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Pakeitimas 1415
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Pavel Poc, Marc Tarabella

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 apsaugoti biologinę įvairovę, 
visų pirma apdulkintojus, sumažinti 
priklausomybę nuo pesticidų, gerinti 
ekosistemines paslaugas, gamtos 
išsaugojimą, agrarinę miškininkystę ir 
išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius;

Or. en

Pakeitimas 1416
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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 apsaugoti biologinę įvairovę, 
įskaitant agrarinę biologinę įvairovę, nuo 
jos būklės prastėjimo, gerinti aplinkos
paslaugas ir atlyginti už jų teikimą, ir 
išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius;

Or. en

Pakeitimas 1417
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

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

f) padėti apsaugoti biologinę įvairovę, 
gerinti ekosistemines paslaugas ir išsaugoti 
buveines bei kraštovaizdžius;

f) padėti apsaugoti biologinę įvairovę, 
gerinti ekosistemines paslaugas, išsaugoti 
buveines bei kraštovaizdžius ir padėti 
užtikrinti gamtinio pavojaus rizikos 
prevenciją;

Or. fr

Pakeitimas 1418
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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, visų pirma žemės ūkio 
biologinės įvairovės, mažėjimo tendenciją, 
gerinti ekosistemines paslaugas ir išsaugoti 
buveines bei kraštovaizdžius;

Or. it

Pakeitimas 1419
Mairead McGuinness

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 apsaugoti biologinę įvairovę, 
gerinti ekosistemines paslaugas ir išsaugoti 
buveines bei kraštovaizdžius ir remti 
didelės gamtinės vertės ūkininkavimo 
sistemas;

Or. en
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Pakeitimas 1420
Matt Carthy

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 apsaugoti ir atkurti 
biologinę įvairovę, įskaitant agrarinę 
biologinę įvairovę, gerinti ekosistemines 
paslaugas ir išsaugoti buveines bei 
kraštovaizdžius;

Or. en

Pakeitimas 1421
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

f) padėti apsaugoti biologinę įvairovę, 
gerinti ekosistemines paslaugas ir išsaugoti 
buveines bei kraštovaizdžius;

f) padėti apsaugoti biologinę įvairovę, 
gerinti ekosistemines paslaugas ir išsaugoti 
buveines bei kraštovaizdžius, užkertant 
kelią dykumėjimui;

Or. es

Pakeitimas 1422
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

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 apsaugoti biologinę įvairovę, 
gerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę, gerinti 
ekosistemines paslaugas ir išsaugoti 
buveines bei kraštovaizdžius;
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Or. en

Pakeitimas 1423
Nicola Caputo

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 apsaugoti biologinę įvairovę, 
įskaitant agrarinę biologinę įvairovę, nuo 
jos nykimo, gerinti ekosistemines 
paslaugas ir išsaugoti buveines bei 
kraštovaizdžius;

Or. en

Pagrindimas

Turime sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, kuris pastebimas pastaraisiais metais. 
Agrarinė biologinė įvairovė padeda apsaugoti ūkininkavimo sektoriaus gebėjimą gaminti, 
prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų, klimato kaitos ir naujų ligų bei kenkėjų, todėl ji 
ypač svarbi garantuojant apsirūpinimą maistu didėjant gyventojų skaičiui.

Pakeitimas 1424
Anja Hazekamp

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 apsaugoti biologinę įvairovę 
nuo jos nykimo, gerinti ekosistemines 
paslaugas ir išsaugoti buveines bei 
kraštovaizdžius;

Or. en

Pagrindimas

Turime sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, kuris pastebimas pastaraisiais metais.
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Pakeitimas 1425
Annie Schreijer-Pierik

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 apsaugoti biologinę įvairovę, 
gerinti ekosistemines paslaugas ir išsaugoti 
buveines, vandens telkinius bei 
kraštovaizdžius;

Or. en

Pakeitimas 1426
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL 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 apsaugoti biologinę įvairovę, 
gerinti ekosistemines paslaugas ir atkurti 
buveines bei kraštovaizdžius;

Or. en

Pagrindimas

Europoje sparčiai blogėja žemės, dirvožemio ir buveinių būklė; todėl reikia imtis plataus 
masto atkūrimo veiksmų, o ne tik palaikyti status quo pablogėjusią būklę.

Pakeitimas 1427
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
naujus dalyvius, gerinti mokymą ir patirtį 
užsienyje, sudaryti palankesnes sąlygas 
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kaimo vietovėse; verslo plėtrai ir užtikrinti gerą viešųjų 
(socialinių, medicininių, skaitmeninių) 
paslaugų teikimą kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 1428
Martin Häusling, Bronis Ropė, Florent Marcellesi, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
naujus dalyvius, skatinti lyčių lygybę ir 
sudaryti palankesnes sąlygas įmonių
plėtrai kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 1429
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus bei 
naujus ūkininkus ir sudaryti palankesnes 
sąlygas verslo plėtrai ir darbo vietų 
kūrimui kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 1430
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

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

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) gerinti kartų kaitą, pritraukti ir 
išlaikyti jaunuosius ūkininkus ir sudaryti 
palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo 
vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 1431
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus bei 
naujus dalyvius, ypač moteris, ir sudaryti 
palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo 
vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 1432
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo 
plėtrai kaimo vietovėse;

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus;

Or. nl

Pakeitimas 1433
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) pritraukti į ūkininkavimo sritį 
jaunuosius ūkininkus, naujus dalyvius ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 1434
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus, 
užtikrinti lyčių lygybę ir sudaryti 
palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo 
vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 1435
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus bei 
naujus ūkininkus ir sudaryti palankesnes 
sąlygas verslo plėtrai kaimo vietovėse;

Or. lt

Pakeitimas 1436
Annie Schreijer-Pierik
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) pritraukti, išlaikyti bei remti 
jaunuosius ūkininkus ir sudaryti 
palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo 
vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 1437
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus bei 
naujus ūkininkus ir sudaryti palankesnes 
sąlygas verslo plėtrai kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 1438
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas jauniesiems 
ūkininkams kurti naujus ūkius;

Or. it

Pakeitimas 1439
Angélique Delahaye
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) sudominti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

Or. fr

Pakeitimas 1440
Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
moteris ir sudaryti palankesnes sąlygas 
verslo plėtrai kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 1441
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas jauniesiems 
ūkininkams kurti naujus ūkius;

Or. it

Pakeitimas 1442
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) remti lygias galimybes kaimo 
vietovėse, taikant konkrečias paramos 
priemones ir pripažįstant moterų darbą 
žemės ūkio, gyvulininkystės, amatų, 
turizmo ir vietos paslaugų sektoriuose 
kaimo vietovėse;

Or. es

Pakeitimas 1443
Tom Vandenkendelaere

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) supaprastinti su žemės ūkiu 
susijusią verslo plėtrą kaimo vietovėse;

Or. nl

Pagrindimas

Jauniesiems ūkininkams skirta parama turi būti aiškiai atskirta nuo naujų sektoriaus dalyvių 
verslo plėtrai skirtos paramos.

Pakeitimas 1444
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, ypač kalnuotose ar kitose 
vietovėse, kurios yra nepalankioje 
padėtyje dėl gamtinių ir kitokių joms 
būdingų kliūčių, įskaitant bioekonomikos 
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ir darnaus žemės ir miškų ūkio sektorius;

Or. de

Pakeitimas 1445
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą,
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti socialinę ir teritorinę 
sanglaudą per užimtumą, veiklos ir 
pajamų įvairinimą, socialinę įtrauktį, 
vietos plėtrą kaimo vietovėse, kovoti su 
skurdu ir socialine atskirtimi kaimuose 
bei gerinti pagrindines paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 1446
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą,
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą ir vietos 
plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant 
bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio 
sektorius bei sudaryti geresnes galimybes 
kaimo vietovių gyventojams gauti 
deramas pajamas ir kokybiškas viešąsias 
paslaugas;

Or. fr

Pakeitimas 1447
Matt Carthy
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį, moterų dalyvavimą 
kaimo ekonomikoje ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos, 
agrarinės miškininkystės ir darnaus miškų 
ūkio sektorius;

Or. en

Pakeitimas 1448
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį, aktyvesnį moterų 
dalyvavimą ekonominėje veikloje ir vietos 
plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant 
bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio 
sektorius;

Or. hr

Pakeitimas 1449
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį, moterų dalyvavimą 
kaimo ekonomikoje ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;
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Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų padėti stiprinti moterų vaidmenį didinant kaimo vietovių dinamiškumą.

Pakeitimas 1450
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį, moterų dalyvavimą 
kaimo ekonomikoje ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

Or. en

Pakeitimas 1451
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą ir naujų darbo 
vietų kūrimą, augimą, socialinę įtrauktį ir 
vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant 
bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio 
sektorius;

Or. it

Pakeitimas 1452
Tom Vandenkendelaere

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

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį, gerą ūkininkų 
psichologinę savijautą ir vietos plėtrą 
kaimo vietovėse, įskaitant bioekonomikos 
ir darnaus miškų ūkio sektorius;

Or. nl

Pakeitimas 1453
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant agrarinės 
miškininkystės, bioekonomikos, žiedinės 
ekonomikos ir darnaus miškų ūkio 
sektorius;

Or. en

Pakeitimas 1454
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos,
darnaus miškų ūkio ir ekologinės gamybos
sektorius;

Or. de
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Pakeitimas 1455
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Pavel Poc, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, deramų darbo 
vietų kūrimą, augimą, socialinę įtrauktį, 
lyčių lygybę ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

Or. en

Pakeitimas 1456
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį, paveldo išsaugojimą ir 
vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant 
bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio 
sektorius;

Or. pt

Pakeitimas 1457
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio, įskaitant agrarinę 
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miškininkystę, sektorius;

Or. en

Pakeitimas 1458
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
investicijas, socialinę įtrauktį ir vietos 
plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant, turizmo,
bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio 
sektorius;

Or. en

Pakeitimas 1459
Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, lyčių lygybę, 
augimą, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą 
kaimo vietovėse, įskaitant bioekonomikos 
ir darnaus miškų ūkio sektorius;

Or. en

Pakeitimas 1460
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį, lyčių lygybę ir vietos 
plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant 
bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio 
sektorius;

Or. en

Pakeitimas 1461
Hilde Vautmans, Jan Huitema, Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį, lyčių lygybę ir vietos 
plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant 
bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio 
sektorius;

Or. en

Pakeitimas 1462
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos 
sektorių;

Or. fr

Pakeitimas 1463
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant darnios agrarinės 
miškininkystės sektorių;

Or. es

Pakeitimas 1464
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) remti smulkių įmonių, užsiimančių 
ne žemės ūkiu, steigimą ir plėtrą, siekiant 
stiprinti kaimo ekonomiką ir daryti ją 
įvairesnę;

Or. de

Pakeitimas 1465
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) užtikrinti sąžiningą pragyvenimo 
lygį ir lyčių lygybę, darbo užmokestį, 
darbo sąlygas, karjeros galimybes ir 
galimybes mokytis;

Or. en

Pakeitimas 1466
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) stiprinti kaimo vietoves kaip 
gyvenamąsias ir ūkio vietoves bei kurti 
vienodas gyvenimo sąlygas, įskaitant 
gyvenimo gerovę ir tvarią struktūrą.

Or. de

Pakeitimas 1467
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir
gyvūnų gerove.

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra, 
maisto maistine kokybe ir sveikumu, 
maisto atliekų mažinimu, atsižvelgimu į
gyvūnų gerovę ir mažesne priklausomybe 
nuo žaliavų, keliant tikslus, jei galima –
kiekybinius, užtikrinti augalų saugumą 
Europos Sąjungos lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 1468
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maisto kokybe, apsirūpinimu 
maistu, sveikatos priežiūra (įskaitant 
privalomą kilmės ženklinimą, aplinkos 



AM\1171740LT.docx 23/168 PE631.979v01-00

LT

gyvūnų gerove. tvarumą), maisto atliekomis ir gyvūnų 
gerove.

Or. en

Pakeitimas 1469
Martin Häusling, Bronis Ropė, Ana Miranda, Florent Marcellesi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, ūkininkavimu, 
sveikatos priežiūra (įskaitant saugius, 
maistingus, tvarius maisto produktus, kurie 
pagaminti nenaudojant pesticidų), 
mažesniu maisto atliekų kiekiu, nedidelio 
cheminių medžiagų kiekio naudojimu ir 
ekologišku žemės ūkiu, ir gyvūnų gerove;

Or. en

Pakeitimas 1470
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove, taip pat būtų laikomasi 
prievolės etiketėje nurodyti produktų 
kilmę.

Or. it
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Pakeitimas 1471
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove, taip pat geromis ir 
sąžiningomis pasamdytų darbuotojų 
darbo sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 1472
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

i) didinti piliečių informuotumą apie 
žemės ūkio ir kaimo vietovių svarbą ir
siekti, kad ES žemės ūkio sektorius labiau 
atitiktų visuomenės poreikius, susijusius su 
maistu, sveikatos priežiūra (įskaitant 
saugius, maistingus ir tvarius maisto 
produktus) ir gyvūnų gerove.

Or. es

Pakeitimas 1473
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Momchil Nekov, Paul Brannen, Pavel Poc, Marc Tarabella

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

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

i) siekti, kad žemės ūkio sektorius 
atitiktų visuomenės poreikius ir 
uždavinius, susijusius su maistu, sveikatos 
priežiūra (įskaitant saugius, maistingus ir 
tvarius maisto produktus), mažesniu
maisto atliekų kiekiu ir ne tokiu 
intensyviu antibiotikų naudojimu ir 
geresne gyvūnų gerove.

Or. en

Pakeitimas 1474
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, įperkamus, maistingus 
ir tvarius maisto produktus), kuo mažesniu 
maisto atliekų kiekiu ir geresne gyvūnų 
gerove.

Or. en

Pakeitimas 1475
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
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maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

maisto produktus), maisto atliekomis, 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms
ir gyvūnų gerove.

Or. en

Pakeitimas 1476
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant pakankamus, saugius, 
maistingus ir tvarius maisto produktus), 
maisto atliekų mažinimu ir gyvūnų gerove.

Or. fr

Pakeitimas 1477
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
ir gyvūnų gerove.

Or. de

Pakeitimas 1478
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant ekologišką ūkininkavimą,
saugius, maistingus ir tvarius maisto 
produktus), maisto atliekomis ir gyvūnų 
gerove.

Or. en

Pakeitimas 1479
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant ekologišką ūkininkavimą,
saugius, maistingus ir tvarius maisto 
produktus), maisto atliekomis ir gyvūnų 
gerove.

Or. en

Pakeitimas 1480
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
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maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų apsauga ir gerove.

Or. de

Pakeitimas 1481
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maisto kokybe ir 
apsirūpinimu maistu, sveikatos priežiūra ir 
gyvūnų gerove.

Or. en

Pakeitimas 1482
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maisto kokybe ir 
apsirūpinimu maistu, tvaria aplinka ir 
gyvūnų gerove.

Or. en

Pagrindimas

Kovos su maisto atliekomis srityje BŽŪP atlieka nežymų vaidmenį, todėl tai neturėtų būti 
įtraukta į konkrečius tikslus. Kita vertus, šiuo pakeitimu supaprastinama teksto redakcija.
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Pakeitimas 1483
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis.

Or. en

Pakeitimas 1484
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) skatinti veiksmingą rizikos 
valdymą, kurį taikant būtų įmanoma 
padengti nuostolius, kuriuos ūkininkai 
patiria dėl nepalankių klimato reiškinių, 
gyvūnų ar augalų ligų protrūkio, kenkėjų 
ar aplinkos pokyčių;

Or. de

Pakeitimas 1485
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Susanne Melior, Marc Tarabella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) sistemingai atsižvelgti į vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus ir prisidėti prie 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 
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2030 m. įgyvendinimo, vengiant Sąjungos 
politikos neigiamo išorės poveikio 
besivystančioms šalims ir jų gyventojams.

Or. en

Pakeitimas 1486
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) sistemingai atsižvelgti į vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus ir prisidėti prie 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 
2030 m. įgyvendinimo, vengiant Sąjungos 
politikos neigiamo išorės poveikio 
besivystančioms šalims ir jų gyventojams;

Or. en

Pakeitimas 1487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) siekti kovoti, kad žemės ūkyje 
valstybėse narėse būtų taikomi aukšti 
reikalavimai, uždraudžiant iš trečiųjų 
šalių importuoti maisto produktus, kurie 
jose negalėtų būti gaminami teisėtai;

Or. fr

Pakeitimas 1488
Anja Hazekamp



AM\1171740LT.docx 31/168 PE631.979v01-00

LT

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) gerinti gyvūnų gerovės standartus 
atsižvelgiant į visuomenės lūkesčius ir 
naujausius mokslinius tyrimus, siekiant 
sudaryti sąlygas gyvūnams judėti ir elgtis 
taip, tarsi jie būtų natūralioje aplinkoje;

Or. en

Pakeitimas 1489
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) skatinti moterų dalyvavimą ir 
lygybę žemės ūkio sektoriuje ir kaimo 
vietovių gamybos ir verslo struktūrose.

Or. es

Pagrindimas

Integruoti lyties aspektą.

Pakeitimas 1490
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) gerinti gamybos veiksnių 
produktyvumą, taip pat siekiant sumažinti 
žemės ūkio sektoriuje pagamintų prekių ir 
paslaugų kainas;
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Or. it

Pakeitimas 1491
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) gerinti gyvūnų gerovę laikantis 
Sutarties nuostatų, geriausių prieinamų 
mokslinių žinių ir atsižvelgiant į 
visuomeninius poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti numatytas atskiras konkretus su gyvūnų gerove susijęs tikslas. Jis įtrauktas ne tik į 
visuomeninius poreikius, susijusius su maistu ir žemės ūkiu, bet ir įtvirtintas vienoje iš 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatų, kuri yra visuotinai taikoma (SESV 13 
straipsnis). Todėl ES ir valstybės narės, formuodamos ir įgyvendindamos BŽŪP, turėtų 
visapusiškai atsižvelgti į gyvūnų gerovės reikalavimus, atsižvelgiant į tai, kad tai yra jautrios 
būtybės.

