribos, sankcijos ar 
nuobaudos netaikomos;

Or. de

Pakeitimas 1205
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio pirmos pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuri tam tikro ūkininko atitinkamo 
įsipareigojimo galiojimo laikotarpiu yra 
atidedama pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1257/1999 22, 23 ir 24 straipsnius, 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 

Išbraukta.
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28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį.

Or. es

Pakeitimas 1206
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio pirmos pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuri pagal aplinkos apsaugos 
programas buvo vėl paversta šlapyne ir 
naudojama pelkiniams augalams auginti.

Or. de

Pagrindimas

Pelkiniai augalai, kaip antai nendrės ir samanos, auginami vėl šlapynėmis paverstuose pelkių 
plotuose, turėtų būti laikomi žemės ūkio paskirties žeme dėl to, kad jie jau yra į I priedą 
įtraukti produktai, arba dėl to, kad jie papildomai įtraukiami į žemės ūkio veiklos rūšių sąrašą 
(kaip jau yra daroma su medvilne). Šie plotai dažnai būna prieš tai naudoti kaip ariamoji 
žemė arba daugiamečiai žolynai.

Pakeitimas 1207
Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,2 %.

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,2 %. 
Mažesniems plotams, esantiems šioje 
pastraipoje nurodytų plotų viduryje, dėl 
kurių minėtomis sąlygomis nesuteikiama 
teisė į išmokas, taip pat gali būti skiriamos 
tiesioginės išmokos, jeigu šie plotai 
nesudaro daugiau kaip 10 % projekto 
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ploto.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant toliau paprastinti ūkininkams taikomus reikalavimus, ūkininkas pagal minėtą 
nukrypti leidžiančią nuostatą turėtų galėti kreiptis dėl tiesioginių išmokų už visą, pvz., 
šlapynės projekto plotą. Kaip nustatyta taisyklėse, tam tikrus plotus jis turės pašalinti 
(sudarydamas tikslius žemėlapius). Tai galėtų būti, pavyzdžiui, anksčiau buvę apsemti plotai, 
kurie dėl įgyvendinamo projekto nebėra po vandeniu.

Pakeitimas 1208
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,2 %.

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,3%.

Or. it

Pakeitimas 1209
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,2 %.

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,5 %.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl mažesnės tetrahidrokanabinolio ribinės vertės Europoje ribojamos Europos ūkininkų 
galimybės pasirinkti veisles.

Dėl laukui taikomo 0,2 proc. apribojimo Šiaurės Amerikos ir Azijos gamintojų, kuriems 
taikomas 0,3–1 proc. apribojimas, konkurencinė padėtis gerokai palankesnė už Europos 
kanapių maisto pramonės konkurencinę padėtį.

Europos Sąjungoje tarptautiniu mastu pripažinta 0,3 proc. vertė buvo taikoma iki 1999 m. 
Paskui ši riba buvo sumažinta nuo 0,3 iki 0,2 proc. Grąžinant 0,3 proc. dydžio ribinę vertę 
arba ją padidinant iki 0,5 proc. būtų galima itin pagerinti augalinių produktų kokybę ir 
padidinti jų kiekį.

Pakeitimas 1210
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Topografinio bloko, pažymėto kaip 
„reikalavimus atitinkantis hektaras“, 
atveju nustatyta abipusio per didelio ploto 
naudojimo auginant vaisius ir (arba) jį 
naudojant keliems ūkininkams 
tolerancijos riba, siekianti 5 proc., bet 
neviršijanti 0,5 ha viso topografinio bloko. 
Už per didelio ploto naudojimą, 
nesiekiantį šios ribos, sankcijos ar 
nuobaudos netaikomos;

Or. de

Pagrindimas

Už per didelio ploto naudojimą, t. y. kai deklaruotas plotas nesutampa su dirbamu plotu, 
neturėtų būti taikomos sankcijos, jei neviršijama tam tikra riba. Tai padėtų gerokai sumažinti 
administracinę naštą, visų pirma susijusią su teisių į išmokas panaikinimu.

Pakeitimas 1211
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio 2 b pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Reikalavimus atitinkantis hektaras“ turi 
būti ne mažesnis kaip 0,2 ha ir valstybės 
narės jį turi nurodyti X,xx formatu.

Or. de

Pakeitimas 1212
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Valstybės narės, pavyzdžiui, dėl su 
klimatu arba aplinka susijusių priežasčių, 
gali taikyti papildomus žemės ūkio 
paskirties žemės tinkamumo finansuoti 
apribojimus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę reikalauti nuimti derlių plotuose, išskyrus plotus, kurie 
laikomi svarbiais aplinkai ir laikinai nedirbami, kad ūkininkas galėtų įvykdyti šiomis 
apibrėžtimis nustatytas sąlygas. Taikant reikalavimą nuimti derlių, tikrieji ūkininkai paramą 
gautų paprasčiau nei taikant tikrojo ūkininko apibrėžtį.

Pakeitimas 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę 
visos jų ekonominės veiklos dalį arba 
kurių pagrindinė verslo veikla nėra žemės 

Išbraukta.
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ūkio veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik 
žemės ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, 
remiantis tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

Or. de

Pakeitimas 1214
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę 
visos jų ekonominės veiklos dalį arba 
kurių pagrindinė verslo veikla nėra žemės 
ūkio veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik 
žemės ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, 
remiantis tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1215
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę 
visos jų ekonominės veiklos dalį arba 
kurių pagrindinė verslo veikla nėra žemės 
ūkio veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik 
žemės ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, 
remiantis tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Remdamosi reglamentu „Omnibus“ padarytais patobulinimais, daug valstybių narių 
nusprendė nebetaikyti aktyvaus ūkininko sąlygos. Būtų pageidautina, kad nuo 2023 m. veiktų 
panaši neprivaloma sistema, pagal kurią valstybės narės turėtų galimybę nuspręsti, ar nori 
taikyti tokius patikrinimus. Todėl reikia pakeisti d punkto formuluotę arba šį punktą išbraukti.

Pakeitimas 1216
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę 
visos jų ekonominės veiklos dalį arba 
kurių pagrindinė verslo veikla nėra žemės 
ūkio veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik 
žemės ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, 
remiantis tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 

Išbraukta.
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registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

Or. en

Pakeitimas 1217
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla.
Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, 
kurie eksploatuoja oro uostus, teikia 
geležinkelio paslaugas, eksploatuoja 
vandens valymo įrenginius, teikia 
nekilnojamojo turto paslaugas, 
eksploatuoja nuolatines sporto ir 
pramogų aikšteles.
Atitinkamais atvejais valstybės narės, 
remdamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, gali 
nuspręsti į pirmoje pastraipoje nurodytą 
sąrašą įtraukti kitų panašių ne žemės ūkio 
veiklos rūšių ir gali vėliau nuspręsti bet 
kuriuos tokius papildymus išbraukti.
Asmuo ar asmenų grupė, patenkantys į 
pirmos arba antros pastraipos taikymo 
sritį, vis dėlto yra laikomi aktyviais 
ūkininkais, jei jie pateikia valstybių narių 
nustatytos formos patikrinamų įrodymų, 
kuriais įrodomas kuris nors iš šių 
aspektų:
i) tai, kad metinė tiesioginių išmokų 
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suma sudaro bent 5 % visų pajamų, kurių 
jie gavo iš ne žemės ūkio veiklos 
naujausiais fiskaliniais metais, apie 
kuriuos turima tokių duomenų;
ii) tai, kad jų vykdoma žemės ūkio 
veikla nėra nereikšminga;
iii) tai, kad jų pagrindinė veikla ar 
įmonės tikslas yra žemės ūkio veiklos 
vykdymas.
Valstybės narės gali nuspręsti savo 
sąvokos „tikrasis ūkininkas“ apibrėžtyje 
šių sąlygų netaikyti. Jos praneša 
Komisijai savo sprendimą kartu su 
strateginiais planais.

Or. de

Pagrindimas

Nuostatos formuluotė beveik tapati pateiktajai „Omnibus“ reglamente, kuriame numatytas 
labai geras kompromisas dėl sąvokos „tikrasis ūkininkas“ apibrėžties.

Pakeitimas 1218
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip faktinis 
dalyvavimas dirbant ūkyje, pajamų iš 
žemės ūkio gamybos dalis, įmonės tikslas 
ir (arba) įtraukimas į registrus, turi būti 
galima nustatyti, kurie ūkininkai nėra 
laikomi tikraisiais ūkininkais. Valstybės 
narės apibrėžtų pramoninių ūkių arba 
ūkių, kurie yra ribotos atsakomybės 



PE631.977v01-00 80/167 AM\1171737LT.docx

LT

bendrovės, valdytojai laikomi ne 
tikraisiais, o pramoniniais ūkininkais. 
Taigi tam, kad asmuo būtų tikrasis 
ūkininkas, jis turi atitikti bent šiuos 
reikalavimus:
i) jo gyvenamoji vieta yra veiklos vykdymo 
vietoje (privalomas reikalavimas);
ii) tikrasis ūkininkas, kurio pagrindinė 
veikla yra ūkininkavimas: ne mažiau kaip 
50 % savo pajamų gauna iš ūkininkavimo 
ir ne mažiau kaip 50 % laiko skiria žemės 
ūkio veiklai;
iii) kelių rūšių veiklą vykdantis tikrasis 
ūkininkas: ne mažiau kaip 25 % savo 
pajamų gauna iš ūkininkavimo ir ne 
mažiau kaip 25 % laiko skiria žemės ūkio 
veiklai.

Or. es

Pakeitimas 1219
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, veiklai skiriamas darbo laikas, 
darbo jėgos sąnaudos ūkyje, veiklos rūšių 
tarpusavio papildomumas, įmonės tikslas 
ir (arba) įtraukimas į registrus, turi būti 
galima nustatyti, kurie ūkininkai nėra 
laikomi tikraisiais ūkininkais.
Be to, valstybės narės gali nuspręsti, kad 
ūkininkams, kurie pagal savo vykdomą 
žemės ūkio veiklą nėra užregistruoti 
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atitinkamame nacionaliniame mokesčių 
arba socialinio draudimo registre, nebūtų 
skiriamos tiesioginės išmokos.
Bet kuriuo atveju žemės ūkio veikla 
laikoma sudarančia tik nedidelę dalį visos 
ūkininko ekonominės veiklos, jeigu jo 
pajamos iš žemės ūkio nesiekia bent 25 % 
visų pajamų.
Pirmesnė pastraipa netaikoma 
ūkininkams, gaunantiems 1 250 EUR 
arba mažesnes tiesiogines išmokas, 
siekiant išvengti kaimo vietovių socialinių 
sektorių atskirties. Ši išimtis jokiais 
atvejais netaikoma kitiems reikalavimams, 
ypač paramos sąlygoms.