Pakeitimas 1492
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) gerinti reagavimą į migracijos 
srautų judėjimą žemės ūkyje ir kaimo
plėtros sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 1493
Angélique Delahaye
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) padėti ūkininkams siekti užtikrinti 
veiksmingumą ekonominiu ir aplinkos 
apsaugos požiūriu;

Or. fr

Pakeitimas 1494
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga, taip pat įvairių tikslų ir 
esamų įsipareigojimų, pvz., politikos 
suderinamumo vystymosi labui ir darnaus 
vystymosi tikslų, suderinamumą.

Or. en

Pakeitimas 1495
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

2. Kad pasiektų šiuos konkrečius 
šiame reglamente nustatytus tikslus, 
Komisija ir valstybės narės turi užtikrinti, 
kad būtų supaprastinti reikalavimai ir 
procedūros ir kad kuo labiau būtų 
sumažinta su BŽŪP parama susijusi 
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administracinė našta.

Or. en

Pagrindimas

Daugumos valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių asociacijų manymu, dėl Komisijos pateikto 
naujo modelio bus taikoma daugiau biurokratinių taisyklių nei anksčiau. Todėl tinkama 
daugiau dėmesio skirti administracinės naštos mažinimo tikslui.

Pakeitimas 1496
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

2. Siekdamos šių konkrečių jų 
strateginiuose planuose nustatytų tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
supaprastinta ir veiksmingesnė 
sumažinant paramos gavėjams 
administracinę naštą.

Or. en

Pakeitimas 1497
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės ir Europos Komisija, 
atsižvelgdamos į ūkininkų organizacijų 
atliktus vertinimus, turi užtikrinti, kad 
paramos pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.
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Or. en

Pagrindimas

Ūkininkų nuomonė yra labai svarbi. Todėl reikėtų pabrėžti, kad kuriant ir vertinant BŽŪP 
strateginį planą reikėtų atsižvelgti į ūkininkų nuomonę.

Pakeitimas 1498
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų vienoda 
galutinių paramos gavėjų atžvilgiu, 
paprastesnė ir kad teikiant tą paramą būtų 
sumažinta administracinė našta.

Or. en

Pagrindimas

Naujoje BŽŪP būtina numatyti lygybę ir supaprastinimą galutinių paramos gavėjų atžvilgiu.

Pakeitimas 1499
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė, galutiniams paramos 
gavėjams sumažinant administracinę 
naštą, ir kad ta parama būtų veiksminga.

Or. en
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Pagrindimas

Supaprastinimo veiksmai turi turėti tiesioginį poveikį ūkiams.

Pakeitimas 1500
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės, gerokai sumažindamos 
biurokratiją, turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

Or. it

Pakeitimas 1501
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga apčiuopiamai sumažinant 
administracinę naštą.

Or. en

Pakeitimas 1502
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga apčiuopiamai sumažinant 
administracinę naštą.

Or. en

Pakeitimas 1503
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad 
paprastesnes taisykles ir administracinės 
naštos sumažinimą ūkininkams.

Or. en

Pakeitimas 1504
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės ir Komisija turi užtikrinti, 
kad paramos pagal BŽŪP teikimo tvarka 
būtų paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

Or. de
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Pagrindimas

Komisija ir valstybės narės yra kartu atsakingos už tvarkos paprastinimą.

Pakeitimas 1505
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės ir Komisija turi užtikrinti, 
kad paramos pagal BŽŪP teikimo tvarka 
būtų paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

Or. es

Pakeitimas 1506
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybių narių strateginiuose 
planuose gali būti aptarti ne visi 1 dalyje 
numatyti tikslai, jeigu tai yra pagrįsta 
atsižvelgiant į atliktą padėties analizę –
stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių 
(SSGG) analizę.

Or. en

Pakeitimas 1507
Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vertindamos supaprastinimo lygį, 
valstybės narės privalo atsižvelgti į 
ūkininkų organizacijų atliktą vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Formuojant ir vertinant BŽŪP strateginį planą ūkininkų nuomonė turi esminę reikšmę. Todėl 
reikia prašyti, kad nacionalinės ūkininkų organizacijos pateiktų pastabas dėl BŽŪP 
strateginių planų, o Komisija prieš patvirtindama BŽŪP strateginį planą turi atsižvelgti į 
ūkininkų nuomonę. Supaprastinimo klausimas yra darbotvarkės klausimas, kurį sprendžiant 
ūkininkų nuomonė yra labai svarbi.

Pakeitimas 1508
Martin Häusling, Florent Marcellesi, Maria Heubuch, Ana Miranda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis

Sąjungos ir valstybių narių tikslai

1. Laikantis reglamento 5 ir 6 
straipsniuose nustatytų tikslų, bendruose 
BŽŪP strateginiuose planuose turi būti 
siekiama: a) padidinti grynąjį ūkininkų, 
žemės ūkio darbuotojų ir susijusių darbo 
vietų kaimo vietovėse skaičių;

b) iki 2027 m. 30 proc. sumažinti žemės 
ūkio sektoriuje išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį;

c) sustabdyti biologinės įvairovės nykimą 
ir ją atkurti;

d) sustabdyti atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms plitimą ir jį mažinti;

e) sustabdyti apdulkintojų, paukščių ir 
vabzdžių nykimą ir didinti jų populiaciją;

f) didinti pasėlių ir gyvūnų genetinę 
įvairovę;
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g) mažinti gyvų gyvūnų eksportą;

h) mažinti oro ir vandens taršą, kurią 
sukelia žemės ūkio sektorius;

i) išlaikyti ir didinti nuolatinių pievų 
plotą;

j) mažinti pesticidų naudojimą, kaip 
nustatyta Direktyvoje 2009/128/EB.

2. Savo strateginiuose planuose valstybės 
narės nurodo, kaip jos ketina prisidėti 
siekiant šių tikslų ir pasiūlyti tikslius 
nacionalinius tikslus.

3. Laikydamasi V antraštinės dalies III 
skyriuje nustatytos procedūros, Komisija 
užtikrina, kad nacionalinių tikslų derinys 
sudarytų sąlygas pasiekti 1 dalyje 
nurodytą Sąjungos tikslą, kad valstybių 
narių planuojamų intervencinių veiksmų 
pakaktų jų nacionaliniams tikslams 
pasiekti. Siekdama sudaryti vienodas 
sąlygas, Komisija užtikrina, kad valstybės 
narės patvirtintų panašius nacionalinius 
tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Bendrų tikslų apibrėžimas nenustatant tikslesnių tikslų nėra veiksmingas būdas užtikrinant, 
kad valstybės narės iš tikrųjų siektų tikslų.

Pakeitimas 1509
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų tikslų pasiekimo lygis vertinamas 
pagal bendruosius rodiklius, susijusius su 
produktu, rezultatu ir poveikiu. 
Bendruosius rodiklius sudaro:

5 straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų tikslų pasiekimo lygis vertinamas 
pagal bazinius bendruosius rodiklius, 
susijusius su produktu, rezultatu ir 
poveikiu. Kitus, išsamesnius rodiklius, 
kuriuose atsispindi faktinė padėtis 
valstybėse narėse, valstybės narės 
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apibrėžia savo BŽŪP strateginiuose 
planuose. Bazinius rodiklius sudaro:

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento I priede turėtų būti apibrėžti tik pagrindiniai rodikliai, o kitus, išsamesnius 
rodiklius, kuriuose atsispindi faktinė padėtis kiekvienoje valstybės narės srityje, valstybės 
narės turėtų nustatyti savo BŽŪP strateginiuose planuose.

Pakeitimas 1510
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų tikslų pasiekimo lygis vertinamas 
pagal bendruosius rodiklius, susijusius su 
produktu, rezultatu ir poveikiu. 
Bendruosius rodiklius sudaro:

5 straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų tikslų pasiekimo lygis vertinamas 
pagal tai, ar ūkininkams vėl užtikrinamos 
deramos pajamos ir ar pagerintas 
valstybių narių apsirūpinimo maistu 
savarankiškumas;

Or. fr

Pakeitimas 1511
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) produkto rodikliai, rodantys 
taikant remiamas intervencines priemones 
gautą produktą;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1512
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Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) rezultato rodikliai, susiję su 
atitinkamais konkrečiais tikslais ir 
naudojami su tais konkrečiais tikslais 
susijusioms kiekybinėms tarpinėms 
reikšmėms bei siektinoms reikšmėms 
nustatyti BŽŪP strateginiuose planuose ir 
pažangai, padarytai siekiant siektinų 
reikšmių, vertinti. Su aplinkos ir klimato 
srities tikslais susiję rodikliai gali būti 
naudojami taikant atitinkamose 
nacionalinėse aplinkos ir klimato srities 
planavimo priemonėse, priimtose pagal XI 
priede išvardytus Sąjungos teisės aktus, 
nustatytas intervencines priemones;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1513
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) rezultato rodikliai, susiję su 
atitinkamais konkrečiais tikslais ir 
naudojami su tais konkrečiais tikslais
susijusioms kiekybinėms tarpinėms 
reikšmėms bei siektinoms reikšmėms 
nustatyti BŽŪP strateginiuose planuose ir 
pažangai, padarytai siekiant siektinų 
reikšmių, vertinti. Su aplinkos ir klimato 
srities tikslais susiję rodikliai gali būti 
naudojami taikant atitinkamose 
nacionalinėse aplinkos ir klimato srities 
planavimo priemonėse, priimtose pagal XI 
priede išvardytus Sąjungos teisės aktus, 
nustatytas intervencines priemones;

b) rezultato rodikliai, susiję su 
atitinkamais konkrečiais tikslais ir 
naudojami su tais konkrečiais tikslais 
susijusioms kiekybinėms tarpinėms 
reikšmėms bei siektinoms reikšmėms 
nustatyti BŽŪP strateginiuose planuose ir 
pažangai, padarytai siekiant siektinų 
reikšmių, vertinti;
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Or. de

Pagrindimas

Reglamente nurodytame XI priede išvardyti rodikliai – tai konteksto ir (arba) poveikio, o ne 
rezultato rodikliai. Tiesioginis priežastinis ryšys tarp paramos ir šių ES teisės aktų 
indikatorių kūrimo gali būti tik sąlyginis.

Pakeitimas 1514
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) rezultato rodikliai, susiję su 
atitinkamais konkrečiais tikslais ir 
naudojami su tais konkrečiais tikslais 
susijusioms kiekybinėms tarpinėms 
reikšmėms bei siektinoms reikšmėms 
nustatyti BŽŪP strateginiuose planuose ir 
pažangai, padarytai siekiant siektinų 
reikšmių, vertinti. Su aplinkos ir klimato 
srities tikslais susiję rodikliai gali būti 
naudojami taikant atitinkamose 
nacionalinėse aplinkos ir klimato srities 
planavimo priemonėse, priimtose pagal XI 
priede išvardytus Sąjungos teisės aktus, 
nustatytas intervencines priemones;

b) rezultato rodikliai, susiję su 
atitinkamais konkrečiais tikslais ir 
naudojami su tais konkrečiais tikslais 
susijusioms kiekybinėms tarpinėms 
reikšmėms bei siektinoms reikšmėms 
nustatyti BŽŪP strateginiuose planuose ir 
pažangai, padarytai siekiant siektinų 
reikšmių, vertinti. Su aplinkos ir klimato 
srities tikslais susiję rodikliai gali būti 
naudojami BŽŪP strateginiuose planuose, 
kaip nurodyta I priede;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo, nurodoma, kad bendri BŽŪP rezultato rodikliai turėtų būti pagrįsti 
BŽŪP strateginiuose planuose numatytomis intervencinėmis priemonėmis, kurios remiamos 
pagal BŽŪP.

Pakeitimas 1515
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) rezultato rodikliai, susiję su 
atitinkamais konkrečiais tikslais ir 
naudojami su tais konkrečiais tikslais 
susijusioms kiekybinėms tarpinėms 
reikšmėms bei siektinoms reikšmėms 
nustatyti BŽŪP strateginiuose planuose ir 
pažangai, padarytai siekiant siektinų
reikšmių, vertinti. Su aplinkos ir klimato 
srities tikslais susiję rodikliai gali būti
naudojami taikant atitinkamose 
nacionalinėse aplinkos ir klimato srities 
planavimo priemonėse, priimtose pagal XI 
priede išvardytus Sąjungos teisės aktus, 
nustatytas intervencines priemones;

b) rezultato rodikliai, susiję su 
atitinkamais konkrečiais tikslais ir 
naudojami su tais konkrečiais tikslais 
susijusioms kiekybinėms tarpinėms 
reikšmėms bei siektinoms reikšmėms 
nustatyti BŽŪP strateginiuose planuose ir 
pažangai, padarytai siekiant siektinų 
reikšmių, vertinti. Su aplinkos ir klimato 
srities tikslais susiję rodikliai naudojami 
taikant atitinkamose nacionalinėse aplinkos 
ir klimato srities planavimo priemonėse, 
priimtose pagal XI priede išvardytus 
Sąjungos teisės aktus, nustatytas 
intervencines priemones;

Or. en

Pakeitimas 1516
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais ir naudojami 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir
BŽŪP.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1517
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
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straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais ir naudojami 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 
BŽŪP.

straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais ir naudojami nustatant 
kiekybiškai išmatuojamus veiklos tikslus 
atsižvelgiant į BŽŪP nustatytus 
konkrečius strateginius planus ir 
vertinant pažangą, padarytą siekiant 
tikslų ir BŽŪP srityje.

Or. en

Pakeitimas 1518
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais ir naudojami 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 
BŽŪP.

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais, taip pat atsižvelgiant 
ne tik į ūkininkų ir miškų valdytojų įtaką, 
bet ir išorės veiksnius, ir naudojami 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 
BŽŪP.

Or. it

Pagrindimas

Apibrėžiant poveikio rodiklius reikėtų atsižvelgti į išorės veiksnius, lemiančius ūkininkų 
elgseną ir sprendimus ir galinčius daryti įtaką numatomiems rezultatams.

Pakeitimas 1519
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais ir naudojami 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais, taip pat atsižvelgiant į 
išorės veiksnius, kuriems ūkininkai ir 
miškininkai neturi įtakos, ir naudojami 
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BŽŪP. įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 
BŽŪP.

Or. en

Pakeitimas 1520
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais ir naudojami 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 
BŽŪP.

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais, kartu atsižvelgiant į 
išorės veiksnius, kurių ūkių ir miškų 
savininkai negali kontroliuoti, ir 
naudojami įgyvendinant BŽŪP strateginius 
planus ir BŽŪP.

Or. en

Pagrindimas

Išorės veiksniai, kurių paramos gavėjas negali kontroliuoti, negali turėti įtakos poveikio 
rodikliams.

Pakeitimas 1521
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais ir naudojami 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 
BŽŪP.

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais, taip pat atsižvelgiant į 
išorės veiksnius, kuriems ūkininkai ir 
miškininkai neturi įtakos, ir naudojami 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 
BŽŪP.

Or. en
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Pakeitimas 1522
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Fredrick Federley, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais ir naudojami 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 
BŽŪP.

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais, kartu atsižvelgiant į 
išorės veiksnius, kurių paramos gavėjai 
negali kontroliuoti, ir naudojami 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 
BŽŪP.

Or. en

Pagrindimas

Išorės veiksniai, pvz., aplinkos sąlygų pasikeitimas dėl, pvz., sausros, audros arba miško 
gaisro, kurių paramos gavėjas negali kontroliuoti, negali turėti įtakos poveikio rodikliams.

Pakeitimas 1523
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais ir naudojami 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 
BŽŪP.

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais ir naudojami nustatant 
kiekybinius veiklos rezultatus BŽŪP 
strateginių planų ir BŽŪP orientavimo 
tikslais.

Or. en

Pakeitimas 1524
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
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7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) konteksto rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais ir naudojami 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 
BŽŪP. I priede pateikti bendri produkto, 
rezultatų, poveikio ir konteksto rodikliai. 
Pažanga siekiant 6 straipsnyje nurodytų 
tikslų taip pat gali būti vertinama 
atsižvelgiant į konkrečius ir regioninius 
rodiklius.

Or. es

Pagrindimas

Konteksto rodikliai turi būti reglamentuojami šiuo straipsniu, nes valstybės narės turi naudoti 
juos nuo pirmųjų planavimo etapų ir užtikrinti jų pastovumą per visą laikotarpį. Laikantis 
subsidiarumo principo, pažangą siekiant tikslų turi būti įmanoma vertinti taikant konkrečius 
valstybės narės rodiklius ir regioninius rodiklius.

Pakeitimas 1525
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrieji produkto, rezultato ir poveikio 
rodikliai nustatyti I priede.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1526
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Bendrieji produkto, rezultato ir poveikio 
rodikliai nustatyti I priede.

Bendrieji produkto, rezultato ir poveikio 
rodikliai nustatyti I priede. Pažanga 
siekiant Sąjungos tikslų turėtų būti 
vertinama naudojant poveikio rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 1527
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turės galimybę savo 
strateginiame plane pridėti išsamesnius su 
lyčių lygybe susijusius rodiklius 
išskaidydamos I priede nustatytus bendrus 
išdirbio, rezultato ir poveikio rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 1528
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažanga siekiant 6 straipsnyje nurodytų 
tikslų taip pat gali būti vertinama 
atsižvelgiant į konkrečius ir regioninius 
rodiklius.

Or. es

Pakeitimas 1529
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Praėjus trejiems metams nuo 1 
straipsnio 2 dalyje nurodyto termino 
pradžios, Komisija atlieka 1 dalyje 
nustatytų rodiklių laikotarpio vidurio 
peržiūrą, kad įvertintų rezultatais pagrįstų 
pagal šį reglamentą įgyvendinamų 
intervencinių priemonių rezultatais 
pagrįstus aspektus. Peržiūra pateikiama 
ataskaitos forma ir perduodama Tarybai 
ir Europos Parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 1530
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Rengdamasi atlikti šią peržiūrą, 
Komisija kreipiasi į Europos Audito 
Rūmus, kad šie pateiktų savo nuomonę. 
Jeigu Komisija atmeta daugumą Europos 
Audito Rūmų ataskaitoje siūlomų rodiklių 
patikslinimų, ji pateikia moksliškai 
pagrįstus tokio atmetimo motyvus.

Or. en

Pakeitimas 1531
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 

Išbraukta.
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rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir 
prireikus įtraukiama naujų rodiklių.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nesutikti su pasiūlymu Komisijai suteikti teisę priimti deleguotuosius 
aktus, siekiant pakeisti I priedą, susijusį su rodikliais. Šie rodikliai yra pagrindiniai 
pagrindinio BŽŪP teksto elementai, taigi jiems turėtų būti taikoma bendro sprendimo 
procedūra.

Pakeitimas 1532
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir 
prireikus įtraukiama naujų rodiklių.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1533
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir 

Išbraukta.
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prireikus įtraukiama naujų rodiklių.

Or. en

Pakeitimas 1534
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir 
prireikus įtraukiama naujų rodiklių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Rodikliai turėtų būti paprasti, proporcingi ir atitikti BŽŪP tikslus. Nuo tada, kai susitariama 
dėl reglamento, valstybės narės turėtų aiškiai suvokti pasiektus politikos rodiklius. Jų 
pakeitimas deleguotuosiuose aktuose neatitinka subsidiarumo principo ir nėra pageidaujami, 
tai taip pat nėra ekonomiškai efektyvu.

Pakeitimas 1535
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir 
prireikus įtraukiama naujų rodiklių.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

I priede pateikti bendri rodikliai yra esminiai naujo valdymo modelio elementai, jie turi būti 
reglamentuojami laikantis bendro sprendimo procedūros.

Pakeitimas 1536
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir 
prireikus įtraukiama naujų rodiklių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

I priede nurodyti bendri rodikliai yra vieni iš pagrindinių naujojo BŽŪP modelio elementų, 
todėl turi būti laikomi būtinais elementais ir reglamentuojami laikantis bendro sprendimo 
procedūros.

Pakeitimas 1537
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir 

Išbraukta.
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prireikus įtraukiama naujų rodiklių.

Or. en

Pagrindimas

Taip bus pažeistas valstybės narės subsidiarumo principas formuojant ir įgyvendinant BŽŪP 
strateginį planą, todėl riba tarp ES ir valstybės narės kompetencijos nebus tokia aiški.

Pakeitimas 1538
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir 
prireikus įtraukiama naujų rodiklių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

I priede nurodyti bendri rodikliai yra vieni iš pagrindinių naujojo BŽŪP modelio elementų, 
todėl turi būti laikomi būtinais elementais ir reglamentuojami laikantis bendro sprendimo 
procedūros. I priede nurodyti bendri rodikliai yra vieni iš pagrindinių naujojo BŽŪP modelio 
elementų, todėl turi būti laikomi būtinais elementais ir reglamentuojami laikantis bendro 
sprendimo procedūros.

Pakeitimas 1539
Ivan Jakovčić, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
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keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir prireikus 
įtraukiama naujų rodiklių.

keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir prireikus 
įtraukiama naujų rodiklių. Komisija atlieka 
išsamų I priede nurodytų išdirbio, 
rezultato ir poveikio rodiklių 
veiksmingumo vertinimą ir pateikia 
konkrečius sprendimo būdus, kaip būtų 
galima stiprinti į rezultatus orientuotos 
politikos metodą. Ataskaitos pridedamos 
prie poveikio vertinimo ir bendros žemės 
ūkio politikos programavimo, kuris, kaip 
tikimasi, prasidės 2028 m., pasiūlymų.

Or. en

Pakeitimas 1540
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir prireikus 
įtraukiama naujų rodiklių.

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir prireikus 
įtraukiama naujų rodiklių. Komisija atlieka 
išsamų I priede nurodytų išdirbio, 
rezultato ir poveikio rodiklių 
veiksmingumo vertinimą ir pateikia 
konkrečius sprendimo būdus, kaip būtų 
galima stiprinti į rezultatus orientuotos 
BŽŪP metodą. Ataskaita pridedama prie 
poveikio vertinimo ir pasiūlymų dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
susijusių su BŽŪP po 2027 m.

Or. en

Pakeitimas 1541
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Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir 
prireikus įtraukiama naujų rodiklių.

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai išbraukiami
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį.

Or. en

Pakeitimas 1542
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir 
prireikus įtraukiama naujų rodiklių.

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį.

Or. es

Pagrindimas

Stebėsenos ir vertinimo sistema turi būti kuo pastovesnė. Rodikliai ir jų apibrėžimas turi likti 
tokie patys nuo programavimo laikotarpio pradžios iki pabaigos.

Pakeitimas 1543
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali papildyti I 
priede nustatytus išdirbio ir rezultato 
rodiklius kitais rodikliais arba išsamiau 
suskirstyti šiuos rodiklius, kad pritaikytų 
juos prie savo strateginių planų ypatumų 
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę naudoti I priede neišvardytus rodiklius tais 
atvejais, kai nė vienas iš priede nurodytų rodiklių nėra tinkamas pažangai siekiant tikslo 
įvertinti, t. y. dėl tikslo ypatumų arba dėl to, kad neįmanoma surinkti duomenų, reikalingų 
nurodyto rodiklio vertei apskaičiuoti, arba toks duomenų rinkimas brangiai atsieina.

Pakeitimas 1544
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija atlieka išsamų I priede 
nurodytų išdirbio, rezultato ir poveikio 
rodiklių veiksmingumo vertinimą ir 
pateikia konkrečius sprendimo būdus, 
kaip būtų galima stiprinti į rezultatus 
orientuotos politikos metodą.

Or. en

Pakeitimas 1545
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Rodikliai turi būti lengvai 
apskaičiuojami ir pagrįsti turimais 
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oficialiais informacijos šaltiniais.

Or. es

Pakeitimas 1546
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia II antraštinėje dalyje 
nustatytų tikslų nustatydamos šios 
antraštinės dalies II, III ir IV skyriuose 
nurodytų rūšių intervencines priemones ir 
laikydamosi šiame skyriuje nustatytų 
bendrųjų reikalavimų.

Valstybės narės ir, kai tinkama, regionai
siekia II antraštinėje dalyje nustatytų tikslų 
nustatydamos šios antraštinės dalies II, III 
ir IV skyriuose nurodytų rūšių 
intervencines priemones ir laikydamosi 
šiame skyriuje nustatytų bendrųjų 
reikalavimų. Regionai gali patikslinti IV 
skyriuje nustatytas intervencines 
priemones pagal 95a straipsnyje 
nurodytas regioninių intervencinių 
priemonių programas.

Or. es

Pakeitimas 1547
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia II antraštinėje dalyje 
nustatytų tikslų nustatydamos šios 
antraštinės dalies II, III ir IV skyriuose 
nurodytų rūšių intervencines priemones ir 
laikydamosi šiame skyriuje nustatytų 
bendrųjų reikalavimų.

Valstybės narės ir regionai, veikiantys 
kaip vadovaujančiosios institucijos, siekia 
II antraštinėje dalyje nustatytų tikslų 
nustatydamos šios antraštinės dalies II, III 
ir IV skyriuose nurodytų rūšių 
intervencines priemones ir laikydamosi 
šiame skyriuje nustatytų bendrųjų 
reikalavimų.

Or. es
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Pakeitimas 1548
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia II antraštinėje dalyje 
nustatytų tikslų nustatydamos šios 
antraštinės dalies II, III ir IV skyriuose 
nurodytų rūšių intervencines priemones ir 
laikydamosi šiame skyriuje nustatytų 
bendrųjų reikalavimų.

Valstybės narės ir, kai tinkama, regionai, 
kai jie veikia kaip vadovaujančiosios 
institucijos, siekia II antraštinėje dalyje 
nustatytų tikslų nustatydamos šios 
antraštinės dalies II, III ir IV skyriuose 
nurodytų rūšių intervencines priemones ir 
laikydamosi šiame skyriuje nustatytų 
bendrųjų reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 1549
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės siekia II antraštinėje dalyje 
nustatytų tikslų nustatydamos šios 
antraštinės dalies II, III ir IV skyriuose 
nurodytų rūšių intervencines priemones ir 
laikydamosi šiame skyriuje nustatytų 
bendrųjų reikalavimų.

Valstybės narės ir, kai tinkama, regionai
siekia II antraštinėje dalyje nustatytų tikslų 
nustatydamos šios antraštinės dalies II, III 
ir IV skyriuose nurodytų rūšių 
intervencines priemones ir laikydamosi 
šiame skyriuje nustatytų bendrųjų 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinamas regionų vaidmuo plėtojant, valdant ir įgyvendinant BŽŪP strateginius planus.

Pakeitimas 1550
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nurodytas intervencines 
priemones rengia vadovaudamosi Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir
bendraisiais Sąjungos teisės principais.

Valstybės narės, kai tinkama, 
bendradarbiaudamos su regionais, savo 
BŽŪP strateginiuose planuose nurodytas 
intervencines priemones rengia 
vadovaudamosi Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartija, bendraisiais 
Sąjungos teisės principais ir subsidiarumo 
principu.

Or. en

Pakeitimas 1551
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nurodytas intervencines 
priemones rengia vadovaudamosi Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir 
bendraisiais Sąjungos teisės principais.

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nurodytas intervencines 
priemones rengia vadovaudamosi Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
įskaitant pagarbą lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principams.

Or. en

Pakeitimas 1552
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nurodytas intervencines 
priemones rengia vadovaudamosi Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir 

Valstybės narės, kai tinkama, 
bendradarbiaudamos su regionais, savo 
BŽŪP strateginiuose planuose nurodytas 
intervencines priemones rengia 
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bendraisiais Sąjungos teisės principais. vadovaudamosi Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartija ir bendraisiais 
Sąjungos teisės principais.

Or. es

Pakeitimas 1553
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nurodytas intervencines 
priemones rengia vadovaudamosi Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir 
bendraisiais Sąjungos teisės principais.

Valstybės narės, kai tinkama, 
bendradarbiaudamos su regionais, savo 
BŽŪP strateginiuose planuose nurodytas 
intervencines priemones rengia 
vadovaudamosi Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartija ir bendraisiais 
Sąjungos teisės principais.

Or. en

Pakeitimas 1554
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nurodytas intervencines 
priemones rengia vadovaudamosi Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir 
bendraisiais Sąjungos teisės principais.

Valstybės narės ir regionai, veikiantys 
kaip vadovaujančiosios institucijos, savo 
BŽŪP strateginiuose planuose nurodytas 
intervencines priemones rengia 
vadovaudamosi Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartija ir bendraisiais 
Sąjungos teisės principais.

Or. es

Pakeitimas 1555
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Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nurodytas intervencines 
priemones rengia vadovaudamosi Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir
bendraisiais Sąjungos teisės principais.

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nurodytas intervencines 
priemones rengia vadovaudamosi 
bendraisiais savo nacionalinės teisės 
principais.

Or. fr

Pakeitimas 1556
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės perima iš Komisijos 
pateikto ES sąrašo agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus. Įdiegtas agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimų sąrašas parengtas 
atsižvelgiant į klimatinius ir geografinius 
valstybių narių skirtumus ir gali būti 
plačiai taikomas, siekiant naudos aplinkai 
ir klimatui. Valstybės narės skiria išmokas 
už vykdytą aplinkos ir klimato srities 
veiklą.

Or. de

Pakeitimas 1557
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinės priemonės būtų nustatytos 
remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, būtų 
suderinamos su vidaus rinka ir neiškraipytų 
konkurencijos.

Valstybės narės, kai tinkama, 
bendradarbiaudamos su regionais,
užtikrina, kad intervencinės priemonės 
būtų nustatytos remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, būtų 
suderinamos su vidaus rinka ir neiškraipytų 
konkurencijos.

Or. en

Pakeitimas 1558
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinės priemonės būtų nustatytos 
remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, būtų 
suderinamos su vidaus rinka ir neiškraipytų 
konkurencijos.

Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinės priemonės, atsižvelgiant į 
galutinių paramos gavėjų lygybę, būtų 
nustatytos remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, būtų 
suderinamos su vidaus rinka ir neiškraipytų 
konkurencijos.

Or. en

Pakeitimas 1559
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinės priemonės būtų nustatytos 
remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, būtų 
suderinamos su vidaus rinka ir 
neiškraipytų konkurencijos.

Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinės priemonės būtų nustatytos 
remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, kurie 
netrukdytų sklandžiai veikti vidaus rinkai.

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma, kad valstybių narių intervencinėmis priemonėmis nebūtų trukdoma 
sklandžiai veikti vidaus rinkai, atsižvelgiant į tai, kad paprastai, jeigu jos yra patvirtintos 
Komisijos pagal BŽŪP strateginius planus, jos negali iškraipyti konkurencijos.

Pakeitimas 1560
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Juridinio asmens arba fizinių ar juridinių 
asmenų grupės atveju valstybės narės gali 
taikyti 15 straipsnyje nurodytą 
sumažinimą arba kai kurias jų 
strateginiuose planuose nustatytas ribas 
šių juridinių asmenų ar grupių lygiu, kai 
nacionalinėje teisėje numatyta, kad atskiri 
nariai gali prisiimti teises ir pareigas, 
kurios yra panašios į atskirų ūkininkų, 
turinčių valdos valdytojo statusą, teises ir 
pareigas, visų pirma jų ekonominio, 
socialinio ir mokestinio statuso atžvilgiu, 
su sąlyga, kad jie prisidėjo prie atitinkamų 
juridinių asmenų ar grupių žemės ūkio 
struktūrų stiprinimo.

Or. fr

Pakeitimas 1561
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Juridinio asmens arba fizinių ar juridinių 
asmenų grupės atveju valstybės narės gali 
taikyti 15 straipsnyje nurodytą 
sumažinimą arba kai kurias jų 
strateginiuose planuose nustatytas ribas 
šių juridinių asmenų ar grupių lygiu, kai 
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nacionalinėje teisėje numatyta, kad atskiri 
nariai gali prisiimti teises ir pareigas, 
kurios yra panašios į atskirų ūkininkų, 
turinčių valdos valdytojo statusą, teises ir 
pareigas, visų pirma jų ekonominio, 
socialinio ir mokestinio statuso atžvilgiu, 
su sąlyga, kad jie prisidėjo prie atitinkamų 
juridinių asmenų ar grupių žemės ūkio 
struktūrų stiprinimo.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kompleksiškai nustatyti grupių skaidrumo nuostatas, leidžiančias 
bendrovių nariams išsaugoti teises, kurių jie būtų galėję reikalauti mokesčių, socialinėje ir 
ekonominėje srityse, jeigu jie būtų likę individualiais valdytojais. Ši nuostata buvo įtraukta į 
ES Reglamentą 1307/2013 ir Reglamentą 1305/2013.

Pakeitimas 1562
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti, kad kai 
kurie su kaimo plėtra susiję strateginio 
plano elementai būtų nustatyti regioniniu 
lygmeniu, užtikrinant jų suderinamumą 
su bendrąja strategija. Regioninėms 
institucijoms gali būti patikėtas tik kaimo 
plėtros intervencinių priemonių valdymas 
ir įgyvendinimas.

Or. it

Pakeitimas 1563
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Valstybės narės, vadovaudamosi BŽŪP 
strateginiu planu ir šiame reglamente bei 
Reglamente (ES) [HzR] nustatytais 
principais bei reikalavimais, nustato teisinę 
sistemą, pagal kurią Sąjungos parama 
teikiama paramos gavėjams.

Valstybės narės, kai tinkama 
bendradarbiaudamos su regionais, 
vadovaudamosi BŽŪP strateginiu planu ir 
šiame reglamente bei Reglamente (ES) 
[HzR] nustatytais principais bei 
reikalavimais, nustato teisinę sistemą, 
pagal kurią Sąjungos parama teikiama 
paramos gavėjams.

Or. en

Pakeitimas 1564
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, vadovaudamosi BŽŪP 
strateginiu planu ir šiame reglamente bei 
Reglamente (ES) [HzR] nustatytais 
principais bei reikalavimais, nustato 
teisinę sistemą, pagal kurią Sąjungos 
parama teikiama paramos gavėjams.

Valstybės narės, vadovaudamosi BŽŪP 
strateginiu planu ir šiame reglamente bei 
Reglamente (ES) [HzR] nustatytais 
principais bei reikalavimais, parengia 
nacionalines taisykles, pagal kurias 
Sąjungos parama teikiama paramos 
gavėjams.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi parengti nacionalinius BŽŪP strateginius planus, o ne nustatyti teisines 
sistemas.

Pakeitimas 1565
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, vadovaudamosi BŽŪP 
strateginiu planu ir šiame reglamente bei 
Reglamente (ES) [HzR] nustatytais 

Vadovaujantis BŽŪP strateginiu planu ir 
šiame reglamente bei Reglamente (ES) 
[HzR] nustatytais principais bei 
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principais bei reikalavimais, nustato 
teisinę sistemą, pagal kurią Sąjungos 
parama teikiama paramos gavėjams.

reikalavimais, Sąjungos lygmeniu 
nustatoma teisinė sistema, pagal kurią 
Sąjungos parama teikiama paramos 
gavėjams

Or. en

Pakeitimas 1566
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau Europos Komisija deleguotaisiais 
ir įgyvendinimo aktais nustato 
intervencinių priemonių būtinąją 
apibrėžtį, kad strateginiai planai būtų 
rengiami nuosekliai, užtikrinant, kad 
bendroji rinka veiktų tinkamai ir būtų 
nuolat kuriama.