Or. es

Pakeitimas 1220
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama būtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro didelę visos jų 
ekonominės veiklos dalį ir kurių 
pagrindinė verslo veikla yra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai laikomi tikraisiais ūkininkais. 
Šioje apibrėžtyje atsižvelgiama į aktyvaus 
ūkininko apibrėžties pakeitimus, 
nustatytus Reglamentu (ES) 2017/2393, 
ypač į valstybėms narėms suteikiamą 
galimybę nustatant tikrąjį ūkininką taikyti 
tik vieną ar du atitikties reikalavimams 
kriterijus. Vis dėlto valstybės narės turi 
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taikyti aktyvaus ūkininko kriterijų. Šia 
apibrėžtimi bet kuriuo atveju turi būti 
išsaugomas Europos Sąjungos 
individualaus ir kolektyvinio šeimos 
ūkininkavimo modelis, nepaisant ūkių 
dydžio, ir prireikus gali būti atsižvelgiama 
į SESV 349 straipsnyje apibrėžtų regionų 
ypatumus.

Or. en

Pakeitimas 1221
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „reikalavimus atitinkantis
ūkininkas“* apibrėžtimi turi būti 
užtikrinama, kad parama būtų skiriama 
asmenims, vykdantiems prasmingą žemės 
ūkio veiklą ir teikiantiems viešąsias 
gėrybes. Parama neskiriama asmenims, 
kurių žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę 
visos jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, tačiau ją gali gauti ūkininkai, kurių 
veiklą sudaro ne tik žemės ūkio veikla. 
Pagal šią apibrėžtį, remiantis tokiais 
kriterijais kaip ūkio veikla, pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, nustatoma, kurie ūkininkai 
atitinka reikalavimus. Valstybės narės gali 
į šią apibrėžtį neįtraukti su stambiais 
žemės ūkio produktų perdirbėjais siejamų 
arba jų valdomų asmenų ar įmonių.

(* Šis pakeitimas taikomas visam tekstui –
jame terminas „tikrasis ūkininkas“ 
pakeičiamas terminu „reikalavimus 
atitinkantis ūkininkas“.)

Or. en
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Pakeitimas 1222
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.
Bet kuriuo atveju žemės ūkio veikla 
laikoma sudarančia tik nedidelę dalį visos 
ūkininko ekonominės veiklos, jeigu jo 
pajamos iš žemės ūkio nesiekia bent 25 % 
visų pajamų.
Pirmesnė pastraipa netaikoma 
ūkininkams, gaunantiems 1 250 EUR 
arba mažesnes tiesiogines išmokas, 
siekiant išvengti kaimo vietovių socialinių 
sektorių atskirties.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma, kad ne mažiau kaip 25 % visų veiklos pajamų turi būti žemės ūkio pajamos, siekiant 
užtikrinti, kad BŽŪP paramos gavėjai vykdytų bent minimalią žemės ūkio veiklą, ir nepalikti 
nuošalyje ūkininkų, vykdančių veiklą, kuri papildo žemės ūkio veiklą. Be to, norint išvengti 
kaimo vietovių socialinių sektorių atskirties reikia nustatyti, kad nuostata netaikoma iki 
1 250 EUR tiesioginės paramos gaunantiems ūkininkams (smulkieji ūkininkai 2015–2020 m. 
laikotarpiu).
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Pakeitimas 1223
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais. Sudarant apibrėžtį turi būti 
atsižvelgiama į aktyvaus ūkininko 
apibrėžties pakeitimus, padarytus 
Reglamente (ES) 2017/2393 
(„Omnibus“), pagal kurį valstybės narės 
turi naudoti bent vieną iš tinkamumo 
kriterijų, kad galėtų nustatyti tikruosius 
ūkininkus. Be to, valstybės narės yra 
įpareigotos naudoti kriterijų, kad 
apibrėžtų tikruosius ūkininkus.

Or. it

Pakeitimas 1224
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę 

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla yra nedidelė, ir kad 
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visos jų ekonominės veiklos dalį arba 
kurių pagrindinė verslo veikla nėra žemės 
ūkio veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

paramą galėtų gauti ūkininkai, kurių veiklą 
sudaro ne tik žemės ūkio veikla. Pagal šią 
apibrėžtį, remiantis tokiais parametrais 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas 
ir (arba) įtraukimas į atitinkamus 
viešuosius registrus, turi būti galima 
nustatyti, kurie ūkininkai laikomi tikraisiais 
ūkininkais. Valstybė narė, nustatydama 
sąlygas tikriesiems ūkininkams, gali 
naudoti viešuosius sąrašus, kaip nurodyta 
Reglamente (ES) 2017/2393 
(„Omnibus“). Valstybė narė gali 
numatyti, kad ūkininkams, kuriems 
taikomas šio Reglamento 25 straipsnis 
(smulkieji ūkininkai), nebūtina nustatyti 
tikrųjų ūkininkų sąlygų. Kalnuotose 
vietovėse asmuo apibrėžiamas kaip 
tikrasis ūkininkas net jeigu vykdo žemės 
ūkio veiklą ne visą darbo dieną.

Or. it

Pakeitimas 1225
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais. Šia apibrėžtimi bet kuriuo 
atveju turi būti išsaugomas Europos 
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Sąjungos individualaus ir kolektyvinio 
šeimos ūkininkavimo modelis, nepaisant 
ūkių dydžio, ir prireikus gali būti 
atsižvelgiama į SESV 349 straipsnyje 
apibrėžtų regionų ypatumus.

Or. pt

Pakeitimas 1226
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama būtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro didelę visos jų 
ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla yra žemės ūkio 
veikla, įskaitant pagalbinę arba susijusią 
veiklą, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai laikomi tikraisiais ūkininkais. Ši 
apibrėžtis taikoma visiems ūkininkams, ir 
joje atsižvelgiama į aktyvaus ūkininko 
apibrėžties pakeitimus, nustatytus 
Reglamentu (ES) 2017/2393, visų pirma į 
valstybėms narėms suteikiamą galimybę 
nustatant tikrąjį ūkininką nuspręsti taikyti 
tik vieną ar du atitikties reikalavimams 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 1227
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę 
visos jų ekonominės veiklos dalį arba 
kurių pagrindinė verslo veikla nėra žemės 
ūkio veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik 
žemės ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, 
remiantis tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Valstybės narės nustato, kas yra
tikrasis ūkininkas vadovaudamosi 
nediskriminuojančiais reikalavimais ir 
kriterijais. Valstybės narės negali taikyti 
šių kriterijų ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti mažiau nei 5 000 EUR tiesioginių 
išmokų.

Or. it

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti daug galimybių geriau apibūdinti tikrąjį ūkininką.

Pakeitimas 1228
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
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ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais. Šia apibrėžtimi bet kuriuo 
atveju turi būti išsaugomas Europos 
Sąjungos individualaus ir kolektyvinio 
šeimos ūkininkavimo modelis, nepaisant 
ūkių dydžio, ir prireikus gali būti 
atsižvelgiama į SESV 349 straipsnyje 
apibrėžtų regionų ypatumus.

Or. pt

Pakeitimas 1229
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę 
visos jų ekonominės veiklos dalį arba 
kurių pagrindinė verslo veikla nėra žemės 
ūkio veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla yra nedidelė, ir kad 
paramą galėtų gauti ūkininkai, kurių veiklą 
sudaro ne tik žemės ūkio veikla. Pagal šią 
apibrėžtį, remiantis tokiais parametrais 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas 
ir (arba) įtraukimas į atitinkamus 
viešuosius registrus, turi būti galima 
nustatyti, kurie ūkininkai laikomi tikraisiais 
ūkininkais. Valstybė narė, nustatydama 
sąlygas tikriesiems ūkininkams, gali 
naudoti viešuosius sąrašus, kaip nurodyta 
Reglamente (ES) 2017/2393 
(„Omnibus“). Valstybė narė gali 
numatyti, kad ūkininkams, kuriems 
taikomas šio Reglamento 25 straipsnis 
(smulkieji ūkininkai), nebūtina nustatyti 
tikrųjų ūkininkų sąlygų.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgdamas į pernelyg didelio biurokratizmo mažinimą, manau, kad siekiant patvirtinti 
tikrojo ūkininko sąlygas, turėtų būti skatinama naudoti viešas jau esamas duomenų bazes, 
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kuriose nebūtų kontroliuojamos įvairių paramos gavėjų pajamos. Vis dar siekiant 
supaprastinti administravimą, manau, kad netinkama šią sąlygą patvirtinti smulkiesiems 
ūkininkams. Taip sumažinama rizika visiškai apleisti mažus žemės sklypus ir daryti neigiamą 
poveikį teritorijai.

Pakeitimas 1230
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais
ūkininkais.

d) Termino „aktyvus ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla, ne visą darbo laiką ir pusiau 
natūriniame ūkyje dirbantys ūkininkai ir 
organizacijos, užsiimančios didelės 
gamtinės vertės ūkininkavimu, kurios gali 
aktyviai vykdyti veiklą vietos, regioninėse, 
nacionalinėse ar pasaulio rinkose. Pagal 
šią apibrėžtį, kuri gali būti grindžiama 
neigiamu struktūrų, kurios neremiamos 
BŽŪP lėšomis, sąrašu, remiantis tokiais 
parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi aktyviais
ūkininkais.

(Visame tekste terminas „tikrasis“ 
pakeičiamas terminu „aktyvus“).

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių mokėjimo agentūros taip pat turėtų turėti galimybę naudotis paprastesne 
procedūra, pagal kurią reikia paprastai patikrinti pareiškėjus arba atlikti jų analizę. Šiuo 
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tikslu būtų sudaromas neigiamas struktūrų, kurios neremiamos BŽŪP lėšomis, pvz., oro 
uostų, golfo aikštynų, geležinkelio atšakų ir kt., sąrašas.

Pakeitimas 1231
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę 
visos jų ekonominės veiklos dalį arba 
kurių pagrindinė verslo veikla nėra žemės 
ūkio veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla yra nedidelė, ir kad 
paramą galėtų gauti ūkininkai, kurių veiklą 
sudaro ne tik žemės ūkio veikla. Pagal šią 
apibrėžtį, remiantis tokiais parametrais 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas 
ir (arba) įtraukimas į atitinkamus 
viešuosius registrus, turi būti galima 
nustatyti, kurie ūkininkai laikomi tikraisiais 
ūkininkais. Valstybė narė, nustatydama 
sąlygas tikriesiems ūkininkams, gali 
naudoti viešuosius sąrašus, kaip nurodyta 
Reglamente (ES) 2017/2393. Valstybė 
narė gali numatyti, kad ūkininkams, 
kuriems taikomas šio Reglamento 25 
straipsnis (smulkieji ūkininkai), nebūtina 
nustatyti tikrųjų ūkininkų sąlygų.