Or. es

Pakeitimas 1567
Martin Häusling, Florent Marcellesi, Bronis Ropė, Ana Miranda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis

Vyrų ir moterų lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimas

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
BŽŪP strateginių planų rengimo ir 
įgyvendinimo metu, įskaitant stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir vertinimo srityje, būtų 
atsižvelgiama į moterų ir vyrų lygybę ir 
lyčių aspekto įtraukimą, taip pat tai, kad 
būtų skatinama užtikrinti moterų ir vyrų 
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lygybę ir įtraukti lyčių aspektą. Valstybės 
narės ir Komisija imasi tinkamų 
priemonių, kad BŽŪP strateginių planų 
rengimo ir įgyvendinimo etapais būtų 
užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos. Rengiant ir 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus 
ypač atsižvelgiama į prieinamumą 
neįgaliesiems.

Or. en

Pakeitimas 1568
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b straipsnis

Darnus vystymasis

BŽŪP strateginių planų tikslų siekiama 
atsižvelgiant į darnaus vystymosi principą 
ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, 
saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip 
nurodyta SESV 11 straipsnyje ir 191 
straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“. Valstybės narės ir 
Komisija užtikrina, kad rengiant ir 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus 
būtų skatinama laikytis aplinkosaugos 
reikalavimų, lėšų naudojimo 
veiksmingumo, klimato kaitos švelninimo 
ir prisitaikymo prie jos, biologinės 
įvairovės, atsparumo nelaimėms ir rizikos 
prevencijos bei valdymo principų. 
Intervencinės priemonės planuojamos ir 
taikomos laikantis SESV 208 straipsnyje 
nustatyto politikos suderinamumo 
vystymosi labui principo.

Or. en
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Pakeitimas 1569
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9c straipsnis

Atitiktis Paryžiaus susitarimui

1. BŽŪP strateginių planų tikslai 
įgyvendinami laikantis Paryžiaus 
susitarimo ir siekiant susitarime nustatytų 
bendrųjų tikslų ir ES bei valstybių narių 
nacionaliniu lygmeniu nustatytuose 
įpareigojančiuose veiksmuose apibrėžtų 
įsipareigojimų.

2. Bendra žemės ūkio politika siekiama iki 
2027 m. 30 proc. sumažinti ES žemės ūkio 
ir maisto sektoriuje išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį.

3. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
strateginiai planai atitiktų jau patvirtintas 
ilgalaikes nacionalines siektinas reikšmes, 
nurodytas XI priede išvardytuose teisės 
aktuose arba pagal tuos teisės aktus 
nustatytas, ir 2 dalyje nustatytus tikslus.

4. Komisija prieš patvirtindama 
strateginius planus užtikrina, kad visų 
strateginių planų tikslų ir priemonių 
derinys sudarytų sąlygas pasiekti šiame 
straipsnyje nustatytus klimato tikslus.

5. Siekdama užtikrinti vienodas sąlygas 
visoje Sąjungoje, Komisija privalo 
užtikrinti, kad kiekvienos valstybės narės 
nacionaliniai klimato tikslai ir priemonės 
būtų panašūs.

Or. en

Pakeitimas 1570
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.

PPO vidaus parama

1.

Valstybės narės užtikrina, kad šio 
reglamento II priede išvardytų rūšių 
intervencinės priemonės, įskaitant 3 
straipsnyje nustatytas apibrėžtis ir 4 
straipsnyje nustatytas BŽŪP 
strateginiuose planuose pateiktinas 
apibrėžtis, atitiktų PPO sutarties dėl 
žemės ūkio 2 priedo 1 dalies nuostatas.

Tos intervencinės priemonės taip pat turi 
atitikti PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priedo papildomos dalies, nurodytos šio 
reglamento II priede, nuostatas. 
Intervencinės priemonės, kurios nėra 
priskiriamos prie bazinės pajamų 
paramos tvarumui didinti, papildomos 
pajamų perskirstymo paramos tvarumui 
didinti, papildomos pajamų paramos 
jauniesiems ūkininkams ir klimatui bei 
aplinkai naudingų sistemų, gali vietoj 
pirmiau nurodytos dalies atitikti kitą PPO 
sutarties dėl žemės ūkio 2 priedo dalį, jei 
tai yra pagrindžiama BŽŪP strateginiame 
plane.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 2 
poskirsnyje numatytos specialiosios 
išmokos už medvilnę intervencinė 
priemonė atitiktų PPO sutarties dėl žemės 
ūkio 6 straipsnio 5 dalies nuostatas.

Or. it

Pagrindimas

Šiame reglamente nustatytos nuostatos dėl tokių intervencinių priemonių jau atitinka PPO 
susitarimo dėl žemės ūkio 2 priede nurodytos „žaliosios dėžės“ ir 6 straipsnio 5 dalyje 
nurodytos „mėlynosios dėžės“ reikalavimus.
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Pakeitimas 1571
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.

PPO vidaus parama

1.

Valstybės narės užtikrina, kad šio 
reglamento II priede išvardytų rūšių 
intervencinės priemonės, įskaitant 3 
straipsnyje nustatytas apibrėžtis ir 4 
straipsnyje nustatytas BŽŪP 
strateginiuose planuose pateiktinas 
apibrėžtis, atitiktų PPO sutarties dėl 
žemės ūkio 2 priedo 1 dalies nuostatas.

Tos intervencinės priemonės taip pat turi 
atitikti PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priedo papildomos dalies, nurodytos šio 
reglamento II priede, nuostatas. 
Intervencinės priemonės, kurios nėra 
priskiriamos prie bazinės pajamų 
paramos tvarumui didinti, papildomos 
pajamų perskirstymo paramos tvarumui 
didinti, papildomos pajamų paramos 
jauniesiems ūkininkams ir klimatui bei 
aplinkai naudingų sistemų, gali vietoj 
pirmiau nurodytos dalies atitikti kitą PPO 
sutarties dėl žemės ūkio 2 priedo dalį, jei 
tai yra pagrindžiama BŽŪP strateginiame 
plane.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 2 
poskirsnyje numatytos specialiosios 
išmokos už medvilnę intervencinė
priemonė atitiktų PPO sutarties dėl žemės 
ūkio 6 straipsnio 5 dalies nuostatas.

Or. en
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Pagrindimas

Šis straipsnis yra perteklinis, nes GATT susitarimas ir kiti tarptautiniai PPO susitarimai 
visoms ES valstybėms yra privalomi bet kuriuo atveju.

Pakeitimas 1572
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PPO vidaus parama Santykiai su PPO

Or. fr

Pakeitimas 1573
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Europos Komisija užtikrina, kad
valstybių narių BŽŪP strateginiais 
planais būtų laikomasi Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) įsipareigojimų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti principą, pagal kurį Komisijai, kaip Sutarčių sergėtojai, 
būtų numatyta atsakomybė užtikrinti, jog valstybių narių BŽŪP strateginiais planais būtų 
laikomasi PPO įsipareigojimų.

Pakeitimas 1574
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
reglamento II priede išvardytų rūšių 
intervencinės priemonės, įskaitant 3 
straipsnyje nustatytas apibrėžtis ir 4 
straipsnyje nustatytas BŽŪP 
strateginiuose planuose pateiktinas 
apibrėžtis, atitiktų PPO sutarties dėl 
žemės ūkio 2 priedo 1 dalies nuostatas.

Išbraukta.

Tos intervencinės priemonės taip pat turi 
atitikti PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priedo papildomos dalies, nurodytos šio 
reglamento II priede, nuostatas. 
Intervencinės priemonės, kurios nėra 
priskiriamos prie bazinės pajamų 
paramos tvarumui didinti, papildomos 
pajamų perskirstymo paramos tvarumui 
didinti, papildomos pajamų paramos 
jauniesiems ūkininkams ir klimatui bei 
aplinkai naudingų sistemų, gali vietoj 
pirmiau nurodytos dalies atitikti kitą PPO 
sutarties dėl žemės ūkio 2 priedo dalį, jei 
tai yra pagrindžiama BŽŪP strateginiame 
plane.

Or. fr

Pagrindimas

Šį pakeitimą lėmė pakeitimas, kuriuo siekiama nustatyti principą, pagal kurį Komisijai, kaip 
Sutarčių sergėtojai, būtų numatyta atsakomybė užtikrinti, jog valstybių narių BŽŪP 
strateginiais planais būtų laikomasi PPO įsipareigojimų.

Pakeitimas 1575
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad šio 
reglamento II priede išvardytų rūšių 
intervencinės priemonės, įskaitant 3 
straipsnyje nustatytas apibrėžtis ir 4 
straipsnyje nustatytas BŽŪP strateginiuose 

Europos Komisijai patvirtinus strateginį 
planą, laikoma, kad šio reglamento II 
priede išvardytų rūšių intervencinės 
priemonės, įskaitant 3 straipsnyje 
nustatytas apibrėžtis ir 4 straipsnyje 
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planuose pateiktinas apibrėžtis, atitiktų 
PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 priedo 1 
dalies nuostatas.

nustatytas BŽŪP strateginiuose planuose 
pateiktinas apibrėžtis, atitiktų PPO sutarties 
dėl žemės ūkio 2 priedo 1 dalies nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija turėtų ir toliau užtikrinti, kad būtų laikomasi PPO įsipareigojimų. Kita 
vertus, šiame reglamente numatytos intervencinės priemonės atitinka tarptautinės prekybos 
normas.

Pakeitimas 1576
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička, 
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad šio
reglamento II priede išvardytų rūšių 
intervencinės priemonės, įskaitant 3 
straipsnyje nustatytas apibrėžtis ir 4 
straipsnyje nustatytas BŽŪP strateginiuose 
planuose pateiktinas apibrėžtis, atitiktų
PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 priedo 1 
dalies nuostatas.

Šio reglamento II priede išvardytų rūšių 
intervencinės priemonės, įskaitant 3 
straipsnyje nustatytas apibrėžtis ir 4 
straipsnyje nustatytas BŽŪP strateginiuose 
planuose pateiktinas apibrėžtis, atitinka
PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 priedo 1 
dalies nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Komisija ES atstovauja PPO ir valstybių narių vardu veikia kaip derybininkė. Todėl pareiga 
užtikrinti atitiktį PPO sutarčiai būtų bendra.

Pakeitimas 1577
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos intervencinės priemonės taip pat turi Tos intervencinės priemonės taip pat turi 
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atitikti PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priedo papildomos dalies, nurodytos šio 
reglamento II priede, nuostatas. 
Intervencinės priemonės, kurios nėra 
priskiriamos prie bazinės pajamų paramos 
tvarumui didinti, papildomos pajamų 
perskirstymo paramos tvarumui didinti, 
papildomos pajamų paramos jauniesiems 
ūkininkams ir klimatui bei aplinkai 
naudingų sistemų, gali vietoj pirmiau 
nurodytos dalies atitikti kitą PPO sutarties 
dėl žemės ūkio 2 priedo dalį, jei tai yra 
pagrindžiama BŽŪP strateginiame plane.

atitikti PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priedo papildomos dalies, nurodytos šio 
reglamento II priede, nuostatas. 
Intervencinės priemonės, kurios nėra 
priskiriamos prie bazinės pajamų paramos 
tvarumui didinti, papildomos pajamų 
perskirstymo paramos tvarumui didinti, 
papildomos pajamų paramos jauniesiems 
ūkininkams, klimatui bei aplinkai naudingų 
sistemų ir aplinkos, klimato ir kiti su 
kaimo plėtra susiję valdymo 
įsipareigojimai gali vietoj pirmiau 
nurodytos dalies atitikti kitą PPO sutarties 
dėl žemės ūkio 2 priedo dalį, jei tai yra 
pagrindžiama BŽŪP strateginiame plane.

Or. en

Pakeitimas 1578
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos intervencinės priemonės taip pat turi 
atitikti PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priedo papildomos dalies, nurodytos šio 
reglamento II priede, nuostatas. 
Intervencinės priemonės, kurios nėra 
priskiriamos prie bazinės pajamų paramos 
tvarumui didinti, papildomos pajamų 
perskirstymo paramos tvarumui didinti, 
papildomos pajamų paramos jauniesiems 
ūkininkams ir klimatui bei aplinkai 
naudingų sistemų, gali vietoj pirmiau 
nurodytos dalies atitikti kitą PPO sutarties 
dėl žemės ūkio 2 priedo dalį, jei tai yra 
pagrindžiama BŽŪP strateginiame plane.

Tos intervencinės priemonės taip pat turi
atitikti PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priedo papildomos dalies, nurodytos šio 
reglamento II priede, nuostatas. 
Intervencinės priemonės, kurios nėra 
priskiriamos prie bazinės pajamų paramos 
tvarumui didinti, papildomos pajamų 
perskirstymo paramos tvarumui didinti, 
papildomos pajamų paramos jauniesiems ir 
naujiems ūkininkams ir klimatui bei 
aplinkai naudingų sistemų, gali vietoj 
pirmiau nurodytos dalies atitikti kitą PPO 
sutarties dėl žemės ūkio 2 priedo dalį, jei 
tai yra pagrindžiama BŽŪP strateginiame 
plane.

Or. hr
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Pagrindimas

Tarp jaunųjų ir naujų ūkininkų reikia daryti didesnį skirtumą, įskaitant konkrečias 
intervencinių veiksmų abiejų grupių atžvilgiu rūšis ir finansinių paketų padalijimą, Todėl 
būtina atitinkamai pakeisti šį straipsnį.

Pakeitimas 1579
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos intervencinės priemonės taip pat turi 
atitikti PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priedo papildomos dalies, nurodytos šio 
reglamento II priede, nuostatas. 
Intervencinės priemonės, kurios nėra 
priskiriamos prie bazinės pajamų paramos 
tvarumui didinti, papildomos pajamų 
perskirstymo paramos tvarumui didinti, 
papildomos pajamų paramos jauniesiems 
ūkininkams ir klimatui bei aplinkai 
naudingų sistemų, gali vietoj pirmiau 
nurodytos dalies atitikti kitą PPO sutarties 
dėl žemės ūkio 2 priedo dalį, jei tai yra 
pagrindžiama BŽŪP strateginiame plane.

Tos intervencinės priemonės taip pat turi 
atitikti PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priedo papildomos dalies, nurodytos šio 
reglamento II priede, nuostatas. 
Intervencinės priemonės, kurios nėra 
priskiriamos prie bazinės pajamų paramos, 
papildomos pajamų perskirstymo paramos, 
papildomos pajamų paramos jauniesiems 
ūkininkams ir klimatui bei aplinkai 
naudingų sistemų, gali vietoj pirmiau 
nurodytos dalies atitikti kitą PPO sutarties 
dėl žemės ūkio 2 priedo dalį, jei tai yra 
pagrindžiama BŽŪP strateginiame plane.

Or. en

Pakeitimas 1580
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kadangi kai kurios taisyklės 
trukdo veiksmingai teikti pagalbą 
ūkininkams ir jų produktams, reikia 
valstybėms narėms palikti laisvę nuspręsti, 
kiek turėtų būti atsižvelgta į Sąjungos 
įsipareigojimus PPO rengiant savo 
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strateginius planus.

Or. fr

Pagrindimas

Pavyzdžiui, ši nuostata dera su sprendimu, kurį priėmė B. Obama administracija, 
pertvarkydama Jungtinių Amerikos Valstijų Farm Bill.

Pakeitimas 1581
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 2 
poskirsnyje numatytos specialiosios 
išmokos už medvilnę intervencinė 
priemonė atitiktų PPO sutarties dėl žemės 
ūkio 6 straipsnio 5 dalies nuostatas.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Ši dalis jau pateikta Graikijos, Ispanijos ir Portugalijos Stojimo sutartyse.

Pakeitimas 1582
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 2 
poskirsnyje numatytos specialiosios 
išmokos už medvilnę intervencinė 
priemonė atitiktų PPO sutarties dėl žemės 
ūkio 6 straipsnio 5 dalies nuostatas.

Išbraukta.
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Or. fr

Pagrindimas

Šį pakeitimą lėmė pakeitimas, kuriuo siekiama nustatyti principą, kad Komisija, kaip Sutarčių 
sergėtoja, yra atsakinga, kad būtų užtikrinta, jog valstybių narių BŽŪP strateginiais planais 
būtų laikomasi PPO įsipareigojimų.

Pakeitimas 1583
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 2 
poskirsnyje numatytos specialiosios 
išmokos už medvilnę intervencinė 
priemonė atitiktų PPO sutarties dėl žemės 
ūkio 6 straipsnio 5 dalies nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Minėta išmoka atitinka PPO normas.

Pakeitimas 1584
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 2 
poskirsnyje numatytos specialiosios 
išmokos už medvilnę intervencinė 
priemonė atitiktų PPO sutarties dėl žemės 
ūkio 6 straipsnio 5 dalies nuostatas.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Minėta išmoka atitinka PPO normas.

Pakeitimas 1585
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička, 
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios
antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 2 
poskirsnyje numatytos specialiosios 
išmokos už medvilnę intervencinė 
priemonė atitiktų PPO sutarties dėl žemės 
ūkio 6 straipsnio 5 dalies nuostatas.

2. Šios antraštinės dalies II skyriaus 3 
skirsnio 2 poskirsnyje numatytos 
specialiosios išmokos už medvilnę 
intervencinė priemonė atitinka PPO 
sutarties dėl žemės ūkio 6 straipsnio 5 
dalies nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Komisija ES atstovauja PPO ir valstybių narių vardu veikia kaip derybininkė. Todėl pareiga 
užtikrinti atitiktį PPO sutarčiai būtų bendra.