Or. it

Pakeitimas 1232
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
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jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
papildomos gairės dėl objektyvių ir 
nediskriminacinių kriterijų, kuriuos 
valstybės narės galėtų taikyti 
apibrėždamos, kas yra tikrasis ūkininkas;

Or. nl

Pakeitimas 1233
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama būtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro didelę visos jų 
ekonominės veiklos dalį ir kurių 
pagrindinė verslo veikla yra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai laikomi tikraisiais ūkininkais. Šia 
apibrėžtimi bet kuriuo atveju turi būti 
išsaugomas Europos Sąjungos 
individualaus ir kolektyvinio šeimos 
ūkininkavimo modelis, nepaisant ūkių 
dydžio, ir prireikus gali būti atsižvelgiama 
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į SESV 349 straipsnyje apibrėžtų regionų 
ypatumus.

Or. en

Pakeitimas 1234
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, ūkininko amžius atsižvelgiant į 
nacionalines nuostatas dėl teisės aktais 
nustatyto pensinio amžiaus, darbo jėgos 
sąnaudos ūkyje, veiksmingas ūkininkų 
dalyvavimas vykdant veiklą, įmonės tikslas 
ir (arba) įtraukimas į registrus, turi būti 
galima nustatyti, kurie ūkininkai nėra 
laikomi tikraisiais ūkininkais.

Or. fr

Pakeitimas 1235
Albert Deß, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 

d) Valstybės narės gali savo nuožiūra 
apibrėžti sąvoką „tikrasis ūkininkas“. 
Tokiu atveju termino „tikrasis ūkininkas“ 
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žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

Or. de

Pakeitimas 1236
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik 
žemės ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, 
remiantis tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti jaunieji
ūkininkai. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais. Valstybės narės gali nuspręsti į 
savo BŽŪP strateginius planus neįtraukti 
tikrojo ūkininko apibrėžties.

Or. en
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Pagrindimas

Remdamosi reglamentu „Omnibus“ padarytais patobulinimais, daug valstybių narių 
nusprendė nebetaikyti aktyvaus ūkininko sąlygos. Būtų pageidautina, kad nuo 2023 m. veiktų 
panaši neprivaloma sistema, pagal kurią valstybės narės turėtų galimybę nuspręsti, ar nori 
taikyti tokius patikrinimus. Vis dėlto turi būti išsaugomos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 9 
straipsnio 2 dalies nuostatos, kad tiesioginės išmokos nebūtų skiriamos paramos gavėjams, 
eksploatuojantiems oro uostus, teikiantiems geležinkelio paslaugas, eksploatuojantiems 
vandens valymo įrengimus, teikiantiems nekilnojamojo turto paslaugas, eksploatuojantiems 
nuolatines sporto ir pramogų aikšteles.

Pakeitimas 1237
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi gali būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais. Šia apibrėžtimi bet kuriuo 
atveju išsaugomas Europos Sąjungos 
šeimos ūkio modelis.

Or. ro

Pakeitimas 1238
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla ir aplinkosaugos tikslais žemę 
valdantys ūkininkai. Pagal šią apibrėžtį, 
remiantis tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

Or. en

Pakeitimas 1239
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais
ūkininkais.

d) Termino „ūkininkas“ apibrėžtimi 
turi būti užtikrinama, kad parama nebūtų 
skiriama asmenims, kurių žemės ūkio 
veikla sudaro tik nedidelę visos jų 
ekonominės veiklos dalį, ir kad paramą 
galėtų gauti ūkininkai, kurių veiklą sudaro 
ne tik žemės ūkio veikla. Pagal šią 
apibrėžtį, remiantis ES lygmeniu 
pagrindinėje apibrėžtyje nustatytais
parametrais, turi būti galima nustatyti, 
kurie ūkininkai nėra laikomi ūkininkais.

Or. en
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Pakeitimas 1240
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį, ir kad paramą 
galėtų gauti ūkininkai, kurių veiklą sudaro 
ne tik žemės ūkio veikla, atsižvelgiant į 
svarbų vaidmenį, kurį ūkininkai atlieka 
kalnuose ir kitoje prastos kokybės žemėje.
Valstybės narės sudaro neigiamą fizinių 
ar juridinių asmenų arba fizinių ar 
juridinių asmenų grupių, kuriems 
netaikomas šis reglamentas, sąrašą. Šia 
apibrėžtimi turi būti išsaugomas Europos 
Sąjungos šeimos ūkio modelis.

Or. en

Pakeitimas 1241
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali nuspręsti šią apibrėžtį grįsti vienu 
arba keletu elementų, pvz., pajamų 
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įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

vertinimo rezultatais, ūkininko amžiumi 
atsižvelgiant į nacionalines nuostatas dėl 
teisės aktais nustatyto pensinio amžiaus, 
darbo jėgos sąnaudomis ūkyje, įmonės 
tikslu ir (arba) įtraukimu į registrus.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į termino „tikrasis ūkininkas“ apibrėžtį siekiama įtraukti amžiaus kriterijų, 
kad būtų galima pagal BŽŪP skiriamą paramą tikslingiau skirti aktyviems paramos gavėjams 
ir išvengti bet kokio savaimingumo efekto. Iš tiesų, nesant tokio kriterijaus, sudaromos 
sąlygos apriboti žemės nuosavybės teises, taip suteikiant mažiau galimybių ja naudotis 
jauniems asmenims, nors tai laikoma vienu svarbiausiu BŽŪP siektinų tikslų.

Pakeitimas 1242
Daniel Buda, Pavel Svoboda, Pavel Poc, Kateřina Konečná, Monika Smolková, 
Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Maria Gabriela Zoană, Dita Charanzová, Olga 
Sehnalová

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Valstybės narės terminą „tikrasis 
ūkininkas“ gali apibrėžti taip, kad būtų
užtikrinama, kad parama nebūtų skiriama 
asmenims, kurių žemės ūkio veikla sudaro 
tik nedidelę visos jų ekonominės veiklos 
dalį arba kurių pagrindinė verslo veikla 
nėra žemės ūkio veikla, ir kad paramą 
galėtų gauti ūkininkai, kurių veiklą sudaro 
ne tik žemės ūkio veikla. Pagal šią 
apibrėžtį turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

Or. en

Pakeitimas 1243
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Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Valstybės narės terminą „tikrasis 
ūkininkas“ gali konkrečiau apibrėžti taip, 
kad būtų užtikrinama, kad parama nebūtų 
skiriama asmenims, kurių žemės ūkio 
veikla sudaro tik nedidelę visos jų 
ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį turi būti 
galima nustatyti, kurie ūkininkai nėra 
laikomi tikraisiais ūkininkais.

Or. en

Pagrindimas

Dėl naujosios tikrojo ūkininko sąlygos tiek ūkininkams, tiek kontrolės įstaigoms bus 
užkraunama didelė administracinė našta. Panaši nuostata, susijusi su aktyvaus ūkininko 
apibrėžtimi, net dabartiniu laikotarpiu nedavė naudos. Turėtų būti siekiama, kad valstybės 
narės šią sąlygą taikytų tik savanoriškai, kad būtų išvengiama nereikalingos biurokratinės 
naštos.

Pakeitimas 1244
Elsi Katainen, Pavel Poc, Ulrike Müller, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Pavel 
Telička, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi, kai taip nusprendžia valstybės 
narės, gali būti užtikrinama, kad parama 
nebūtų skiriama asmenims, kurių žemės 
ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos jų 
ekonominės veiklos dalį arba kurių 
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veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

Or. en

Pagrindimas

Užuot ES lygmeniu nustačius tikrojo ūkininko apibrėžtį, būtų geriau vadovautis labiau į 
rezultatus orientuotu požiūriu ir daugiausia dėmesio skirti žemės ūkio veiklos apibrėžčiai, 
siekiant paramą tikslingai skirti ūkininkams, kurie aktyviai vykdo žemės ūkio produktų 
gamybos veiklą. Dėl siūlomos tikrojo ūkininko apibrėžties ūkininkams būtų užkraunama 
papildoma administracinė našta. Reikėtų toliau taikyti supaprastintus reikalavimus, pasiektus 
reglamentu „Omnibus“. Valstybės narės į BŽŪP strateginius planus gali įtraukti kitas 
apibrėžtis, kurias laiko būtinomis šiam reglamentui įgyvendinti.

Pakeitimas 1245
Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, išlaidų ir įplaukų patvirtinimas, 
darbo jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas 
ir (arba) įtraukimas į registrus, turi būti 
galima nustatyti, kurie ūkininkai nėra 
laikomi tikraisiais ūkininkais.
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Or. pl

Pakeitimas 1246
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtį valstybės narės nustato taip, kad 
būtų užtikrinama, kad parama nebūtų 
skiriama asmenims, kurių žemės ūkio 
veikla sudaro tik nedidelę visos jų 
ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

Or. en

Pakeitimas 1247
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi gali būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
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tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant mažinti administracinę naštą, susijusią su atitiktimi tikrojo ūkininko kriterijams, turi

būti užtikrinamas toks pat lankstumas, koks nustatytas Reglamente (ES) 2017/2393 
(reglamente „Omnibus“).

Pakeitimas 1248
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, 
kurie eksploatuoja oro uostus, teikia 
geležinkelio paslaugas, eksploatuoja 
vandens valymo įrengimus, teikia 
nekilnojamojo turto paslaugas, 
eksploatuoja nuolatines sporto ir 
pramogų aikšteles.

Or. en

Pagrindimas

Turime užtikrinti, kad tiesioginės išmokos ir toliau nebūtų skiriamos paramos gavėjams, 
eksploatuojantiems oro uostus, teikiantiems geležinkelio paslaugas, eksploatuojantiems 
vandens valymo įrengimus, teikiantiems nekilnojamojo turto paslaugas, eksploatuojantiems 
nuolatines sporto ir pramogų aikšteles.

Pakeitimas 1249
Elsi Katainen, Fredrick Federley, Pavel Poc, Ulrike Müller, Martina Dlabajová, Dita 
Charanzová, Pavel Telička, Petri Sarvamaa
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Valstybės narės į BŽŪP 
strateginius planus gali įtraukti kitas 
apibrėžtis, kurias laiko būtinomis šiam 
reglamentui įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Užuot ES lygmeniu nustačius tikrojo ūkininko apibrėžtį, būtų geriau vadovautis labiau į 
rezultatus orientuotu požiūriu ir daugiausia dėmesio skirti žemės ūkio veiklos apibrėžčiai, 
siekiant paramą tikslingai skirti ūkininkams, kurie aktyviai vykdo žemės ūkio produktų 
gamybos veiklą. Dėl siūlomos tikrojo ūkininko apibrėžties ūkininkams būtų užkraunama 
papildoma administracinė našta. Reikėtų toliau taikyti supaprastintus reikalavimus, pasiektus 
reglamentu „Omnibus“. Valstybės narės į BŽŪP strateginius planus gali įtraukti kitas 
apibrėžtis, kurias laiko būtinomis šiam reglamentui įgyvendinti.

Pakeitimas 1250
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Terminas „jaunasis ūkininkas“
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

e) Terminas „jaunasis ūkininkas“
reiškia asmenį, kuris paraiškos pateikimo 
momentu yra ne vyresnis kaip 40 metų 
amžiaus, turi reikiamų profesinių įgūdžių 
bei kompetencijos ir pirmą kartą įsisteigia 
žemės ūkio valdoje kaip tos valdos 
valdytojas; jis gali bet kokiu juridiniu 
statusu įsisteigti vienas arba kartu su 
kitais ūkininkais. Įsisteigimo diena yra 
diena, kai pareiškėjas atlieka arba 
užbaigia veiksmą (-us), susijusį (-ius) su 
įsisteigimu.

Or. es
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Pakeitimas 1251
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Terminas „jaunasis ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

e) Terminas „jaunasis ūkininkas“ visų 
strateginiame plane nurodytų 
intervencinių priemonių tikslais
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
atitinkamos valstybės narės ūkininkų 
vidutinio amžiaus viršutinę ribą, taip pat:

Or. en

Pagrindimas

Griežtai apibrėžta jaunųjų ūkininkų, kuriems galima skirti pagalbą, amžiaus riba nepadėtų 
pakeisti kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimo Europos Sąjungoje tendencijos. 40 metų 
amžiaus riba būtų pernelyg žema, nors vidutinis amžius ir gerokai viršija šią ribą. Be to, 
ūkininkų amžius įvairiose valstybėse narėse nevienodas, todėl vidutinis amžius būtų 
tinkamesnis kriterijus viršutinei ribai kiekvienoje valstybėje narėje nustatyti. Nepaisant to, 
kitame pakeitime nustatoma absoliuti 45 metų amžiaus riba.

Pakeitimas 1252
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Terminas „jaunasis ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it

Pakeitimas 1253
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri 
negali viršyti 40 metų,

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1254
Sandra Kalniete, Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri 
negali viršyti 40 metų,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie jaunojo ūkininko apibrėžtį, reikiamo atitinkamo mokymo ir (arba) įgūdžių 
sąlyga turėtų būti ne privalomas reikalavimas, o viena iš valstybės narės pasirinkimo 
galimybių. Valstybė narė sprendžia, ar ji šį reikalavimą taikys atitinkamoms BŽŪP 
intervencinėms priemonėms. Kalbant apie pirmąjį ramstį, šis reikalavimas yra 
neproporcingas, dėl kurio gali būti užkraunama pernelyg didelė administracinė našta.

Pakeitimas 1255
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri 
negali viršyti 40 metų,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1256
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri negali 
viršyti 40 metų,

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri negali 
viršyti 40 metų, tačiau ši riba netaikoma, 
jeigu jaunajam ūkininkui sukanka 40 
metų antrais paraiškos gauti tiesiogines 
išmokas pateikimo metais ir penkioms po 
to teikiamoms metinėms paraiškoms;

Or. it

Pakeitimas 1257
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri negali
viršyti 40 metų,

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri turėtų 
būti nustatoma valstybės narės lygmeniu, 
atsižvelgiant į toje valstybėje 
susiklosčiusią demografinę padėtį, tačiau 
ji neturėtų viršyti 45 metų,

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrinamas lankstumas, kad valstybės narės galėtų patenkinti konkrečius savo 
poreikius.

Pakeitimas 1258
Daniel Buda, Pavel Svoboda, Kateřina Konečná, Michaela Šojdrová, Tomáš 
Zdechovský, Maria Gabriela Zoană, Vladimír Maňka, Laurenţiu Rebega, Jaromír 
Kohlíček, Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri negali 
viršyti 40 metų,

i) orientacinę amžiaus ribą, kuri 
neviršija 45 metų ir kurią nustato 
valstybės narės,

Or. en

Pakeitimas 1259
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri negali
viršyti 40 metų,

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri 
neviršija 40 metų,

Or. en

Pakeitimas 1260
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri negali 
viršyti 40 metų,

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri 
neviršija 40 metų,

Or. en

Pakeitimas 1261
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri negali i) didžiausią amžiaus ribą, kuri 
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viršyti 40 metų, neviršija 40 metų,

Or. en

Pagrindimas

Jaunojo ūkininko apibrėžtimi turi būti nustatoma griežtesnė amžiaus riba, kad būtų 
užtikrinamas politikos nuoseklumas ir tolesnis suderinamumas su reglamente „Omnibus“ ir 
pranešime dėl jauniesiems ūkininkams skirtų priemonių nustatyta apibrėžtimi.

Pakeitimas 1262
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri negali 
viršyti 40 metų,

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri 
neviršija 40 metų,

Or. en

Pakeitimas 1263
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri negali 
viršyti 40 metų,

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri negali 
viršyti 45 metų,

Or. lt

Pakeitimas 1264
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) Valstybės narės gali iki 45 metų 
padidinti pirmojoje pastraipoje nustatytą 
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didžiausią amžiaus ribą, jeigu jų vidutinis 
amžius neviršija minėto amžiaus ir jeigu, 
atsižvelgiant į stiprybių, silpnybių, 
galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę, toks 
amžiaus ribos padidinimas yra būtinas 
siekiant padėti pasiekti 6 straipsnio 1 
dalies g punkte nustatytą tikslą,

Or. en

Pagrindimas

Spartus kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimas ir akivaizdus gyventojų senėjimas yra pagrįstos 
priežastys, dėl kurių reikėtų padidinti didžiausią jaunųjų ūkininkų, kurie yra paramos gavėjai, 
amžių, taip siekiant paskatinti naujus ūkininkus įsitraukti į šį sektorių.

Pakeitimas 1265
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) Vertindamos, kaip laikomasi 
buvimo valdos valdytoju sąlygų, valstybės 
narės atsižvelgia į įvairių narių 
dalyvavimo asociacijų valdymo procese 
priemones,

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės, nustatydamos jaunojo ūkininko apibrėžtį, turėtų atsižvelgti į ypatingas 
aplinkybes, susijusias su asociacijų priemonėmis.

Pakeitimas 1266
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ii) buvimo valdos valdytoju sąlygas, Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1267
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) buvimo valdos valdytoju sąlygas, ii) buvimo valdos valdytoju arba 
nacionaliniu lygmeniu apibrėžtos ūkių 
partnerystės nariu sąlygas,

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti populiarinamos ūkių partnerystės grupės, nes jomis sudaromos palankiausios 
sąlygos skatinti perleisti žemę jauniesiems ūkininkams, taip pat palengvinamas vyresnio 
amžiaus ūkininkų, kurių finansinis saugumas priklauso nuo ūkio ir nuo žemės, pasitraukimas.

Pakeitimas 1268
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) buvimo valdos valdytoju sąlygas, ii) buvimo valdos valdytoju arba 
dirbančiu dalininku sąlygas,

Or. de

Pakeitimas 1269
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto ii a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) jauniesiems ūkininkams 10 metų 
teikiamą paramą,

Or. en

Pakeitimas 1270
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) reikiamą atitinkamą mokymą 
ir (arba) įgūdžius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie jaunojo ūkininko apibrėžtį, reikiamo atitinkamo mokymo ir (arba) įgūdžių 
sąlyga turėtų būti ne privalomas reikalavimas, o viena iš valstybės narės pasirinkimo 
galimybių. Valstybė narė sprendžia, ar ji šį reikalavimą taikys atitinkamoms BŽŪP 
intervencinėms priemonėms. Kalbant apie pirmąjį ramstį, šis reikalavimas yra 
neproporcingas, dėl kurio gali būti užkraunama pernelyg didelė administracinė našta.

Pakeitimas 1271
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) reikiamą atitinkamą mokymą 
ir (arba) įgūdžius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1272
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) reikiamą atitinkamą mokymą 
ir (arba) įgūdžius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1273
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) reikiamą atitinkamą mokymą 
ir (arba) įgūdžius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1274
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) reikiamą atitinkamą mokymą 
ir (arba) įgūdžius.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1275
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis



PE631.977v01-00 112/167 AM\1171737LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) reikiamą atitinkamą mokymą 
ir (arba) įgūdžius.

iii) atitinkamą mokymą ir (arba) jau 
įgytus įgūdžius ir žinias, dėl kurių 
atliekamas gebėjimų patikrinimas,

Or. en

Pagrindimas

Jaunieji ūkininkai gali būti įgiję daug įgūdžių ir žinių, kuriuos reikėtų pripažinti.

Pakeitimas 1276
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) reikiamą atitinkamą mokymą 
ir (arba) įgūdžius.

iii) reikiamą atitinkamą mokymą ir 
įgūdžius,

Or. nl

Pakeitimas 1277
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) Pagal šią programą valstybės 
narės taip pat gali naujiesiems 
ūkininkams nustatyti tokias pat sąlygas 
kaip ir jauniesiems ūkininkams, visais 
atvejais remdamosi amžiaus ribomis,

Or. pt

Pakeitimas 1278
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) Valstybės narės, apibrėždamos 
sąvoką „jaunasis ūkininkas“, įtraukia 
reikalavimus atitinkančius naujus 
ūkininkus, neatsižvelgdamos į amžių,

Or. es

Pakeitimas 1279
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) žemės ūkio įmonės įsteigimą, jeigu 
įvykdomos 4 straipsnio 1 dalies e punkto ii 
ir iii papunkčiuose nustatytos sąlygos, 
neatsižvelgiant į amžių,

Or. en

Pakeitimas 1280
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) žemės ūkio studijų profesinę 
kvalifikaciją,

Or. en

Pakeitimas 1281
Mairead McGuinness
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiib) Taikydamos 4 straipsnį, valstybės 
narės atsižvelgia į bendradarbiavimo 
susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 1282
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Terminas „naujasis ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

i) buvimo valdos valdytoju sąlygas,

ii) atitinkamą mokymą ir (arba) įgūdžius,

iii) minimalų amžių, kuris yra daugiau 
kaip 40 metų.

iv) Naujojo ūkininko statusas baigia 
galioti praėjus 5 metams nuo pirmosios 
išmokos išmokėjimo dienos.

v) Pagal šią apibrėžtį naujasis ūkininkas 
negali būti laikomas jaunuoju ūkininku, 
kaip apibrėžta šiame straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 1283
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) terminas „jaunasis ūkininkas“ 
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apibrėžiamas taip, kad būtų aiški skirtis 
tarp „naujo ūkininko“ ir „jaunojo 
ūkininko“ terminų. 3 straipsnio 1 dalies a 
punkte apibrėžtas ūkininkas negali 
vykdyti naujo ūkininko kategorijai 
priskirtos veiklos, tuo pat metu 
vykdydamas jaunojo ūkininko kategorijos 
veiklą;

Or. nl

Pakeitimas 1284
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Terminą „nauji ūkininkai“ 
valstybės narės apibrėžia taip, kad jis 
apimtų visus vyresnius nei 40 metų 
asmenis, kurie pradeda ūkininkauti. Jos 
nustato konkrečią paramą, kuri turi būti 
teikiama veiklos pradžiai pirmuosius 
keletą metų, ir paramą tvariai žemės ūkio 
praktikai, kaip antai agroekologinei 
praktikai.