Pakeitimas 1586
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Ana Miranda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis

BŽŪP globalus vaidmuo

1. Laikydamosi SESV 208 straipsnio, 
Sąjunga ir valstybės narės užtikrina, kad 
įgyvendinant visas BŽŪP intervencines 
priemones būtų atsižvelgiama į vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus ir paisoma 
teisės į maistą bei teisės į vystymąsi.
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2. Valstybės narės užtikrina, kad BŽŪP 
strateginiai planai kuo labiau padėtų 
laiku pasiekti Darnaus vystymosi 
darbotvarkėje iki 2030 m. ir Paryžiaus 
susitarime nustatytų tikslų, visų pirma 2-
ojo, 10-ojo, 12-ojo ir 13-ojo DVT. Todėl 
pagal BŽŪP vykdomi intervenciniai 
veiksmai:

i) padeda kurti įvairią ir tvarią žemės ūkio 
ir atsparią agrarinę ekologinę praktiką 
tiek Sąjungoje, tiek šalyse partnerėse;

ii) padeda išsaugoti genetinę sėklų, 
auginamų augalų ir ūkinių bei naminių 
gyvūnų ir susijusių laukinių rūšių 
įvairovę Sąjungoje ir šalyse partnerėse;

iii) išnaudoti smulkiųjų ūkininkų ir mažų 
žemės ūkio įmonių potencialą Sąjungoje 
ir už jos ribų, ypatingą dėmesį skiriant 
moterims, čiabuvių tautoms, vykdančioms 
aktyvią žemės ūkio gamybos veiklą, ir 
ganykline gyvulininkyste užsiimantiems 
asmenims;

iv) padeda plėtoti vietos maisto sistemas ir 
šalies bei regionines rinkas Sąjungoje ir 
šalyse partnerėse, siekiant kuo labiau 
sumažinti priklausomybę nuo maisto 
importo ir trumpinti maisto tiekimo 
grandines;

v) nutraukiama prekybos praktika, kuria 
iškraipoma pasaulinė prekyba žemės ūkio 
rinkose;

vi) padedama švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos;

vii) laikomasi principo „pirmiausia –
klimatas, paskui –prekyba“.

3. BŽŪP atitiktis politikos suderinamumui 
vystymosi labui vertinamas reguliariai 
inter alia naudojant duomenis, gautus 
naudojant 119a straipsnyje nustatytą 
stebėsenos mechanizmą. Komisija teikia 
Tarybai ir Europos Parlamentui ataskaitą 
apie vertinimo ir ES politinio atsako 
rezultatus.

Or. en
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Pakeitimas 1587
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis

PPO įsipareigojimų užtikrinimas

Europos Komisija užtikrina, kad valstybių 
narių strateginiuose planuose būtų 
laikomasi Pasaulio prekybos 
organizacijoje (PPO) prisiimtų 
įsipareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

Galime atkreipti dėmesį į Komisijos pareigą laikytis PPO įsipareigojimų, jeigu tuo klausimu 
norėtume ką nors parašyti.

Pakeitimas 1588
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos sąlygos Paramos darniam vystymuisi sąlygos

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma, kad nustatant paramos sąlygas būtų atsižvelgta į žalinimo priemones 
ir jos būtų pavadintos „Paramos darniam vystymuisi sąlygos“.

Pakeitimas 1589
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos
sąlygų sistemą, pagal kurią skiriamos 
administracinės nuobaudos paramos 
gavėjams, gaunantiems tiesiogines 
išmokas pagal šios antraštinės dalies II 
skyrių arba metines išmokas pagal 65, 66 
ir 67 straipsnius, bet nesilaikantiems
BŽŪP strateginiame plane nustatytų III 
priede išvardytų Sąjungos teisės aktais 
nustatytų valdymo reikalavimų ir žemės 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartų, susijusių su šiomis 
konkrečiomis sritimis:

1. Paramos darniam vystymuisi 
sąlygos (toliau – Paramos sąlygos)
atitinka III priede išvardytus ir BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus Sąjungos 
teisės aktais įtvirtintus valdymo 
reikalavimus ir žemės geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
susijusius su šiomis konkrečiomis sritimis:

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti bendras valstybių narių paramos sąlygas, išimtinai 
grindžiamas III priede išvardytomis normomis.

Pakeitimas 1590
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų 
sistemą, pagal kurią skiriamos 
administracinės nuobaudos paramos 
gavėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas 
pagal šios antraštinės dalies II skyrių arba 
metines išmokas pagal 65, 66 ir 67 
straipsnius, bet nesilaikantiems BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų III priede 
išvardytų Sąjungos teisės aktais nustatytų 
valdymo reikalavimų ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų 
sistemą, pagal kurią skiriamos didelės 
administracinės nuobaudos paramos 
gavėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas 
pagal šios antraštinės dalies II skyrių arba 
metines išmokas pagal 65, 66 ir 67 
straipsnius, kurie, kaip nustatyta valstybei 
narei pritaikius horizontaliojo reglamento 
[.../...] IV antraštinės dalies IV skyriuje 
nustatytas kontrolės priemones, nesilaiko
BŽŪP strateginiame plane nustatytų III 
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standartų, susijusių su šiomis konkrečiomis 
sritimis:

priede išvardytų Sąjungos teisės aktais 
nustatytų valdymo reikalavimų ir žemės 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartų, susijusių su šiomis konkrečiomis 
sritimis:

Or. en

Pakeitimas 1591
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų 
sistemą, pagal kurią skiriamos 
administracinės nuobaudos paramos 
gavėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas 
pagal šios antraštinės dalies II skyrių arba 
metines išmokas pagal 65, 66 ir 67 
straipsnius, bet nesilaikantiems BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų III priede 
išvardytų Sąjungos teisės aktais nustatytų 
valdymo reikalavimų ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartų, susijusių su šiomis konkrečiomis 
sritimis:

1. skiriamos administracinės 
nuobaudos paramos gavėjams, 
gaunantiems tiesiogines išmokas pagal šios 
antraštinės dalies II skyrių arba metines 
išmokas pagal 65, 66 ir 67 straipsnius, bet 
nesilaikantiems BŽŪP strateginiame plane 
nustatytų III priede išvardytų Sąjungos 
teisės aktais nustatyto pagrindinio žemės 
ūkio veiklos našumo, valdymo reikalavimų 
ir žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartų, susijusių su šiomis 
konkrečiomis sritimis:

Or. de

Pakeitimas 1592
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų 
sistemą, pagal kurią skiriamos 
administracinės nuobaudos paramos 

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų 
sistemą, pagal kurią skiriamos 
administracinės nuobaudos paramos 
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gavėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas 
pagal šios antraštinės dalies II skyrių arba 
metines išmokas pagal 65, 66 ir 67 
straipsnius, bet nesilaikantiems BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų III priede 
išvardytų Sąjungos teisės aktais nustatytų 
valdymo reikalavimų ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartų, susijusių su šiomis konkrečiomis 
sritimis:

gavėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas 
pagal šios antraštinės dalies II skyrių, bet 
nesilaikantiems BŽŪP strateginiame plane 
nustatytų III priede išvardytų Sąjungos 
teisės aktais nustatytų valdymo 
reikalavimų ir žemės geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartų, susijusių 
su šiomis konkrečiomis sritimis:

Or. en

Pagrindimas

Premijos pagal kaimo plėtros programas skiriasi nuo tiesioginių išmokų. Tiesioginių išmokų 
negaunantys ūkininkai gali turėti galimybę vykdyti aplinkosaugos priemones pagal kaimo 
plėtros programas.

Pakeitimas 1593
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų 
sistemą, pagal kurią skiriamos 
administracinės nuobaudos paramos 
gavėjams, gaunantiems tiesiogines 
išmokas pagal šios antraštinės dalies II 
skyrių arba metines išmokas pagal 65, 66 
ir 67 straipsnius, bet nesilaikantiems BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų III priede 
išvardytų Sąjungos teisės aktais nustatytų 
valdymo reikalavimų ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartų, susijusių su šiomis konkrečiomis 
sritimis:

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų 
sistemą, pagal kurią skiriamos 
administracinės nuobaudos paramos 
gavėjams, gaunantiems išmokas pagal 65, 
66 ir 67 straipsnius, bet nesilaikantiems 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų III 
priede išvardytų Sąjungos teisės aktais 
nustatytų valdymo reikalavimų ir žemės 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartų, taip pat socialinių ir darbo 
standartų, susijusių su šiomis 
konkrečiomis sritimis:

Or. es
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Pagrindimas

Paramos sąlygos turi apimti visus BŽŪP paramos gavėjus ir darbo standartus.

Pakeitimas 1594
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų 
sistemą, pagal kurią skiriamos 
administracinės nuobaudos paramos 
gavėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas 
pagal šios antraštinės dalies II skyrių arba 
metines išmokas pagal 65, 66 ir 67 
straipsnius, bet nesilaikantiems BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų III priede 
išvardytų Sąjungos teisės aktais nustatytų 
valdymo reikalavimų ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartų, susijusių su šiomis konkrečiomis 
sritimis:

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų 
sistemą, pagal kurią veiksminga ir 
atgrasančių administracinių nuobaudų 
sistema taikoma visiems paramos 
gavėjams, gaunantiems išmokas pagal 
EŽŪGF ir EŽŪFKP, bet nesilaikantiems 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų III 
priede išvardytų Sąjungos teisės aktais 
nustatytų valdymo reikalavimų ir žemės 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartų, susijusių su šiomis konkrečiomis 
sritimis:

Or. en

Pakeitimas 1595
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) klimatu ir aplinka; a) klimatu ir aplinka, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemos paslaugas;

Or. en
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Pakeitimas 1596
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) klimatu ir aplinka; a) pagrindiniu žemės ūkio veiklos 
našumu, klimatu ir aplinka;

Or. de

Pakeitimas 1597
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) klimatu ir aplinka; a) klimatu, biologine įvairove ir 
aplinka;

Or. en

Pakeitimas 1598
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visuomenės, gyvūnų ir augalų 
sveikata;

b) visuomenės ir augalų sveikata;

Or. de

Pagrindimas

Susijęs su GAB 7-11 dėl gyvūnų ženklinimo ir sveikatos panaikinimu III priede. Panaikinus, 
ženkliai sumažėtų biurokratinės išlaidos.
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Pakeitimas 1599
Annie Schreijer-Pierik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pirmoje pastraipoje nurodyta 
paramos sąlygų sistema netaikoma 
išmokoms, skirtoms ekologinėms 
sistemoms pagal 28 straipsnį ir aplinkos ir 
klimato įsipareigojimams pagal 65 
straipsnį, kurios laikomos naudingomis 
siekiant 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nustatytų konkrečių tikslų, 
arba gyvūnų gerovei.

Or. en

Pagrindimas

Paramos sąlygos netaikomos ekologinėms sistemoms (28 straipsnis) ir įsipareigojimams 
aplinkos, klimato ir gyvūnų gerovės srityje (65 straipsnis), nes tai užkirstų kelią tikslinėms 
išmokoms siekiant geresnių rezultatų, susijusių su šiais tikslais. Pagal Komisijos pasiūlymo 
logiką panaikinama galimybė atlikti bet kokias tikslines išmokas priemonėms, kurioms 
taikomi teisiniai įsipareigojimai. Paramos sąlygų taikomas ekologinėms sistemoms ir su 
aplinka bei klimatu susijusiems įsipareigojimams būtų neproduktyvus. Todėl paramos sąlygos 
turėtų būti susijusios tik su parama reguliarioms tiesioginėms pajamoms.

Pakeitimas 1600
Momchil Nekov

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) geromis ir sąžiningomis 
pasamdytų darbuotojų darbo sąlygomis, 
taip pat bet kuria darbo teisės pažeidimo, 
susijusio su darbuotojų įdarbinimu arba 
užimtumu, forma.

Or. en
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Pakeitimas 1601
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) socialine: sąžiningo pragyvenimo 
lygio ir pagarbos žemės ūkio darbuotojų 
teisėms užtikrinimas.

Or. en

Pakeitimas 1602
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) žemės ūkio darbuotojų ir ūkininkų 
teisėmis.

Or. es

Pagrindimas

Paramos sąlygos turi apimti visus BŽŪP paramos gavėjus ir darbo standartus.

Pakeitimas 1603
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ūkio darbuotojų ir ūkininkų teise.

Or. fr
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Pakeitimas 1604
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) darbuotojų teisėmis ir socialinėmis 
teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 1605
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės pagal 1 dalį 
stengiasi užtikrinti paramos sąlygų 
sistemos supaprastinimą ūkininkų 
atžvilgiu. Valstybės narės gali iš paramos 
sąlygų sistemos išbraukti III priede 
nustatytus GAAB standartus, jeigu 
išbraukti GAAB standartai įvykdyti 
taikant lygiavertes priemones ekologinėse 
sistemose pagal 28 straipsnį arba laikantis 
su aplinka ir klimatu susijusių 
įsipareigojimų pagal 65 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP strateginių planų reglamente nustatytos skirtingos priemonės vienodiems tikslams 
pasiekti. Siekiant pereiti nuo vieno metodo taikymo visiems, valstybėms narėms reikėtų 
suteikti lankstumo pasirenkant įvairias priemones, susijusias su aplinkos, klimato ir gyvūnų 
gerovės tikslais.

Pakeitimas 1606
Peter Jahr, Albert Deß
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali nuspręsti dalį 
Sąjungos teisės aktuose nustatytų 
valdymo reikalavimų ir III priede 
išvardytų agrarinės ir ekologinės 
teritorijų, esančių 1 dalyje nurodytose 
specifinėse vietovėse, būklės standartų 
įgyvendinti taikydamos tikslingas 
priemones pagal 28 straipsnio nuostatas 
(reikalavimus dėl klimato ir aplinkos, 
ekologines schemas).

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad bus pasiekti pagrindiniai ES tikslai, ateityje turi būti nustatyta didesnė 
valstybių narių atsakomybė analizuojant nacionalinius / regioninius poreikius ir taikant 
intervencinius mechanizmus. Taip pat valstybės narės turi pačios tikslingiau ir veiksmingiau 
įgyvendinti pasiūlytus ekologinių schemų galimybių standartus, nepatirdamos naujų 
konkurencijos iškraipymų tarp valstybių narių.

Pakeitimas 1607
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pripažindamos naują 
įgyvendinimo modelį, valstybės narės 
sukuria veikiančią nepriklausomą 
tarpininkavimo ir apeliacijų įstaigą, 
kurioje užtikrinamos reikalingos žinios ir 
atstovavimas suinteresuotosioms šalims.

Or. en

Pagrindimas

Apeliacijų procesas yra gyvybiškai svarbus siekiant užtikrinti vienodą paramos gavėjų 
traktavimą.
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Pakeitimas 1608
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės tam tikrų 
kategorijų žemės ūkio valdoms gali taikyti 
dalies arba viso paramos sąlygų rinkinio 
išimtį.

Paramos pagal smulkiųjų ūkininkų 
sistemą gavėjams paramos sąlygų 
reikalavimai apskritai netaikomi.

Or. en

Pagrindimas

2014–2020 m. žalinimo sistemoje nustatytos skirtingos išimtinės kategorijos turi būti 
perkeltos į paramos sąlygų taisykles po 2020 m. Valstybės narės turėtų turėti aiškiai išreikštus 
įgaliojimus apibrėžti išimtines kategorijas pagal dydį, veiklos rūšį ir pan. Todėl po 1 dalies 
reikėtų įterptį naują dalį. Panašiai, paramos gavėjams pagal smulkiųjų ūkininkų sistemą 
neturėtų būti taikomos paramos sąlygos, nes jiems dabar netaikoma kompleksinės paramos 
sistema ir žalinimo taisyklės.

Pakeitimas 1609
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. žemės ūkio darbuotojų ir ūkininkų 
teisėmis.

Or. es

Pakeitimas 1610
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Siekiant supaprastinti 
administracinę veiklą, dėl atitinkamų 
vietovių / reikalavimų nustatytos 
minimalios ir (arba) aukščiausios 
tolerancijos ribos, dėl kurių nebūtų nei 
mažinamos išmokos, nei taikomos 
sankcijos.

Or. de

Pagrindimas

Taikant įvairias išmokų mažinimo ir sankcijų už nežymius pažeidimus priemones, kyla 
nepasitenkinimas. Įdiegus vieningas minimalias ribas, pavyzdžius, tokias, kokios galiojo iki 
2014 m., būtų galima išvengti neproporcingų išmokų mažinimo ir sankcijų priemonių 
taikymo.

Pakeitimas 1611
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į BŽŪP strateginį planą 
įtrauktinos taisyklės dėl administracinių 
nuobaudų turi atitikti Reglamento (ES) 
[HzR] IV antraštinės dalies IV skyriuje
nustatytus reikalavimus.

2. Reglamento (ES) [HzR] 
IV antraštinės dalies IV skyriuje
nustatytos taisyklės dėl administracinių 
nuobaudų taikomos paramos gavėjams, 
gaunantiems tiesiogines išmokas pagal 
šios antraštinės dalies II skyrių arba 
metines išmokas pagal 65, 66 ir 67 
straipsnius, kai jie nesilaiko 1 dalyje 
nustatytų Paramos sąlygų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti nuorodą į bendras taisykles dėl administracinių nuobaudų, 
numatytų pagal Horizontalųjį reglamentą, tačiau neįtrauktų į valstybių narių BŽŪP 
strateginius planus. Tai padeda atkurti bendras BŽŪP taisykles.
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Pakeitimas 1612
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paramos sąlygos taikomos visiems 
BŽŪP paramos gavėjams, nors valstybės 
narės gali toliau naudoti svertinius 
koeficientus, taikomus visiems BŽŪP 
paramos gavėjams, siekiant 
kontroliuojamą imtį pritaikyti prie 
tikslinių ūkių, pateikti patikinimą dėl 
patikimų ES fondų finansinių išlaidų 
kartu vengiant nereikalingų ūkių, 
kuriuose yra mažesnė neatitikties rizika, 
kontrolės priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Pavyzdžiui, mažesniems ūkiams būtų suteikiamas mažesnis rizikos svertinis koeficientas dėl jų 
dydžio, tačiau didesniems gyvulių ūkiams bus suteikiamas didesnis svertinis koeficientas, 
susijęs su gyvūnų gerove ir visuomenės sveikatos klausimais, arba ekologiniams ūkiams bus 
skiriamas mažesnis rizikos svertinis koeficientas, susijęs su aplinkos arba klimato klausimais. 
Tokio rizika pagrįsto požiūrio orientuotis į ribotą kontrolės priemonių skaičių, tais atvejais, 
kai jos yra reikalingiausios, pagrindą sudaro dabartiniai teisės aktai ir rekomendacijos, todėl 
tai jau tapo įprasta daugybės dešimtmečių praktika, kurią taiko mokėjimo agentūros. 
Išvengdami išimties logikos taikymo, galime visiems užtikrinti vienodas ir sąžiningas sąlygas.