Or. es

Pakeitimas 1285
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Terminas „jaunasis ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

i) buvimo valdos valdytoju sąlygas,

ii) tinkamą mokymą ir (arba) įgūdžius.



PE631.977v01-00 116/167 AM\1171737LT.docx

LT

Į termino „naujas ūkininkas“ apibrėžtį 
neįtraukiami subjektai, atitinkantys 
e punkte pateiktą apibrėžtį.

Or. es

Pakeitimas 1286
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Terminas „naujasis ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

i) buvimo valdos valdytoju sąlygas,

ii) atitinkamą mokymą ir (arba) įgūdžius,

iii) minimalų amžių, kuris yra daugiau 
kaip 40 metų.

Pagal šią apibrėžtį naujasis ūkininkas 
negali būti laikomas jaunuoju ūkininku, 
kaip apibrėžta 4 straipsnio e punkte.

Or. en

Pakeitimas 1287
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Terminas „naujasis ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

i) buvimo valdos valdytoju sąlygas,

ii) atitinkamą mokymą ir (arba) įgūdžius,

iii) minimalų amžių, kuris yra daugiau 
kaip 40 metų. Pagal šią apibrėžtį naujasis 
ūkininkas negali būti laikomas jaunuoju 
ūkininku, kaip apibrėžta 4 straipsnio e 
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punkte.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai atskirti jaunuosius ūkininkus ir naujuosius ūkininkus.

Pakeitimas 1288
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Naujasis ūkininkas – asmuo ar 
subjektas, pradedantis verstis žemės ūkio 
veikla kaip pagrindine veikla, 
pastaruosius 10 metų nevykdęs jokios 
žemės ūkio veiklos ir atitinkantis valstybių 
narių nustatytas sąlygas.

Or. ro

Pakeitimas 1289
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Trumpa tiekimo grandinė –
tiekimo grandinė vartotojui iš ūkių, 
įsipareigojusių bendradarbiauti, vykdyti 
vietos ekonomikos plėtrą ir palaikyti 
artimus geografinius ir socialinius ryšius.

Or. it

Pakeitimas 1290
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Trumpa tiekimo grandinė –
tiekimo grandinė vartotojui iš ūkių, 
įsipareigojusių bendradarbiauti, vykdyti 
vietos ekonomikos plėtrą ir palaikyti 
artimus geografinius ir socialinius ryšius.

Or. it

Pakeitimas 1291
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Terminas „naujas žemės ūkio 
sektoriaus dalyvis“ apibrėžiamas taip, kad 
apimtų aktyvius ūkininkus, pradedančius 
vykdyti žemės ūkio veiklą, įskaitant su 
kitais ūkiais sudaromus kooperatyvus.

Or. en

Pakeitimas 1292
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Didžiausias gyvulių laikymo 
tankis – ne daugiau kaip du sutartiniai 
ūkiniai gyvūnai, kuriuos leidžiama laikyti 
viename žemės ūkio paskirties žemės 
hektare.



AM\1171737LT.docx 119/167 PE631.977v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 1293
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) Terminas „naujas ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

i) buvimo valdos valdytoju sąlygas,

ii) reikiamą atitinkamą mokymą ir 
įgūdžius.

Terminas „naujas ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad būtų aiški skirtis 
tarp „naujo ūkininko“ ir „jaunojo 
ūkininko“ terminų. 3 straipsnio 1 dalies a 
punkte apibrėžtas ūkininkas negali 
vykdyti naujo ūkininko kategorijai 
priskirtos veiklos, tuo pat metu 
vykdydamas jaunojo ūkininko kategorijos 
veiklą.

Or. nl

Pakeitimas 1294
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) Terminas „smulkusis ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad apimtų 
smulkiuosius gamintojus, įskaitant ne visą 
darbo laiką ir pusiau natūriniuose 
ūkiuose dirbančius ūkininkus, kurių 
vidutinė ūkių gamybos apimtis neviršija 
8 000 EUR per metus arba 30 proc. 
nacionalinio metinio ūkių gamybos 
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apimties vidurkio, atsižvelgiant į tai, kuris 
iš šių dydžių yra didesnis.

Or. en

Pagrindimas

8 000 EUR ribą jau taiko Eurostatas.

Pakeitimas 1295
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės terminą „tikrasis 
ūkininkas“ gali apibrėžti taip, kad būtų 
užtikrinama, kad parama nebūtų skiriama 
asmenims, kurių žemės ūkio veikla sudaro 
tik nedidelę visos jų ekonominės veiklos 
dalį arba kurių pagrindinė verslo veikla 
nėra žemės ūkio veikla, ir kad paramą 
galėtų gauti ūkininkai, kurių veiklą 
sudaro ne tik žemės ūkio veikla. Pagal šią 
apibrėžtį, remiantis tokiais parametrais 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas 
ir (arba) įtraukimas į registrus, turi būti 
galima nustatyti, kurie ūkininkai nėra 
laikomi tikraisiais ūkininkais.

Or. en

Pakeitimas 1296
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės terminą „tikrasis 
ūkininkas“ gali apibrėžti taip, kad būtų 
užtikrinama, kad parama nebūtų skiriama 
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asmenims, kurių žemės ūkio veikla sudaro 
tik nedidelę visos jų ekonominės veiklos 
dalį arba kurių pagrindinė verslo veikla 
nėra žemės ūkio veikla, ir kad paramą 
galėtų gauti ūkininkai, kurių veiklą 
sudaro ne tik žemės ūkio veikla. Pagal šią 
apibrėžtį, remiantis tokiais parametrais 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas 
ir (arba) įtraukimas į registrus, turi būti 
galima nustatyti, kurie ūkininkai nėra 
laikomi tikraisiais ūkininkais.

Or. en

Pakeitimas 1297
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai terminas „reikalavimus 
atitinkantis hektaras“ taikomas 
ūkininkavimui mieste, plotas, į kurį 
atsižvelgiama, apskaičiuojamas remiantis 
lygiaverčiu plotu, kurio reikia regione, 
kuriame dirbama žemė, kad būtų pasiekta 
valdos vidutinė metinė atitinkamų pasėlių 
gamybos apimtis.

Or. en

Pakeitimas 1298
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal siūlomą sistemą valstybės 
narės 30 straipsnio taikymo tikslais gali 
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nustatyti agrarinės miškininkystės 
derinant mišką ir ariamąją žemę arba 
miškinės gyvulininkystės pakategorę ir 
miškui nepriskiriamų medžių sertifikuotas 
sistemas.

Or. en

Pakeitimas 1299
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama iš EŽŪGF ir EŽŪFKP turi būti 
siekiama toliau gerinti darnųjį 
ūkininkavimo, maisto produktų gamybos ir 
kaimo vietovių vystymąsi ir ji turi padėti 
siekti šių bendrųjų tikslų:

Parama iš EŽŪGF ir EŽŪFKP turi būti 
siekiama, be SESV 39 straipsnyje 
nustatytų BŽŪP tikslų, toliau gerinti 
darnųjį ūkininkavimo vystymąsi, maisto 
produktų gamybą ir teritorijų požiūriu 
darnų kaimo vietovių vystymąsi ir ji turi 
padėti siekti šių bendrųjų ekonomikos, 
aplinkosaugos ir socialinių tikslų:

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai nurodyti, kad įgyvendinant BŽŪP pirmiausia siekiama ES sutarties tikslų.

Pakeitimas 1300
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama iš EŽŪGF ir EŽŪFKP turi būti 
siekiama toliau gerinti darnųjį
ūkininkavimo, maisto produktų gamybos ir 
kaimo vietovių vystymąsi ir ji turi padėti 
siekti šių bendrųjų tikslų:

Parama iš EŽŪGF ir EŽŪFKP toliau 
gerinamas darnusis ūkininkavimo, maisto 
produktų gamybos ir kaimo vietovių 
vystymasis tiek ES, tiek už jos ribų ir ja 
siekiama šių bendrųjų tikslų:
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Or. en

Pakeitimas 1301
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama iš EŽŪGF ir EŽŪFKP turi būti 
siekiama toliau gerinti darnųjį 
ūkininkavimo, maisto produktų gamybos ir 
kaimo vietovių vystymąsi ir ji turi padėti 
siekti šių bendrųjų tikslų:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pakeitimas 1302
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir
užtikrintų aprūpinimą maistu;

a) skatinti, kad žemės ūkio gamyba
būtų integracinė, atspari bei įvairialypė,
užtikrintų tvarų, decentralizuotą ir 
ilgalaikį aprūpinimą maistu, padėtų 
išvengti produkcijos pertekliaus ir 
užtikrintų politikos suderinamumą 
vystymosi labui;

Or. en

Pakeitimas 1303
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų aprūpinimą maistu;

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų aprūpinimą maistu, 
perspektyvias žemę dirbančių asmenų 
pajamas ir darnų teritorinį vystymąsi;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant BŽŪP turėtų būti remiami visi visų rūšių žemę dirbantys ūkininkai.

Pakeitimas 1304
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų aprūpinimą maistu;

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus, konkurencingas, 
ekonomiškas bei įvairialypis ir užtikrintų 
aprūpinimą maistu;

Or. de

Pakeitimas 1305
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų aprūpinimą maistu;

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, modernizuotas, 
skaitmeninis, konkurencingas, atsparus 
bei įvairialypis ir užtikrintų aprūpinimą 
maistu;

Or. en
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Pagrindimas

Naujajame strateginių planų modelyje neturi būti pamirštami Sutartyje įtvirtinti ekonominiai 
BŽŪP tikslai.