Pakeitimas 1613
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tačiau valstybės narės gali 
nustatyti administracinių nuobaudų 
taikymo išimtis tais laikotarpiais, kai nėra 
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tam tikrų draudžiamų arba ribojamų 
augalų ar gyvūnų sveikatos produktų 
naudojimo alternatyvų.

Or. es

Pakeitimas 1614
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Turi būti vadovaujamasi III priede 
nurodytų teisės aktų, kuriuose nustatyti 
valdymo reikalavimai, taikytinomis 
versijomis, o direktyvų atveju – ir valstybių 
narių įgyvendinamomis nuostatomis.

3. Turi būti vadovaujamasi III priede 
nurodytų teisės aktų, kuriuose nustatyti 
valdymo reikalavimai, taikytinomis 
versijomis, o direktyvų atveju – ir valstybių 
narių įgyvendinamomis nuostatomis, be to, 
valstybės narės užtikrina, kad tokios 
nuostatos būtų įgyvendinamos laikantis 
PPO susitarimų dėl žemės ūkio 2 priedo 5 
ir 6 punktų.

Or. en

Pakeitimas 1615
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės pagal šį straipsnį 
netaiko paramos sąlygų sistemos:

a) paramos gavėjams, kurie gauna 
tiesiogines išmokas pagal 25 straipsnį;

b) ūkininkams, kurie laikosi 
Reglamento 2018/848 nustatytų 
ekologinio ūkininkavimo reikalavimų.

Or. en
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Pakeitimas 1616
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybėms narėms pagal šį 
straipsnį netaikoma paramos sąlygų 
sistema:

a) paramos gavėjams, kurie gauna 
tiesiogines išmokas pagal 25 straipsnį;

b) ūkininkams, kurie laikosi Reglamento 
2018/848 nustatytų ekologinio 
ūkininkavimo reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 1617
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybė narė gali nuspręsti 
netikrinti, ar paramos gavėjai, gaunantys 
paramą smulkiesiems ūkininkams, kaip 
nurodyta šio reglamento 25 straipsnyje, 
tenkina paramos sąlygas.

Or. es

Pakeitimas 1618
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4a. Paramos gavėjams, kurie gauna 
tiesiogines išmokas pagal 25 straipsnį 
(smulkiesiems ūkininkams), šiame 
straipsnyje nustatyta sąlygų sistema 
netaikoma.

Or. it

Pakeitimas 1619
Albert Deß, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Į 1 ir 2 dalių reikalavimų taikymo 
sritį nepatenka teritorijos, kuriose 
taikomos 65 straipsnyje apibrėžtos miško 
aplinkos priemonės.

Or. de

Pakeitimas 1620
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Ūkininkai, atitinkantys 
Reglamento (EB) Nr. 834/2007 29 
straipsnio 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus, susijusius su ekologiniu 
ūkininkavimu, turi būti ipso facto laikomi 
atitinkančiais šiame straipsnyje nustatytą 
sąlygų sistemą.

Or. it

Pakeitimas 1621
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai. Valstybės narės 
užtikrina, kad gyvulininkystės ūkiai 
laikytųsi taisyklių sveikatos ir gyvūnų 
gerovės srityse.

Or. fr

Pakeitimas 1622
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
agrarinius vienmečių kultūrų, 
daugiamečių kultūrų ir kitos 
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praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

specializuotos produkcijos skirtumus,
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūras, nacionaliniu arba regionų 
lygmeniu nustato būtinuosius žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, kurių privalo laikytis paramos 
gavėjai, ūkininkaujantys didesniame nei 
15 hektarų plote.

Or. en

Pakeitimas 1623
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas,
konkrečius agrarinius ir ekologinius 
skirtingos produkcijos ypatumus,
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, pasėlių įvairinimą ir 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūras, nacionaliniu arba regionų 
lygmeniu nustato būtinuosius žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, kurių privalo laikytis paramos 
gavėjai.

Or. en

Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į įvairios produkcijos agrarinius ir ekologinius ypatumus, nes tam tikrais 
atvejais, pvz., daugiamečių pasėlių arba povandeninių augalų atveju, gali būti taikomi ne visi 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartai.
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Pakeitimas 1624
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus laikantis 
nusistovėjusios vietos praktikos, 
konkretaus tikslo, kaip nustatyta 6 
straipsnio f punkte, įskaitant dirvožemio, 
vandens būklę ir klimato sąlygas, taikomas 
ūkininkavimo sistemas, žemėnaudą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūras, nacionaliniu arba regionų 
lygmeniu nustato būtinuosius žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, kurių privalo laikytis paramos 
gavėjai.

Or. en

Pakeitimas 1625
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į ūkio 
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atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

struktūrą, konkrečius atitinkamų vietovių 
ypatumus, įskaitant dirvožemio būklę ir 
klimato sąlygas, taikomas ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, 
ūkininkavimo praktiką ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu nustato 
būtinuosius žemės geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, kurių 
privalo laikytis paramos gavėjai, 
ūkininkaujantys didesniame nei [x] 
hektarų plote, kurį nustato valstybės 
narės.

Or. en

Pakeitimas 1626
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
ūkių dydį ir struktūrą, dirvožemio būklę ir 
klimato sąlygas, taikomas ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą, sėjomainą ir
ūkininkavimo praktiką, nacionaliniu arba 
regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai, turintys daugiau kaip [x] 
ha, apibrėžtų valstybių narių.

Or. pl

Pagrindimas

Smulkiesiems ūkininkams neturėtų būti taikomi sąlygiškumo reikalavimai, kaip šiuo metu yra 
daroma kompleksinės paramos ir žalinimo reikalavimų atveju.
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Pakeitimas 1627
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
konsultuodamosi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir atsižvelgdamos į pagrindinį III 
priede nurodytų standartų tikslą ir į 
konkrečius atitinkamų vietovių ypatumus, 
įskaitant dirvožemio būklę ir klimato 
sąlygas, taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

Or. en

Pagrindimas

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis yra gyvybiškai svarbios norint taikyti 
novatoriškas priemones.

Pakeitimas 1628
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
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nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, apdulkintojų būklę, 
auginamų kultūrų įvairovę sėjomainą, 
ūkininkavimo praktiką ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu nustato 
būtinuosius žemės geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, kurių 
privalo laikytis paramos gavėjai.

Or. en

Pakeitimas 1629
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, kultūros rūšį, sėjomainą, 
ūkininkavimo praktiką ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu nustato 
būtinuosius žemės geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, kurių 
privalo laikytis paramos gavėjai.

Or. it

Pakeitimas 1630
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, įskaitant 
ankštinius augalus, ūkininkavimo 
praktiką, supančią aplinką ir ūkių 
struktūras, nacionaliniu arba regionų 
lygmeniu nustato būtinuosius žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, kurių privalo laikytis paramos 
gavėjai.

Or. en

Pakeitimas 1631
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
konsultuodamosi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir atsižvelgdamos į pagrindinį III 
priede nurodytų standartų tikslą ir į 
konkrečius atitinkamų vietovių ypatumus, 
įskaitant dirvožemio būklę ir klimato 
sąlygas, taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, įprastą 
ūkininkavimo praktiką ir ūkių struktūras, 
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žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

nacionaliniu arba regionų lygmeniu nustato 
būtinuosius žemės geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, kurių 
privalo laikytis paramos gavėjai.

Or. en

Pakeitimas 1632
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
konsultuodamosi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir atsižvelgdamos į pagrindinį III 
priede nurodytų standartų tikslą ir į 
konkrečius atitinkamų vietovių ypatumus, 
įskaitant dirvožemio būklę ir klimato 
sąlygas, taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

Or. en

Pakeitimas 1633
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
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žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai, ūkininkaujantys 
didesniame nei 15 hektarų plote.

Or. en

Pakeitimas 1634
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai, turintys didesnį nei 5 ha 
žemės ūkio paskirties žemės plotą.

Or. it
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Pakeitimas 1635
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir tiek, kiek 
reikia, tinkamai atsižvelgiant į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

Or. en

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas pateikiamas siekiant užtikrinti visišką atitiktį agrarinėms ir aplinkos 
sąlygoms.

Pakeitimas 1636
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
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atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu ir, 
kai tinkama, regionų lygmeniu nustato 
būtinuosius žemės geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, kurių 
privalo laikytis paramos gavėjai.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinamas regionų vaidmuo plėtojant BŽŪP strateginį planą, visų pirma atsižvelgiant į 
paramos gavėjams taikomų minimalių geros žemės ūkio ir aplinkos būklės standartų 
apibrėžtį. Šiuo pakeitimu siekiama didesnio nuoseklumo.

Pakeitimas 1637
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, pasėlių įvairinimą, 
ūkininkavimo praktiką ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu nustato 
būtinuosius žemės geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, kurių 
privalo laikytis paramos gavėjai.

Or. fr
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Pakeitimas 1638
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Marc 
Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai, ir užtikrina, kad žemė 
padėtų siekti konkrečių 6 straipsnio d, e ir 
f punktuose nustatytų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 1639
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių



AM\1171740LT.docx 109/168 PE631.979v01-00

LT

praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

struktūras, nacionaliniu arba regionų 
lygmeniu nustato būtinuosius žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, kurių privalo laikytis paramos 
gavėjai.

Or. es

Pagrindimas

Jei 8 GAAB išbraukiamas iš III priedo, siekiant užtikrinti nuoseklumą, jis turėtų būti 
išbraukiamas ir iš straipsnių.

Pakeitimas 1640
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į III priede nurodytų 
standartų pagrindą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti bendras valstybių narių paramos sąlygas, išimtinai 
grindžiamas III priede išvardytomis normomis.

Pakeitimas 1641
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Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atokiausių regionų atveju valstybės narės 
gali nustatyti kai kurias paramos gavėjų 
kategorijas, kurioms kai kurie būtiniausi 
standartai netaikomi. Nustatydamos 
būtiniausius standartus, kurių turės 
laikytis paramos gavėjai, ir paramos 
gavėjų, kuriems šie standartai netaikomi, 
kategorijas valstybės narės įsitikina, kad 
reikalavimai dėl III priede nurodytų 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartų 1, 8 ir 9 yra ne žemesni 
nei taikomi klimatui ir aplinkai naudingos 
žemės ūkio praktikos, nurodytos 
Reglamento Nr. 1307/2013 43 straipsnio 
2 dalyje arba lygiavertės praktikos, 
nurodytos šio straipsnio 3 dalyje, atveju.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiama į atokiausių regionų ypatumus, kartu įsitikinant, kad sugriežtintos paramos 
sąlygos neturės neigiamo poveikio žalinimo požiūriu.

Pakeitimas 1642
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nustato geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus ir privalomus valdymo 
reikalavimus, kurių turi laikytis 25 
straipsnyje nurodyti ūkininkai (smulkieji 
ūkininkai), ir numato nukrypti 
leidžiančias nuostatas bei paprastesnes 
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procedūras nei įprastiems naudos 
gavėjams. Ūkininkai, kurie laikosi 
Reglamento (EB) Nr. 834/2007 29 
straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, 
susijusių su ekologiniu ūkininkavimu,
turi būti ipso facto laikomi atitinkančiais 
šiame straipsnyje nustatytą sąlygų 
sistemą, išskyrus priemones, susijusias su 
ganyklų išsaugojimu.

Or. it

Pagrindimas

Pasiūlymais siekiama sumažinti smulkiesiems ūkininkams tenkančią biurokratinę naštą ir 
patikrinimus sukuriant labiau su ūkio dydžiu susijusių įsipareigojimų ir reikalavimų sistemą. 
Patvirtinti ekologiniu ūkininkavimu užsiimantys ūkininkai laikosi labai griežtos aplinkosaugos 
požiūriu tvarkos, todėl siekiant supaprastinimo papildomi suvaržymai ir patikrinimai nėra 
reikalingi.

Pakeitimas 1643
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atokiausiems regionams, kaip jie 
apibrėžti SESV 349 straipsnyje, netaikomi 
šio reglamento III priede nustatyti geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
reikalavimai 1, 2, 8 ir 9.

Or. fr

Pakeitimas 1644
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali strateginiame 
plane numatyti galimybę atleisti tam 
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tikras ūkininkų grupes nuo kai kurių 
įsipareigojimų, nustatytų II priede, taip 
pat atsižvelgiant į tam tikrų produktų 
gamybą bei ūkio dydį.

Or. it

Pakeitimas 1645
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės nustato geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus ir privalomus valdymo 
reikalavimus, kurių turi laikytis 25 
straipsnyje nurodyti ūkininkai (smulkieji 
ūkininkai), ir numato nukrypti 
leidžiančias nuostatas bei paprastesnes 
procedūras nei įprastiems naudos 
gavėjams. Ūkininkai, kurie laikosi 
Reglamento (EB) Nr. 834/2007 29 
straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, 
susijusių su ekologiniu ūkininkavimu, 
turi būti ipso facto laikomi atitinkančiais 
šiame straipsnyje nustatytą sąlygų 
sistemą, išskyrus priemones, susijusias su 
ganyklų išsaugojimu.

Or. it

Pakeitimas 1646
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės nustato geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus ir privalomus valdymo 
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reikalavimus, kurių turi laikytis 25 
straipsnyje nurodyti ūkininkai, ir numato 
galimybę nustatyti nukrypti leidžiančias 
nuostatas bei paprastesnes procedūras nei 
įprastiems naudos gavėjams.

Or. it

Pakeitimas 1647
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų, valstybės narės gali 
nustatyti standartus, papildančius 
nustatytuosius tame priede, kuriais 
siekiama tų pagrindinių tikslų. Tačiau
valstybės narės nenustato būtinųjų 
standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

2. Valstybės narės nenustato būtinųjų 
standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti bendras valstybių narių paramos sąlygas, išimtinai 
grindžiamas III priede išvardytomis normomis.

Pakeitimas 1648
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų, valstybės narės gali 
nustatyti standartus, papildančius 
nustatytuosius tame priede, kuriais 
siekiama tų pagrindinių tikslų. Tačiau 
valstybės narės nenustato būtinųjų 

2. Siekdamos III priede nustatytų
pagrindinių tikslų, valstybės narės gali 
nustatyti standartus, papildančius 
nustatytuosius tame priede, kuriais 
siekiama tų pagrindinių tikslų, taip pat 
tinkamai pagrįstais atvejais – taikymo 
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standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

išimtis tam tikruose žemės plotuose arba 
ūkininkavimo sistemose. Tačiau valstybės 
narės nenustato būtinųjų standartų, kuriais 
siekiama kitų nei III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti užtikrinamas kuo vienodesnis paramos sąlygų taikymas, kad būtų išvengta skirtingos 
padėties. Tačiau taip pat reikia atsižvelgti į tam tikrų ūkininkavimo sistemų ir pasėlių rūšių 
ypatumus ir teikiamą naudą.

Pakeitimas 1649
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų, valstybės narės gali 
nustatyti standartus, papildančius 
nustatytuosius tame priede, kuriais 
siekiama tų pagrindinių tikslų. Tačiau 
valstybės narės nenustato būtinųjų 
standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

2. Siekdamos III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų, valstybės narės 
gali nenustatyti papildomų standartų, 
papildančių nustatytuosius tame priede, 
kuriais siekiama tų pagrindinių tikslų. 
Tačiau valstybės narės taip pat nenustato 
būtinųjų standartų, kuriais siekiama kitų 
nei III priede nustatytų pagrindinių tikslų, 
siekdamos išsaugoti bendros žemės ūkio 
politikos vykdymo nuoseklumą.

Or. nl

Pakeitimas 1650
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų, valstybės narės gali
nustatyti standartus, papildančius 

2. Siekdamos III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų, valstybės narės negali
nustatyti būtinųjų standartų, kuriais 
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nustatytuosius tame priede, kuriais 
siekiama tų pagrindinių tikslų. Tačiau 
valstybės narės nenustato būtinųjų 
standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

siekiama kitų nei III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų.

Or. it

Pagrindimas

Mokant BŽŪP išmokas į jas teisę turintiems paramos gavėjams pakanka laikytis 3 priede 
nustatytų bendrųjų taisyklių dėl valdymo reikalavimų; valstybėms narėms suteikta galimybė 
priimti papildomus teisės aktus gali trukdyti veiksmingai mokėti išmokas ir padidinti 
biurokratinę naštą, o tai prieštarautų reformos idėjai.

Pakeitimas 1651
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų, valstybės narės gali
nustatyti standartus, papildančius
nustatytuosius tame priede, kuriais 
siekiama tų pagrindinių tikslų. Tačiau
valstybės narės nenustato būtinųjų 
standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

2. Siekdamos apsaugoti bendrą 
BŽŪP pobūdį ir užtikrinti vienodas 
sąlygas, laikydamosi III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų, valstybės narės negali 
nustatyti standartų, papildančių
nustatytuosius tame priede, kuriais 
siekiama tų pagrindinių tikslų. Be to,
valstybės narės nenustato būtinųjų 
standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu apsaugoti BŽŪP bendrą pobūdį.