Pakeitimas 1306
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų aprūpinimą maistu;

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų grindžiamas agroekologija, atsparus 
bei įvairialypis ir užtikrintų aprūpinimą 
maistu, taip pat apsirūpinimo maistu 
savarankiškumą;

Or. es

Pakeitimas 1307
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų aprūpinimą maistu;

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų apsirūpinimo maistu 
savarankiškumą;

Or. fr

Pakeitimas 1308
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų aprūpinimą maistu;

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus, nepriklausomas,
įvairialypis ir konkurencingas;

Or. en

Pakeitimas 1309
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų aprūpinimą maistu;

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų atsparus bei įvairialypis ir užtikrintų 
aprūpinimą maistu;

Or. en

Pakeitimas 1310
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užtikrinti Europos apsirūpinimo 
maistu savarankiškumą, sumažinant 
mūsų priklausomybę nuo importo iš 
trečiųjų šalių;

Or. fr

Pakeitimas 1311
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užtikrinti supirkimo kainas, dėl 
kurių būtų padengtos gamybos išlaidos ir 
darbo užmokestis;

Or. es

Pakeitimas 1312
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) kompensuoti laisvosios prekybos 
susitarimų, dėl kurių vykdomos derybos 
su trečiosiomis šalimis, pražūtingą 
poveikį;

Or. fr

Pakeitimas 1313
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti aplinkos apsaugos bei klimato 
srities veiksmus ir padėti siekti su aplinka 
bei klimatu susijusių Sąjungos tikslų;

b) remti aplinkos apsaugos bei klimato 
srities veiksmus ir padėti siekti su aplinka 
bei klimatu susijusių Sąjungos tikslų 
taikant paprastas ir racionalias priemones 
ir reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinimas turi būti dabartinės BŽŪP reformos pagrindas.

Pakeitimas 1314
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Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti aplinkos apsaugos bei klimato 
srities veiksmus ir padėti siekti su aplinka 
bei klimatu susijusių Sąjungos tikslų;

b) remti aplinkos apsaugos bei klimato 
srities veiksmus ir padėti siekti su aplinka 
bei klimatu susijusių Sąjungos tikslų, taip 
pat užtikrinti būsimą aprūpinimą maistu;

Or. en

Pakeitimas 1315
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti aplinkos apsaugos bei 
klimato srities veiksmus ir padėti siekti su 
aplinka bei klimatu susijusių Sąjungos 
tikslų;

b) remti ir gerinti aplinkos apsaugą
bei klimato srities veiksmus ir padėti siekti 
su aplinka bei klimatu susijusių Sąjungos 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 1316
Thomas Waitz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti aplinkos apsaugos bei klimato 
srities veiksmus ir padėti siekti su aplinka 
bei klimatu susijusių Sąjungos tikslų;

b) remti aplinkos apsaugos, biologinės 
įvairovės bei klimato srities veiksmus ir 
pasiekti visus su aplinka bei klimatu 
susijusius Sąjungos tikslus;

Or. en
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Pakeitimas 1317
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti aplinkos apsaugos bei klimato 
srities veiksmus ir padėti siekti su aplinka 
bei klimatu susijusių Sąjungos tikslų;

b) remti aplinkos apsaugos, biologinės 
įvairovės bei klimato srities veiksmus ir 
pasiekti visus su aplinka bei klimatu 
susijusius Sąjungos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 1318
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrinti mažo šeimos ūkio 
modelio išlikimą ir apsaugoti ūkių 
pajamas;

Or. en

Pakeitimas 1319
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą, ypač stengiantis 
ūkininkams užtikrinti deramą gyvenimo 
lygį, kaip nurodyta SESV 39 straipsnio 
b punkte, ir kovoti su kaimo gyventojų 
skaičiaus mažėjimu, daugiausia tose 
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vietovėse, kuriose yra mažai gyventojų.

Or. es

Pakeitimas 1320
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą, ypač stengiantis 
užtikrinti ūkininkams deramą gyvenimo 
lygį, kaip nurodyta SESV 39 straipsnio 
b punkte, ir kovoti su kaimo gyventojų 
skaičiaus mažėjimu, taip pat išlaikyti šių 
gyventojų skaičių mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose.

Or. es

Pagrindimas

Naujame strateginių planų modelyje negali būti pamirštami Sutartyje nustatyti socialiniai 
BŽŪP tikslai. Turi būti siekiama tikslo išlaikyti kaimo gyventojų skaičių mažiau 
išsivysčiusiuose ES regionuose, norint padėti šiems regionams vystytis ir išvengti gyventojų 
persikėlimo į kitus labiau išsivysčiusius regionus.

Pakeitimas 1321
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą, itin daug dėmesio 
skiriant pastangoms užtikrinti deramą 
žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, kaip nurodyta SESV 39 
straipsnio b punkte, ir kovai su kaimo 
gyventojų skaičiaus mažėjimu.



AM\1171737LT.docx 131/167 PE631.977v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Naujajame strateginių planų modelyje neturi būti pamirštami Sutartyje įtvirtinti socialiniai ir 
ekonominiai BŽŪP tikslai.

Pakeitimas 1322
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą, užtikrinant deramą 
aktyvių ūkininkų pragyvenimo lygį, kuris 
prilygtų bent minimaliam darbo 
užmokesčiui valstybėje narėje, kurioje jis 
vykdo savo veiklą.

Or. fr

Pakeitimas 1323
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą ir užtikrinti darnų 
teritorinį kaimo ekonomikos ir 
bendruomenių vystymąsi, be kita ko, kurti 
darbo vietas ir jas išlaikyti.

Or. en

Pakeitimas 1324
Thomas Waitz
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą ir užtikrinti darnų 
teritorinį kaimo ekonomikos ir 
bendruomenių vystymąsi, be kita ko, kurti 
darbo vietas ir jas išlaikyti.

Or. en

Pakeitimas 1325
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą, prisidedant prie 
darbo vietų kūrimo ir užimtumo apskritai.

Or. it

Pakeitimas 1326
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą; prisidėti prie darbo 
vietų kūrimo ir prie užimtumo apskritai.

Or. it

Pakeitimas 1327
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą, įskaitant darbo vietų 
kūrimą ir išlaikymą.

Or. de

Pakeitimas 1328
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) skatinti subalansuotą teritorinį 
vystymąsi, visų pirma stiprinant kaimo 
vietovių socialinę ir ekonominę struktūrą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl nustatyti pagrindinį subalansuoto teritorinio vystymosi tikslą, 
numatytą dabartiniu programavimo laikotarpiu.

Pakeitimas 1329
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą ir kovoti su kaimo 
gyventojų skaičiaus mažėjimu.

Or. en
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Pakeitimas 1330
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir 
keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir 
gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį 
jų taikymą.

Tuos tikslus papildo du kompleksiniai 
tikslai:
i) kaupti žinias ir keistis jomis, diegti 
inovacijas ir gerinti skaitmeninimą žemės 
ūkyje bei kaimo vietovėse, taip pat skatinti 
praktinį jų taikymą;
ii) pripažinti apskritai moterų ir 
konkrečiai šeimos ūkyje veiklą vykdančių 
moterų teises.

Or. es

Pakeitimas 1331
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuos tikslus papildo kompleksinis 
tikslas – modernizuoti sektorių kaupiant 
žinias ir keičiantis jomis, diegiant 
inovacijas ir gerinant skaitmeninimą
žemės ūkyje bei kaimo vietovėse, taip pat 
skatinant praktinį jų taikymą.

Tie tikslai įgyvendinami taip, kad būtų 
pasiekti kompleksiniai Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m. tikslai ir 
Paryžiaus susitarimu prisiimti 
įsipareigojimai, vadovaujantis SESV 11 
straipsniu. Tais atvejais, kai tai padeda 
siekti tų tikslų, šiuo reglamentu siekiama
modernizuoti sektorių kaupiant žinias, 
metodikas ir ekologinio žemės ūkio 
metodus ir keičiantis jais žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį 
jų taikymą.

Or. en

Pakeitimas 1332
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Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir 
keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir 
gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį 
jų taikymą.

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir 
keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir 
gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį 
jų taikymą, kartu asmenims, patyrusiems 
neigiamą automatizavimo ir 
skaitmeninimo poveikį, teikiant 
informaciją apie alternatyvias profesijas 
ir organizuojant atitinkamą mokymą.

Or. en

Pakeitimas 1333
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir 
keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir 
gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį 
jų taikymą.

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
integruoti lyčių aspektą ir modernizuoti 
sektorių kaupiant žinias ir keičiantis jomis, 
diegiant inovacijas ir gerinant 
skaitmeninimą žemės ūkyje bei kaimo 
vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų 
taikymą, visų pirma diegiant Žemės ūkio 
žinių ir inovacijų sistemas (angl. AKIS).

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pabrėžti moterų vaidmenį žemės ūkyje ir atsižvelgiant į visus jų veiklos šioje srityje 
aspektus, lyčių aspekto integravimas turėtų būti vienas iš kompleksinių BŽŪP tikslų. Siekiant 
nuoseklumo, nustatant šiuos tikslus taip pat reikia labiau pabrėžti Žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas, nes jos jau netiesiogiai padeda užtikrinti šios sistemos veikimą.
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Pakeitimas 1334
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir 
keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir 
gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse, taip pat skatinant 
praktinį jų taikymą.

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
modernizuoti sektorių užtikrinant, kad 
ūkininkai galėtų naudotis moksliniais 
tyrimais ir žinių perdavimo paslaugomis, 
inovacijomis ir skaitmeninimu žemės 
ūkyje bei kaimo vietovėse. Komisija 
skatina įgyvendinti šių tikslų uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 1335
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir 
keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir 
gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį 
jų taikymą.

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir 
keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir 
gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį 
jų taikymą, sudarant sąlygas ūkininkams 
naudotis pažangiosiomis technologijomis.

Or. ro

Pakeitimas 1336
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir 

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
integruoti lyčių aspektą ir modernizuoti 
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keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir 
gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį 
jų taikymą.

sektorių kaupiant žinias ir keičiantis jomis, 
diegiant inovacijas ir gerinant 
skaitmeninimą žemės ūkyje bei kaimo 
vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų 
taikymą, visų pirma diegiant Žemės ūkio 
žinių ir inovacijų sistemas (angl. AKIS).

Or. en

Pakeitimas 1337
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir 
keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir 
gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį 
jų taikymą.

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
didinti konkurencingumą modernizuojant
sektorių, šiuo tikslu kaupiant žinias ir 
keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir 
gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį 
jų taikymą.