Pakeitimas 1652
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų, valstybės narės gali 
nustatyti standartus, papildančius 
nustatytuosius tame priede, kuriais 
siekiama tų pagrindinių tikslų. Tačiau 
valstybės narės nenustato būtinųjų 
standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

2. Siekdamos III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų, valstybės narės gali 
nustatyti standartus, papildančius 
nustatytuosius tame priede, kuriais 
siekiama tų pagrindinių tikslų, taip pat 
rizikos valdymo priemones. Tačiau 
valstybės narės nenustato būtinųjų 
standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų ir 
rizikos valdymo pagal 70 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1653
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų, valstybės narės gali 
nustatyti standartus, papildančius
nustatytuosius tame priede, kuriais 
siekiama tų pagrindinių tikslų. Tačiau 
valstybės narės nenustato būtinųjų 
standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

2. Siekdamos III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų, valstybės narės gali 
leisti paramos gavėjams, kurie laikosi 
praktikos, lygiavertės standartams, 
papildantiems nustatytuosius tame priede, 
kuriais siekiama tų pagrindinių tikslų, 
nustatyti alternatyvius standartus. Tačiau 
valstybės narės nenustato būtinųjų 
standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi politiką siekiama orientuoti į rezultatus, o ne priemones, paramos gavėjams
leidžiama taikyti lygiavertę praktiką.

Pakeitimas 1654
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija įvertina GAAB standartų 
veiksmingumą siekiant su jais susijusių 
tikslų, kaip nustatyta III priede. Tą 
vertinimą ji atlieka remdamasi kiekvieno 
BŽŪP strateginiame plane nustatyto 
standarto aprašymu, kaip nustatyta šio 
reglamento 98 straipsnio b punkte. 
Atliekant vertinimą atsižvelgiama į 
standarto veiksmingumą (išlaidų ir 
naudos analizę) ir esamas alternatyvas. 
Vertinimo metu gali būti taikomi 
visapusiški metodai, tačiau tais atvejais, 
kai vienas arba daugiau standartų padeda 
vienu metu siekti kelių tikslų.

Kilus abejonėms dėl to, ar GAAB 
standartas yra veiksmingas siekiant jame 
nustatyto (-ų) tikslo (-ų), Komisija 
perduoda pastabas atitinkamai valstybei 
narei pagal 106 straipsnio 3 dalį ir 
atsižvelgia į stebėsenos komiteto 
nuomonę. Komisija atmeta GAAB 
standartus, kurie nėra veiksmingi siekiant 
III priede nustatytų tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Kad BŽŪP veiktų kaip bendra politika, kurioje nustatyti visiems ūkininkams taikomi panašūs 
standartai, svarbu aiškiai nurodyti, kad Komisija įvertins ir prireikus atmes GAAB 
standartus, kurie valstybių narių siūlymu padeda siekti III priede nustatytų tikslų. Tai yra 
labai svarbu siekiant išvengti, kad valstybės narės nelenktyniautų mažindamos standartus, nes 
tai yra vienas iš galimų pavojų naujam įgyvendinimo modeliui.

Pakeitimas 1655
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir 
bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto 
santykis regionų arba subregionų 
lygmeniu nesumažėtų daugiau kaip 
5 proc., palyginti su referencine santykine 
dalimi, kurią nustato valstybės narės 
2018 m., daugiamečiais žolynais užsėtus 
plotus, kaip nurodyta šios 4 straipsnio 
dalies antros pastraipos b punkte, 
padalydamos iš bendro žemės ūkio 
paskirties žemės ploto, nurodyto b punkte 
pagal III priedo GAAB 1.

Or. en

Pakeitimas 1656
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato sistemą, 
pagal kurią paramos gavėjai naudojasi III 
priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, 
laikydamosi tame priede nustatytų 
būtinųjų su turiniu ir funkcijomis 
susijusių reikalavimų.

Išbraukta.

Komisija gali teikti valstybėms narėms 
paramą tai priemonei parengti ir 
duomenų saugojimo bei tvarkymo 
paslaugų reikalavimams įvykdyti.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama panaikinti Ūkių tvarumo priemonę maisto medžiagų naudojimui 
valdyti. Galima teigti, kad ši priemonė yra pernelyg sudėtinga, kad ji būtų įtraukta į paramos 
sąlygas ir ji labiau tiktų konsultuojant ūkius arba įgyvendinant agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemones.
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Pakeitimas 1657
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato sistemą, 
pagal kurią paramos gavėjai naudojasi III 
priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, 
laikydamosi tame priede nustatytų 
būtinųjų su turiniu ir funkcijomis 
susijusių reikalavimų.

Išbraukta.

Komisija gali teikti valstybėms narėms 
paramą tai priemonei parengti ir 
duomenų saugojimo bei tvarkymo 
paslaugų reikalavimams įvykdyti.

Or. it

Pakeitimas 1658
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato sistemą, 
pagal kurią paramos gavėjai naudojasi III 
priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, 
laikydamosi tame priede nustatytų 
būtinųjų su turiniu ir funkcijomis 
susijusių reikalavimų.

Išbraukta.

Komisija gali teikti valstybėms narėms 
paramą tai priemonei parengti ir 
duomenų saugojimo bei tvarkymo 
paslaugų reikalavimams įvykdyti.

Or. en
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Pagrindimas

Ūkių tvarumo priemonės maisto medžiagų naudojimui valdyti įgyvendinimas reikštų didelę 
administracinę ir finansinę naštą valstybėms narėms ir ūkininkams. Programinės įrangos, 
reikalingos techninėms sąlygoms užtikrinti kūrimas užima daug laiko ir yra brangus procesas. 
Dėl sistemos eksploatavimo, priežiūros ir nuolatinio naudojimo atsirastų papildomi 
finansiniai poreikiai ir tam taip pat reikėtų daugiau žmogiškųjų išteklių. Šį straipsnį reikia 
išbraukti.

Pakeitimas 1659
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III 
priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, 
laikydamosi tame priede nustatytų 
būtinųjų su turiniu ir funkcijomis 
susijusių reikalavimų.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 1660
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III 
priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, 
laikydamosi tame priede nustatytų 
būtinųjų su turiniu ir funkcijomis 
susijusių reikalavimų.

Išbraukta.

Or. es
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Pagrindimas

Tvaraus maisto medžiagų naudojimo vertinimas turėtų būti įtrauktas tarp 13 straipsnyje 
aprašytų ūkių konsultavimo paslaugų.

Pakeitimas 1661
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III 
priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, 
laikydamosi tame priede nustatytų 
būtinųjų su turiniu ir funkcijomis 
susijusių reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šią priemonę dar per anksti įtraukti į standartų reikalavimus. Daug gamintojų nebus pajėgūs 
paprastai integruoti šios priemonės, ypač teritorijose, kuriose nėra plačiajuosčio ryšio. Kol 
kas pageidautina įtraukti maisto medžiagų naudojimo valdymą, nes tai yra viena iš 
priemonių, kurių atžvilgiu galėtų būti teikiamos konsultavimo paslaugos.

Pakeitimas 1662
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III 
priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, 
laikydamosi tame priede nustatytų 
būtinųjų su turiniu ir funkcijomis 
susijusių reikalavimų.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 1663
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III 
priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, 
laikydamosi tame priede nustatytų 
būtinųjų su turiniu ir funkcijomis 
susijusių reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1664
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto 
medžiagų naudojimui valdyti, laikydamosi 
tame priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų.

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto 
medžiagų naudojimui valdyti, laikydamosi 
tame priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų. 
Siekdama užtikrinti, kad ši priemonė būtų 
veiksmingai naudojama ir įgyvendinama, 
Komisija turi nustatyti pakankamą 
pereinamąjį laikotarpį.

Or. it

Pagrindimas

Labai svarbu naudoti daugiau naujoviškų priemonių, kad būtų supaprastintas ūkių valdymas 
ir patenkinti nauji sektoriaus poreikiai. Tačiau per trumpą laikotarpį Komisijos pasiūlymo 
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negali įgyvendinti visų rūšių paramos gavėjai. Todėl, prieš nustatant prievolę naudoti šią 
priemonę teikiant BŽŪP paraiškas būtina nustatyti pereinamąjį laikotarpį.

Pakeitimas 1665
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto 
medžiagų naudojimui valdyti, laikydamosi 
tame priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų.

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto 
medžiagų naudojimui valdyti, laikydamosi 
tame priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų. 
Siekdama užtikrinti, kad ši priemonė būtų 
veiksmingai naudojama ir įgyvendinama, 
Komisija turi nustatyti pakankamą 
pereinamąjį laikotarpį.

Or. it

Pakeitimas 1666
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto 
medžiagų naudojimui valdyti, laikydamosi 
tame priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų.

Valstybės narės, siekdamos kuo labiau 
sumažinti maisto medžiagų nuotėkį 
ūkiuose ir jį panaikinti, nustato sistemą, 
pagal kurią paramos gavėjai naudojasi III 
priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, 
laikydamosi tame priede nustatytų būtinųjų 
su turiniu ir funkcijomis susijusių 
reikalavimų.

Or. en
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Pakeitimas 1667
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto 
medžiagų naudojimui valdyti, laikydamosi 
tame priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų.

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone [praėjus 
3 metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo] maisto medžiagų naudojimui 
valdyti, laikydamosi tame priede nustatytų
būtinųjų su turiniu ir funkcijomis susijusių 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Ūkių tvarumo priemonė maisto medžiagų naudojimui valdyti turi įvairių privalumų: padeda 
ūkininkams priimti sprendimus, užtikrina geresnį derlių ir sutaupyti naudojant trąšas, skatina 
subalansuotas augalų maisto medžiagas ir gerina pasėlių kokybę. Tačiau visiems ES 
ūkininkams reikia vis daugiau laiko, kad jie sugebėtų naudoti priemonę, kaip tai siūlo ES 
Komisija. Šiuo pakeitimu siūloma nustatyti 3 metų pereinamąjį laikotarpį.

Pakeitimas 1668
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto 
medžiagų naudojimui valdyti, laikydamosi 
tame priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų.

Valstybės narės gali nustatyti sistemą, 
pagal kurią paramos gavėjai naudojasi III 
priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, 
laikydamosi tame priede nustatytų būtinųjų 
su turiniu ir funkcijomis susijusių 
reikalavimų, jeigu dar nenustatytos 
veikiančios sistemos.

Or. en
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Pagrindimas

Nebūtina dubliuoti esamų struktūrų.

Pakeitimas 1669
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto 
medžiagų naudojimui valdyti, laikydamosi 
tame priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų.

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto 
medžiagų ir vandens naudojimui valdyti, 
laikydamosi tame priede nustatytų būtinųjų 
su turiniu ir funkcijomis susijusių 
reikalavimų.

Or. es

Pakeitimas 1670
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto 
medžiagų naudojimui valdyti, laikydamosi 
tame priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų.

Valstybės narės, kai tinkama, gali 
nustatyti sistemą, pagal kurią paramos 
gavėjai naudojasi III priede nurodyta Ūkių 
tvarumo priemone maisto medžiagų 
naudojimui valdyti, laikydamosi tame 
priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Implementing the Farm Sustainability Tool for Nutrients would constitute a serious 
administrative and financial burden both for the Member States and the farmers. 
Development of the software needed and ensuring technical conditions are time-consuming 
and costly processes. Operation, maintenance and seamless use of the system would create 
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additional financing needs and human resources as well. A Member State should have the 
option of applying the nutrient management plan to a pre-selected layer of farmers. It should 
be applicable only to farmers where the technical conditions are available. Double 
administration should be avoided; so if a Member State has an equivalent system or systems, 
it should be appropriate to continue that or those.

Pakeitimas 1671
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto 
medžiagų naudojimui valdyti, laikydamosi 
tame priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyta sistema, pagal kurią paramos 
gavėjai naudojasi III priede nurodyta Ūkių 
tvarumo priemone maisto medžiagų 
naudojimui valdyti, laikydamosi tame 
priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 1672
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto 
medžiagų naudojimui valdyti, laikydamosi 
tame priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų.

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
cheminėms medžiagoms mažinti, 
laikydamosi tame priede nustatytų būtinųjų 
su turiniu ir funkcijomis susijusių 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 1673
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto 
medžiagų naudojimui valdyti, laikydamosi 
tame priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų.

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
cheminėms medžiagoms mažinti, 
laikydamosi tame priede nustatytų būtinųjų 
su turiniu ir funkcijomis susijusių 
reikalavimų.

Or. en

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste.)

Pagrindimas

Ūkių tvarumo priemonė maisto medžiagų naudojimui valdyti turėtų apimti visas žemės ūkyje 
naudojamas cheminės medžiagas, įskaitant pesticidus, biocidus arba veterinarinius 
produktus, o ne tik maisto medžiagas. Ne viskas tinka visiems.

Pakeitimas 1674
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto 
medžiagų naudojimui valdyti, laikydamosi 
tame priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų.

Valstybės narės gali nustatyti sistemą, 
pagal kurią paramos gavėjai naudojasi III 
priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, 
laikydamosi tame priede nustatytų būtinųjų 
su turiniu ir funkcijomis susijusių 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų sugebėti naudoti skirtingus maisto medžiagų valdymo metodus, be to, 
jos neturėtų būti saistomos privalomos Europos sistemos, jeigu ji nepadeda užtikrinti vienodų 
rezultatų.
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Pakeitimas 1675
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sistemą, pagal 
kurią paramos gavėjai naudojasi III priede 
nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto 
medžiagų naudojimui valdyti, laikydamosi 
tame priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir 
funkcijomis susijusių reikalavimų.

Valstybės narės gali nustatyti sistemą, 
pagal kurią paramos gavėjai naudojasi III 
priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, 
laikydamosi tame priede nustatytų būtinųjų 
su turiniu ir funkcijomis susijusių 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijos siūlomoje 12 straipsnio 3 dalyje pateikiama nuoroda į Ūkių tvarumo 
priemonę maisto medžiagų naudojimui valdyti. Dėl šios priemonės ūkininkai gali patirti daug 
administracinių išlaidų ir jiems gali būti sukuriama našta. Pavyzdžiui, atliekant dirvožemio 
derlingumo analizę patiriama daug išlaidų, kurios ūkininkams nekompensuojamos. Vietoje 
paramos sąlygų šie tikslai turėtų būti papildyti II ramstyje arba kaip valstybėms narėms 
teikiant konsultavimo ūkininkavimo klausimais paslaugas alternatyva.

Pakeitimas 1676
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali teikti valstybėms narėms 
paramą tai priemonei parengti ir 
duomenų saugojimo bei tvarkymo 
paslaugų reikalavimams įvykdyti.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Tvaraus maisto medžiagų naudojimo vertinimas turėtų būti įtrauktas tarp 13 straipsnyje 
aprašytų ūkių konsultavimo paslaugų.
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Pakeitimas 1677
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali teikti valstybėms narėms 
paramą tai priemonei parengti ir 
duomenų saugojimo bei tvarkymo 
paslaugų reikalavimams įvykdyti.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 1678
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali teikti valstybėms narėms 
paramą tai priemonei parengti ir duomenų 
saugojimo bei tvarkymo paslaugų 
reikalavimams įvykdyti.

Komisija gali teikti valstybėms narėms 
paramą tai priemonei parengti ir duomenų 
saugojimo bei tvarkymo paslaugų 
reikalavimams įvykdyti. Komisija privalo 
sudaryti sąlygas tinkamam pereinamajam 
laikotarpiui, kad būtų galima veiksmingai 
įgyvendinti ir naudoti priemonę.

Or. ro

Pakeitimas 1679
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali teikti valstybėms narėms 
paramą tai priemonei parengti ir duomenų 
saugojimo bei tvarkymo paslaugų 

Komisija gali teikti valstybėms narėms 
paramą tai priemonei parengti ir duomenų 
saugojimo bei tvarkymo paslaugų 
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reikalavimams įvykdyti. reikalavimams įvykdyti. Komisija nustato 
tinkamą pereinamąjį laikotarpį, kad 
sudarytų sąlygas veiksmingai naudoti ir 
įgyvendinti tą priemonę.

Or. en

Pakeitimas 1680
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali teikti valstybėms narėms 
paramą tai priemonei parengti ir duomenų 
saugojimo bei tvarkymo paslaugų 
reikalavimams įvykdyti.

Komisija gali teikti valstybėms narėms 
paramą tai priemonei parengti. Duomenų 
saugojimo, tvarkymo ir apsaugos paslaugų 
reikalavimais turi būti užtikrinama, kad 
ūkininkas galėtų kontroliuoti medžiagų 
naudojimo valdymą.

Or. es

Pakeitimas 1681
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos gavėjai gali nesilaikyti III priede 
nurodytų GAAB standartų Nr. 5, Nr. 8 ir 
Nr. 9, jeigu jie taiko lygiavertę žemės ūkio 
praktiką, kurią valstybės narės pagal 28 
straipsnį nustatė savanoriškose klimato ir 
aplinkos sistemose arba ji atitinka 
agrarinius, aplinkos ir klimato 
įsipareigojimus pagal 65 straipsnį, jeigu ši 
praktiką viršija susijusius GAAB 
standartus Nr. 5, Nr. 8 ir Nr. 9.

Or. en
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Pakeitimas 1682
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamente (ES) 2018/848 numatytus 
reikalavimus dėl ekologinio žemės ūkio 
atitinkantys ūkininkai ipso facto atitinka 
šio reglamento III priede numatytus geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus Nr. 1, Nr. 8 ir Nr. 9.