Or. en

Pakeitimas 1338
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuos tikslus papildo kompleksinis 
tikslas – modernizuoti sektorių kaupiant 
žinias ir keičiantis jomis, diegiant 
inovacijas ir gerinant skaitmeninimą žemės 
ūkyje bei kaimo vietovėse, taip pat 
skatinant praktinį jų taikymą.

Tie tikslai papildomi ir susiejami su 
kompleksiniu tikslu – modernizuoti 
sektorių kaupiant žinias ir keičiantis jomis, 
diegiant inovacijas ir gerinant 
skaitmeninimą žemės ūkyje bei kaimo 
vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų 
taikymą.

Or. en
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Pagrindimas

Bendrieji tikslai turėtų būti ne tik papildomi kompleksiniu tikslu, bet ir, jei įmanoma, juo 
sustiprinami.

Pakeitimas 1339
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir 
keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir 
gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį 
jų taikymą.

Atitinkamais atvejais tuos tikslus papildo 
kompleksinis tikslas – modernizuoti 
sektorių kaupiant žinias ir keičiantis jomis, 
diegiant inovacijas ir gerinant 
skaitmeninimą žemės ūkyje bei kaimo 
vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų 
taikymą.

Or. en

Pagrindimas

Būtų nerealu visus ES tikslus suderinti su pradiniame Komisijos pasiūlyme pateiktais 
kompleksiniais tikslais.

Pakeitimas 1340
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, dar vienas kompleksinis tikslas turi 
būti skatinti įvairių maisto vertės 
grandinės subjektų ryšius, stiprinant 
sutartinius santykius, įtraukiant 
priemones, kuriomis būtų didinamas 
rinkos skaidrumas (pavyzdžiui, kainų 
stebėsenos centrus), rengiant gamybos 
išlaidų analizės standartus ir nustatant 
išankstinio perspėjimo sistemas, kad būtų 
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užkirstas kelias krizinėms situacijoms 
rinkose.

Or. es

Pakeitimas 1341
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šių tikslų siekiama stengiantis užtikrinti 
ES valstybių narių išorės konvergenciją.

Or. en

Pakeitimas 1342
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šio reglamento nuostatas 
įgyvendinamos programos gali būti 
susiejamos su programomis, 
įgyvendinamomis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento ES 
Nr. [XXX/XXXX] (Bendrųjų nuostatų 
reglamento) antrosios dalies nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

EŽŪFKP labai padeda užtikrinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, ypač kaimo vietovėse, ir 
jam būdingas svarbus teritorinis aspektas. Todėl svarbu, kad EŽŪFKP parama būtų toliau 
derinama su sanglaudos politika (SP), siekiant kaimo vietovėse lengviau įgyvendinti 
integruotus metodus ir supaprastinti paramos gavėjams taikomas procedūras, kad 
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bendruomenės pasinaudotų įvairiais ES šaltiniais kuo didesnėms finansavimo galimybėms 
užsitikrinti ir investuotų į kaimo vietoves.

Pakeitimas 1343
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrųjų tikslų turi būti siekiama 
įgyvendinant šiuos konkrečius tikslus:

1. Bendrųjų tikslų turi būti siekiama 
tuo pat metu įgyvendinant šiuos 
konkrečius tikslus:

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi vienodai vertinti visus tikslus. Svarbu nurodyti, kad turi būti 
įgyvendinami ir konkretūs tikslai, nes, palyginti su bendraisiais tikslais, jie yra konkretesni ir 
juos galima geriau patikrinti.

Pakeitimas 1344
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje, 
pakeičiant ūkininkų ir ūkininkavimo 
struktūrų praradimo tendenciją, siekiant
užtikrinti ilgalaikį apsirūpinimą maistu ir 
maisto pakankamumą ES piliečiams;

Or. en

Pakeitimas 1345
Thomas Waitz
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje, 
pakeičiant ūkininkų ir ūkininkavimo 
struktūrų praradimo tendenciją, siekiant
užtikrinti ilgalaikį apsirūpinimą maistu ir 
maisto pakankamumą ES piliečiams;

Or. en

Pakeitimas 1346
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu, taip 
pat daugiau kaip 500 mln. ES vartotojų 
užtikrinti saugų ir aukštos kokybės 
maistą;

Or. en

Pakeitimas 1347
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, 
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias ūkininko ūkio 
pajamas bei ūkių atsparumą visoje 
Sąjungoje ir taip užtikrinti geresnį ilgalaikį
aprūpinimą maistu ir mitybos saugumą, 
kartu mažinant gamybos pertekliaus 
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mastą;

Or. en

Pakeitimas 1348
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias ūkio pajamas, 
panaikinti skurdą kaimo vietovėse ir 
žemės apleidimo praktiką ir užtikrinti ūkių 
atsparumą visoje Sąjungoje, siekiant 
gerinti aprūpinimą maistu;

Or. en

Pakeitimas 1349
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu ir 
pašarų tiekimą pagrįstomis kainomis;

Or. ro

Pakeitimas 1350
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu ir 
auginti daugiau įvairių rūšių pasėlių;

Or. en

Pakeitimas 1351
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) siekiant sąžiningai formuoti 
kainas, remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

Or. nl

Pakeitimas 1352
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu ir 
apsirūpinimo maistu savarankiškumą;

Or. en

Pakeitimas 1353
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei žemės ūkio atsparumą visoje Sąjungoje 
ir taip užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

Or. fr

Pakeitimas 1354
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių ekonominį tvarumą visoje 
Sąjungoje ir taip užtikrinti geresnį 
aprūpinimą maistu;

Or. es

Pakeitimas 1355
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias šeimos ūkio 
pajamas bei ūkių atsparumą visoje 
Sąjungoje ir taip užtikrinti geresnį 
aprūpinimą maistu;

Or. en

Pakeitimas 1356
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
stiprinti verslo plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 1357
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti deramas ūkio pajamas bei 
ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti didesnį apsirūpinimo maistu 
savarankiškumą;

Or. fr

Pakeitimas 1358
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) užtikrinti perspektyvias ūkio 
pajamas bei ūkių atsparumą visoje 
Sąjungoje ir taip užtikrinti geresnį 
aprūpinimą maistu;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama dar kartą atkreipti dėmesį į SESV 39 straipsnyje nurodytą tikslą, 
susijusį su ūkio pajamomis.
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Pakeitimas 1359
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti tinkamas ūkio pajamas bei 
ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

Or. it

Pakeitimas 1360
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užtikrinti, kad maisto produktus ir 
toliau gamintų smulkieji bei vidutiniai 
ūkiai;

Or. es

Pakeitimas 1361
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užtikrinti ES žemės ūkio ir 
sodininkystės gamybos tęstinumą;

Or. nl

Pakeitimas 1362
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 1363
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į Europos rinką, 
įskaitant vietos ir regionines rinkas, ir 
didinti įtraukumą, bendradarbiavimą ir 
ilgalaikį konkurencingumą, be kita ko, 
daugiau dėmesio skiriant moksliniams 
tyrimams, metodikoms, ekologinio žemės 
ūkio metodams ir žinių perdavimui;

Or. en

Pakeitimas 1364
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į vietos, 
nacionalines ir Europos rinkas ir didinti
ūkių gyvybingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui, 
įskaitant socialines, ekonomines ir 
aplinkos srities inovacijas, susijusias su 
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darnaus ir tvaraus žemės ūkio modeliais;

Or. es

Pakeitimas 1365
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams,
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) pirmiausia orientuotis į gretimas 
vietos, nacionalines ir Europos rinkas ir 
didinti ūkių gyvybingumą, be kita ko, 
daugiau dėmesio skiriant moksliniams 
tyrimams ir technologijoms, įskaitant 
socialines, ekonomines ir aplinkos srities 
inovacijas, susijusias su darnaus ir 
tvaraus žemės ūkio modeliais;

Or. es

Pakeitimas 1366
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Pavel Poc, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką, didinti 
ekonominį ūkių gyvybingumą vietos, 
nacionalinėse ir tarptautinėse rinkose ir 
trumpose tiekimo grandinėse, be kita ko, 
daugiau dėmesio skiriant moksliniams 
tyrimams, technologijoms ir 
skaitmeninimui bei tokiems pridėtinę vertę 
turintiems produktams kaip ekologiški 
produktai;

Or. en
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Pakeitimas 1367
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
investicijoms, bioekonomikai,
technologijoms, inovacijoms ir 
skaitmeninimui, atsižvelgiant į žiedinės 
ekonomikos principus;

Or. fr

Pakeitimas 1368
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
žemės ūkio konkurencingumą perdirbant 
ir parduodant žemės ūkio produktus, be 
kita ko, daugiau dėmesio skiriant 
moksliniams tyrimams, technologijoms ir 
skaitmeninimui;

Or. en

Pakeitimas 1369
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
žemės ūkio arba žemės ūkio produktų 
perdirbimo ir prekybos konkurencingumą, 
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technologijoms ir skaitmeninimui; be kita ko, daugiau dėmesio skiriant 
moksliniams tyrimams, technologijoms ir 
skaitmeninimui;

Or. en

Pakeitimas 1370
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) didinti konkurencingumą, įskaitant 
ne tik kainas ir gamybos išlaidas, bet ir 
sukurtas darbo vietas bei poveikį aplinkai,
daugiau dėmesio skiriant moksliniams 
tyrimams, technologijoms ir 
skaitmeninimui;

Or. en

Pakeitimas 1371
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
žemės ūkio, taip pat žemės ūkio produktų 
perdirbimo ir rinkodaros
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

Or. pl

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad konkurencingumo stiprinimas siejamas su žemės ūkiu ir perdirbimu, 
įskaitant, visų pirma, smulkius perdirbėjus, mažmeninę prekybą žemės ūkio produktais ir 
labai mažų įmonių plėtrą kaimo vietovėse.
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Pakeitimas 1372
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, gerinant ir 
diferencijuojant kokybę ir daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

Or. de

Pagrindimas

Dėmesio sutelkimas į aukštos kokybės produkcijos didinimą ir kokybės diferencijavimo 
gerinimą yra veiksmingas būdas didinti žemės ūkio gyvybingumą, kuris vėlgi gali padidinti 
konkurencingumą. Produkcijos kokybės gerinimas yra svarbus pritarimo ir sėkmės veiksnys 
tiek Europos vartotojams, tiek Europos maisto pramonės sektoriui.

Pakeitimas 1373
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis, užtikrinti, kad 
būtų išlaikyta tinkama rinkos 
pusiausvyra, ir didinti konkurencingumą, 
be kita ko, daugiau dėmesio skiriant 
moksliniams tyrimams, technologijoms ir 
skaitmeninimui;

Or. it

Pakeitimas 1374
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) stabilizuoti rinką, labiau orientuotis 
į rinką ir didinti konkurencingumą, be kita 
ko, daugiau dėmesio skiriant moksliniams 
tyrimams, technologijoms ir 
skaitmeninimui;

Or. en

Pagrindimas

Rinkų stabilizavimas turėtų būti įtrauktas kaip vienas iš Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų konkrečių tikslų.

Pakeitimas 1375
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant kokybės diferenciacijai,
moksliniams tyrimams, technologijoms ir 
skaitmeninimui;

Or. en

Pakeitimas 1376
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant kokybės diferenciacijai,
moksliniams tyrimams, technologijoms ir 
skaitmeninimui;

Or. en
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Pakeitimas 1377
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
aplinkos tvarumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

Or. en

Pakeitimas 1378
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten 
Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
inovacijoms, technologijoms ir 
skaitmeninimui;

Or. en

Pakeitimas 1379
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 

b) daugiau dėmesio skirti moksliniams 
tyrimams, technologijoms ir 
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dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

skaitmeninimui, taip pat ūkininkų 
galimybėms naudotis inovacijomis;

Or. fr

Pakeitimas 1380
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms;

Or. it

Pakeitimas 1381
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) didinti galimą mokslinių tyrimų, 
technologijų ir skaitmeninimo indėlį 
kuriant tvarius ūkininkavimo modelius;

Or. en

Pakeitimas 1382
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



AM\1171737LT.docx 155/167 PE631.977v01-00

LT

ba) užtikrinti tvirtesnes ūkininkų 
pozicijas Sąjungos ir tarptautinėse 
rinkose;

Or. ro

Pakeitimas 1383
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje;

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje, skatinant ir palaikant 
kooperacines įmones ir remiant 
gamintojų organizacijas;

Or. ro

Pakeitimas 1384
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje;

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje, vedant kolektyvines derybas ir 
nustatant mažiausias kainas;

Or. es

Pakeitimas 1385
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje;

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje, be kita ko, populiarinant 
trumpas tiekimo grandines;

Or. en

Pakeitimas 1386
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės
grandinėje;

c) gerinti ūkininkų padėtį maisto
grandinėje – tiek tiekėjų, tiek vartotojų 
rinkose;

Or. en

Pagrindimas

Privalu stiprinti pradinę gamintojų padėtį maisto grandinėje.

Pakeitimas 1387
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės
grandinėje;

c) gerinti ūkininkų derybinę poziciją 
maisto tiekimo grandinėje;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju reikalingas paaiškinimas.
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Pakeitimas 1388
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje;

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėse;

Or. ro

Pakeitimas 1389
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje;

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėse;

Or. en

Pakeitimas 1390
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje;

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėse;

Or. en

Pakeitimas 1391
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką;

d) laikantis Paryžiaus susitarimo ir 
atsižvelgiant į ES klimato tikslus, padėti 
švelninti klimato kaitą bei prisitaikyti prie 
jos, gerokai sumažinant žemės ūkio ir 
maisto sektoriuje išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, be kita ko, 
pasitelkiant anglies dioksido sekvestraciją 
dirvožemyje, ir sustabdant pasaulinį 
miškų naikinimą;

Or. en

Pakeitimas 1392
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką;

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką, parengti tikrą strategiją, 
padėsiančią žemės ūkio sektoriui 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 1393
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką;

d) padėti pereiti prie ekologinių 
žemės ūkio produktų gamybos modelių,
švelninti klimato kaitą bei prisitaikyti prie 
jos ir skatinti integruoti darniąją 
energetiką;
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Or. es

Pakeitimas 1394
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką;

d) skatinti gamybinės veiklos 
pritaikymą prie klimato kaitos ir padėti 
švelninti jos poveikį, taip pat skatinti 
gaminti bei naudoti darniąją energetiką;

Or. it

Pakeitimas 1395
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Susanne Melior, Pavel Poc, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką;

d) laikantis atitinkamų tarptautinių 
susitarimų, padėti švelninti klimato kaitą 
bei prisitaikyti prie jos, be kita ko, 
pasitelkiant anglies dioksido sekvestraciją 
dirvožemyje;

Or. en

Pakeitimas 1396
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos, be kita ko, pasitelkiant 
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energetiką; anglies dioksido sekvestraciją 
dirvožemyje, ir plėtoti darniąją energetiką;

Or. en

Pakeitimas 1397
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką;

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką, kad ateityje būtų užtikrinamas 
aprūpinimas maistu;

Or. en

Pakeitimas 1398
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką;

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką žemės ūkio sektoriuje;

Or. fr

Pakeitimas 1399
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką;

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos;

Or. en

Pakeitimas 1400
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką;

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie visuotinio atšilimo;

Or. es

Pakeitimas 1401
Ivan Jakovčić, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
tinkamą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą, 
pirmenybę teikiant daug naudos 
suteikiančioms ūkininkavimo sistemoms, 
pavyzdžiui, geresniam daugiamečių 
ganyklų ir kraštovaizdžio elementų 
tvarkymui ir ekologiniam ūkininkavimui;

Or. en

Pakeitimas 1402
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
tinkamą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą, 
pirmenybę teikiant daug naudos 
suteikiančioms ūkininkavimo sistemoms, 
pavyzdžiui, geresniam daugiamečių 
ganyklų ir kraštovaizdžio elementų 
tvarkymui ir ekologiniam ūkininkavimui;

Or. en

Pakeitimas 1403
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir mažų 
sąnaudų gamybos sistemas, kurias taikant 
naudojama mažiau pesticidų ir 
antibiotikų, taip pat veiksmingai 
apsaugoti ir stiprinti gamtos išteklius, 
tokius kaip vanduo, dirvožemis ir oras;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu ne tik tai, kad BŽŪP padeda plėtoti ir valdyti gamtos išteklius, bet ir kad būtų aiškiai 
nurodyta jų apsauga. Šiuo pakeitimu sukuriama žemės ūkio praktikos ir Vandens pagrindų 
direktyvoje (Direktyvoje 2000/60/EB) nustatytų aplinkosaugos standartų tarpusavio sąsaja. 
BŽŪP peržiūra – išskirtinė galimybė įtvirtinti šią vandens ir žemės ūkio tarpusavio sąsają, 
reikalingą darniam žemės ūkio ir aplinkos vystymuisi dabar ir ateityje užtikrinti.

Pakeitimas 1404
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas



AM\1171737LT.docx 163/167 PE631.977v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e) skatinti vystymąsi ir veiksmingą bei 
tvarų gamtos išteklių, tokių kaip vanduo, 
dirvožemis ir oras, valdymą; užtikrinti šiuo 
klausimu teisės aktuose numatytą gerą 
būklę;

Or. es

Pakeitimas 1405
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momchil Nekov, Pavel Poc, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e) skatinti aplinkos apsaugą ir gamtos 
išteklių, tokių kaip vanduo, dirvožemis ir 
oras, išsaugojimą; užtikrinti gerą jų būklę, 
kaip numatyta atitinkamuose teisės 
aktuose;

Or. en

Pakeitimas 1406
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą, be to, 
mažinti priklausomybę nuo cheminių 
medžiagų;

Or. it

Pakeitimas 1407



PE631.977v01-00 164/167 AM\1171737LT.docx

LT

Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą, 
kartu, jei įmanoma, mažinant 
priklausomybę nuo cheminių medžiagų;

Or. en

Pakeitimas 1408
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą, kartu 
gerokai sumažinant priklausomybę nuo 
cheminių medžiagų;

Or. en

Pagrindimas

Europos piliečių iniciatyvos (angl. ECI) „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką 
nuo toksiškų pesticidų“, kurią pasirašė 1,3 mln. asmenų, trečiasis prašymas yra „nustatyti ES 
masto privalomus pesticidų naudojimo mažinimo tikslus siekiant, kad ateityje jie apskritai 
nebūtų naudojami“. Atėjo laikas užtikrinti, kad Tausiojo naudojimo direktyva ir pagrindinis 
jos integruotosios kenkėjų kontrolės principas būtų iš tikrųjų įgyvendinami.

Pakeitimas 1409
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą, kartu 
gerokai sumažinant priklausomybę nuo 
cheminių medžiagų;

Or. en

Pagrindimas

Europos piliečių iniciatyvos (angl. ECI) „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką 
nuo toksiškų pesticidų“, kurią pasirašė 1,3 mln. asmenų, trečiasis prašymas yra „nustatyti ES 
masto privalomus pesticidų naudojimo mažinimo tikslus siekiant, kad ateityje jie apskritai 
nebūtų naudojami“.

Pakeitimas 1410
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis, oras ir saulės 
energija, valdymą;

Or. fr

Pakeitimas 1411
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, įskaitant 
vandenį, dirvožemį ir orą, valdymą;

Or. en
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Pakeitimas 1412
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e) skatinti tvarų gamtos išteklių, tokių 
kaip vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

Or. es

Pakeitimas 1413
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) padėti apsaugoti biologinę 
įvairovę, gerinti ekosistemines paslaugas ir 
išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius;

f) padėti gerinti rūšių, įskaitant 
naudingą gyvūniją, ypač apdulkintojų 
rūšių, išsaugojimo būklę arba 
populiacijos tendencijas ir buveinių 
apsaugos būklę, gerinti ekosistemines 
paslaugas ir išsaugoti kraštovaizdžius;

Or. en

Pakeitimas 1414
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) padėti apsaugoti biologinę 
įvairovę, gerinti ekosistemines paslaugas ir
išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius;

f) padėti pakeisti biologinės 
įvairovės, įskaitant žemės ūkio biologinę 
įvairovę, nykimo tendenciją, gerinti 
ekosistemų veikimą ir ekosistemines 
paslaugas, ypač dirvožemį, taip pat
išsaugoti ir gerinti buveines bei 
kraštovaizdžius ir užtikrinti didesnį 
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atsparumą;

Or. en

Pagrindimas

Turime pakeisti pastaraisiais dešimtmečiais stebimą nuolatinio biologinės įvairovės, visų 
pirma žemės ūkio pasėlių ir gyvulių rūšių tarpusavio ir vidaus įvairovės, vadinamos žemės 
ūkio biologine įvairove, nykimo tendenciją. Biologinė įvairovė padeda apsaugoti žemės ūkio 
sektoriaus gebėjimus prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ir klimato kaitos, taip pat 
kontroliuoti kenkėjus ir ligas, todėl, didėjant gyventojų skaičiui, ji yra labai svarbi siekiant 
užtikrinti aprūpinimą maistu.
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