Or. en

Pakeitimas 1683
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažosioms Egėjo jūros saloms, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 229/2013 
IV skyriuje, netaikomi šio reglamento III 
priede nustatyti 1, 2, 8 ir 9 geros žemės 
ūkio praktikos reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 1684
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Laikydamosi šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų, kurios konkretizuotos jų 
BŽŪP strateginiuose planuose, valstybės 
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narės gali pripažinti lygiavertę praktiką 
arba sertifikavimo sistemas, kuriomis 
užtikrinama lygiavertė arba didesnė 
nauda klimatui ir aplinkai, palyginti su 
vienos ar kelių rūšių praktika geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
nurodytos III priede, srityje.

Ši praktika laikoma lygiaverte, jeigu ji 
atitinka:

a) pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnio 2 dalį prisiimtus 
įsipareigojimus;

b) pagal šio reglamento 28 straipsnį ir 
65 straipsnio 5 dalies a punktą prisiimtus 
įsipareigojimus;

c) nacionalines arba regionines 
aplinkosaugos sertifikavimo sistemas, 
kuriose neapsiribojama tik pagal šį skirsnį 
nustatytais privalomais standartais.

Paramos gavėjas gali laikytis vienos (arba 
kelių) rūšių praktikos tik tuo atveju, jei šia 
praktika visiškai pakeičiama atitinkama 
pirmame punkte nurodytos rūšies (-ių), 
kuri (-ios) buvo pripažintos valstybės 
narės BŽŪP strateginiame plane, 
praktika.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama valstybėms narėms pasiūlyti nustatyti lygiavertę praktiką, siekiant 
nustatyti lankstesnes paramos sąlygas, kurios išimtinai grindžiamos III priede išvardytais 
standartais. Tai lygiavertiškumo priemonių, kurios buvo numatytos Reglamente 1307/2013 
įgyvendinant žalinimo priemones.

Pakeitimas 1685
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir 
bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto 
santykis, kaip nurodyta 4 straipsnyje, 
regionų arba subregionų lygmeniu 
nesumažėtų daugiau kaip 5 proc., 
palyginti su referencine santykine dalimi, 
kurią nustato valstybės narės 2018 m., 
daugiamečiais žolynais užsėtus plotus, 
kaip nurodyta 4 straipsnio dalies antros 
pastraipos b punkte, padalydamos iš 
bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto, 
nurodyto b punkte pagal III priedo 
GAAB 1.

Or. en

Pagrindimas

Daugiamečiais žolynais užsėtų plotų santykis, kuris nacionaliniu lygmeniu taikomas 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiu, lėmė grynąjį daugiamečiais žolynais užsėtų plotų 
praradimą, kuris tam tikruose regionuose buvo vėl paverstas ariamąja žeme. Todėl tik 
regiono arba subregiono lygmeniu taikomas santykis garantuoja, kad viešosios gėrybės bus 
gaminamos vienodai.

Pakeitimas 1686
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Paramos gavėjai gali nesilaikyti 
III priede nurodytų geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartų Nr. 5, 8, 
ir 9, jeigu laikosi lygiavertės geros žemės 
ūkio praktikos, nustatytos valstybių narių 
neprivalomose klimatui ir aplinkai 
naudingose sistemose, nurodytose 28 
straipsnyje, arba 65 straipsnyje nustatytų 
agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimų, 
jeigu ta praktika vykdoma laikantis 
griežtesnių nei geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartų Nr. 5, 8, 
ir 9.
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Or. it

Pagrindimas

Si propone di dare la possibilità agli Stati Membri di prevedere che le pratiche colturali 
ecosostenibili, previste dai regimi volontari di pagamento per il clima e l’ambiente di cui 
all’Art. 28, o dagli impegni agro-climatico-ambientali di cui all’Art.65 (Sviluppo Rurale) 
siano considerate equivalenti - e quindi possano sostituirsi - a determinati impegni di 
condizionalità. Tali impegni riguardano le BCAA (buone condizioni agronomiche e 
ambientali) n. 5 (gestione sostenibile dei nutrienti) n. 8 (rotazione delle colture) e n. 9 
(mantenimento elementi del paesaggio e superfici non produttive per migliorare la 
biodiversità) che, appunto, potrebbero essere sostituite da altrettante pratiche equivalenti, 
remunerate con i regimi di sostegno di cui all’Art. 28.

Pakeitimas 1687
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Paramos gavėjai gali nesilaikyti 
III priede nurodytų GAAB standartų 
Nr. 5, Nr. 8 ir Nr. 9, jeigu jie taiko 
lygiavertę žemės ūkio praktiką, kurią 
valstybės narės pagal 28 straipsnį nustatė 
savanoriškose klimato ir aplinkos 
sistemose arba ji atitinka agrarinius, 
aplinkos ir klimato įsipareigojimus pagal 
65 straipsnį, jeigu ši praktiką viršija 
susijusius GAAB standartus Nr. 5, Nr. 8 
ir Nr. 9.

Or. en

Pakeitimas 1688
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 

Išbraukta.
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deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 
maisto medžiagų naudojimui valdyti 
forma, papildomi būtinieji elementai bei 
funkcijos.

Or. fr

Pakeitimas 1689
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 
maisto medžiagų naudojimui valdyti 
forma, papildomi būtinieji elementai bei 
funkcijos.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1690
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 
maisto medžiagų naudojimui valdyti 
forma, papildomi būtinieji elementai bei 
funkcijos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visas būtinas taisykles reikėtų nustatyti pagrindiniu reglamentu. Tai būtų svarbu todėl, kad 
sprendimus dėl šių klausimų reikėtų priimti Parlamento ir Tarybos lygmenimis. Be to, 
rengiant BŽŪP planus, reikėtų žinoti visas atitinkamas ES taisykles. Bet kuriuo atveju, jeigu 
nuostata dėl leidimo nebus išbraukta, reikėtų, kad ji būtų taikoma tik kalbant apie 
daugiamečių žolynų santykį.

Pakeitimas 1691
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 
maisto medžiagų naudojimui valdyti 

Išbraukta.
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forma, papildomi būtinieji elementai bei 
funkcijos.

Or. en

Pagrindimas

Nebūtų tinkama leisti Komisijai sukurti papildomus pareigų sluoksnius ir sudėtingas 
nuostatas priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 1692
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 
maisto medžiagų naudojimui valdyti 
forma, papildomi būtinieji elementai bei 
funkcijos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1693
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



PE631.979v01-00 138/168 AM\1171740LT.docx

LT

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 
maisto medžiagų naudojimui valdyti 
forma, papildomi būtinieji elementai bei 
funkcijos.

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas, Komisijai taip pat leidžiama 
nustatyti išimtis, susijusias su paramos 
sąlygų laikymusi, nustatomos taisyklės 
tais atvejais, kai ūkininkai negali 
kontroliuoti išimtinių aplinkybių, taip pat 
su force majeure atvejais susijusios 
taisyklės, Ūkių tvarumo priemonės maisto 
medžiagų naudojimui valdyti forma, 
papildomi būtinieji elementai bei funkcijos
valstybėse narėse, kuriose nustatoma ši 
priemonė;

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkai negali būti baudžiami už aplinkybių, kurių jie nekontroliuoja, atsiradimą.

Pakeitimas 1694
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatant santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementus, 
ataskaitinius metus bei konversijos 
koeficientą.
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maisto medžiagų naudojimui valdyti 
forma, papildomi būtinieji elementai bei 
funkcijos.

Or. es

Pagrindimas

Dėl galimybės Komisijai keisti GAAB galėtų kilti problemų, nes į tokius pakeitimus turėtų būti 
atsižvelgiama strateginiuose planuose.

Pakeitimas 1695
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 
maisto medžiagų naudojimui valdyti 
forma, papildomi būtinieji elementai bei 
funkcijos.

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas.

Or. it

Pakeitimas 1696
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
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suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 
maisto medžiagų naudojimui valdyti
forma, papildomi būtinieji elementai bei 
funkcijos.

suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, siekiant gerinti 
GAAB standartų atitiktį siekiant III 
priede nurodytų tikslų, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 
cheminėms medžiagoms mažinti forma, 
papildomi būtinieji elementai bei funkcijos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad GAAB standartų veiksmingumo vertinimo kriterijai būtų išsamiau 
paaiškinti, nes tai yra svarbu valstybėms narėms, šį straipsnį būtina papildyti galimybe 
priimti deleguotąjį aktą.

Pakeitimas 1697
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 
maisto medžiagų naudojimui valdyti
forma, papildomi būtinieji elementai bei 
funkcijos.

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 
cheminėms medžiagoms mažinti forma, 
papildomi būtinieji elementai bei funkcijos.

Or. en
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Pakeitimas 1698
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 
maisto medžiagų naudojimui valdyti 
forma, papildomi būtinieji elementai bei 
funkcijos.

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas:
a) taisyklėmis, kuriomis pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi kai kurie
santykinę daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai;
b) taisyklėmis, kuriomis nustatomi 
atitinkami reikalavimai, taikytini 
3a punkto c papunktyje nurodytoms 
nacionalinėms ar regioninėms 
sertifikavimo sistemoms, įskaitant šiomis 
sistemomis užtikrintino patikimumo lygį.

Or. fr

Pagrindimas

Šį pakeitimą lėmė pakeitimai, atlikti šiame straipsnyje, nustatant lygiavertes priemones, ir 
III priede, kur patikslintas GAAB 1 konversijos koeficientas.

Pakeitimas 1699
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Atokiausiems Sąjungos regionams, 
kaip apibrėžta SESV 349 straipsnyje, ir 
mažosioms Egėjo jūros saloms, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 229/20131 
straipsnio 2 dalyje, netaikomi šio 
reglamento III priede nustatyti 1-as, 2-as, 
8-as ir 9-as geros žemės ūkio ir aplinkos 
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būklės reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Paliekamos ne tik galiojančios GAAB 2, bet ir „žalinimui“ pritaikytų GAAB išimtys 
atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms, taip siekiant atsižvelgti į šiose 
teritorijose kylančius ypatingus sunkumus.

Pakeitimas 1700
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis

Su socialinėmis ir darbo sąlygomis 
susijusios valstybių narių pareigos

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
BŽŪP fondų paramos gavėjai laikytųsi 
socialinių ir darbo standartų, taikomų tiek 
savininkams, tiek bendrasavininkiams, 
taip pat nuolatiniams ir laikiniesiems 
darbuotojams, pasamdytiems vykdyti su 
ūkio priežiūra susijusias užduotis.

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
pažeidimų sunkumą, turi nustatyti, kokio 
griežtumo nuobaudas taikyti. Be kita ko, 
netgi gali būti panaikinta teisė gauti 
paramą.

3. Šiuo tikslu valstybės narės užtikrina 
tinkamą darbo ir socialinės apsaugos 
institucijų bei žemės ūkio institucijų 
koordinavimą, kad būtų galima stebėti 
užimtumo ir veiklos duomenis.

4. Komisija gali teikti valstybėms narėms 
paramą tai priemonei parengti.

Or. es
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Pakeitimas 1701
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis

Alternatyvi paramos sąlygų sistema

Nukrypdamos nuo 11 ir 12 straipsnių, 
valstybės narės į savo BŽŪP strateginius 
planus gali įtraukti alternatyvią paramos 
sąlygų sistemą, kurioje galioja 
administracinės nuobaudos, skiriamos 
sąlygų nesilaikymo atveju, ir kurioje 11 
straipsnio 1 dalyje nurodyti įstatyminiai 
geros žemės ūkio ir aplinkos būklės 
valdymo reikalavimai ir standartai yra 
visiškai arba iš dalies pakeičiami 
ūkininkams arba ūkininkų grupėms 
taikomomis pareigomis, turinčiomis 
lygiavertį poveikį atsižvelgiant į BŽŪP 
tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama pasiekti paramos sąlygų tikslus kitomis 
lygiavertėmis priemonėmis, pvz., nustatant ūkininkams arba ūkininkų grupėms reikalavimus, 
susijusius su lygiaverčiais paramos sąlygų rezultatais. Papildomas pranešėjo 78 pakeitimas.

Pakeitimas 1702
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 

1. Valstybės narės perima esamą ar 
priklausomai nuo konkrečios padėties 
rengia tvarką, pagal kurią ūkininkams ir 
kitiems pagal BŽŪP teikiamos paramos 
gavėjams teikiamos konsultavimo dėl 
žemėtvarkos ir ūkių valdymo paslaugos 
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konsultavimo paslaugos). (toliau – ūkių konsultavimo paslaugos). 
Trumpas tokios sistemos aprašymas turi 
būti įtrauktas į BŽŪP strateginį planą.

Or. de

Pakeitimas 1703
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos). Ta nauja 
sistema turėtų būti pagrįsta valstybėse 
narėse jau esamomis sistemomis.

Or. ro

Pakeitimas 1704
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos). Ši nauja sistema 
turėtų būti grindžiama jau valstybių narių 
lygmeniu veikiančiomis sistemomis.

Or. en
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Pakeitimas 1705
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
pagal BŽŪP teikiamos paramos gavėjams 
teikiamos konsultavimo dėl žemėtvarkos ir 
ūkių valdymo paslaugos ir parama 
išlaidoms, kurios patiriamos teikiant šias 
paslaugas, padengti (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

Or. es

Pakeitimas 1706
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos), ir skiria tinkamą 
biudžetą siekiant finansuoti šias 
paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 1707
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
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13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
pagal BŽŪP teikiamos paramos gavėjams 
teikiamos konsultavimo dėl žemėtvarkos ir 
ūkių valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

Or. es

Pakeitimas 1708
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia savanorišką ir viešą sistemą, 
pagal kurią ūkininkams ir kitiems pagal 
BŽŪP teikiamos paramos gavėjams 
teikiamos konsultavimo dėl žemėtvarkos ir 
ūkių valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

Or. es

Pakeitimas 1709
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
viešos arba privačios konsultavimo dėl 
žemėtvarkos ir ūkių valdymo paslaugos 
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konsultavimo paslaugos). (toliau – ūkių konsultavimo paslaugos).

Or. en

Pagrindimas

Įvairiose valstybėse narėse jau teikiamos privačios konsultavimo paslaugos. Jos yra 
nepriklausomos (nesusijusios su produktų pardavimu) ir gerai veikia. Šiuo pakeitimu 
siekiama paaiškinti ir užtikrinti, kad dabartinės privačias konsultavimo ūkininkavimo 
klausimais paslaugas taip pat būtų leidžiama teikti atsižvelgiant į ūkininkams teikiamų 
konsultavimo paslaugų sistemą.

Pakeitimas 1710
Jan Huitema, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
viešos arba privačios konsultavimo dėl 
žemėtvarkos ir ūkių valdymo paslaugos 
(toliau – ūkių konsultavimo paslaugos).

Or. en

Pakeitimas 1711
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
nepriklausomos konsultavimo dėl 
žemėtvarkos ir ūkių valdymo paslaugos 
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konsultavimo paslaugos). (toliau – ūkių konsultavimo paslaugos).

Or. en

Pakeitimas 1712
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
nemokamos konsultavimo dėl žemėtvarkos 
ir ūkių valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

Or. en

Pakeitimas 1713
Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nustato paramos 
gavėjų konsultavimo dėl žemėtvarkos ir 
ūkių valdymo sistemą (ūkių konsultavimo 
sistema). Šią ūkių konsultavimo sistemą 
valdo paskirtos valdžios įstaigos ir (arba) 
atrinktos privačios įstaigos.

Or. en

Pakeitimas 1714
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija nustato minimalius ūkių 
konsultavimo paslaugų standartus, 
susijusius su teikiamų konsultacijų 
kokybe, nepriklausomumu ir teritorine 
aprėptimi.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams reikia įgyti naujų rūšių įgūdžių ir žinių, kad galėtų pradėti taikyti naują ir 
tvaresnę žemės ūkio praktiką. Todėl vis svarbesnis tampa kokybiškų ūkių konsultavimo 
paslaugų teikimas. Tačiau atrodo, kad dabar BŽŪP trūksta tikros kokybiškos ūkių 
konsultavimo paslaugų kontrolės sistemos, kurios pajėgumai padėti ūkininkams įvairiose 
valstybėse narėse labai skiriasi.

Pakeitimas 1715
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės savo teritorijoje, 
įskaitant atokius regionus ir jūros salas, 
užtikrina kokybiškas ūkių konsultavimo 
paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 1716
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1b. Valstybė narė užtikrina, kad visos 
jos teritorijoje teikiamos ūkių 
konsultavimo paslaugos būtų akredituotos 
prieš patvirtinant jos pirmąjį BŽŪP 
strateginį planą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnio 1 a dalį (nauja).

Pakeitimas 1717
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
ūkių konsultavimo paslaugų 
akreditavimo.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnio 1 a dalį (nauja).

Pakeitimas 1718
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir palengvinti įgūdžių ir 
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pateikiama naujausia atliekant 
mokslinius tyrimus ir diegiant inovacijas 
gauta technologinė ir mokslinė 
informacija. Tos paslaugos turi būti 
integruotos į tarpusavyje susijusias ūkio 
konsultantų, mokslininkų, ūkininkų 
organizacijų ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų teikiamas 
paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio žinių 
ir inovacijų sistemas (angl. santr. AKIS).

žinių, reikalingų tvariam ir mažam 
cheminių medžiagų naudojimui, dideliam 
gamybos savarankiškumui užtikrinti, 
įskaitant ūkininkų tarpusavio mokymąsi 
ir mainus, tokios paslaugos taip pat turi 
padėti teikti informaciją apie naujausius, 
ekonomiškai efektyvius ir tinkamus 
metodus, atitinkančius naujausią 
technologinę, agrarinę ir mokslinę 
informaciją prireikus ir kai tai veiksminga 
naudojant ryšius su mokslinių tyrimų ir 
inovacijų centrais. Tos paslaugos turi būti 
integruotos į tarpusavyje susijusias ūkio 
konsultantų, mokslininkų, ūkininkų 
organizacijų ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų teikiamas 
paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio žinių 
ir inovacijų sistemas (angl. santr. AKIS).

Or. en

Pakeitimas 1719
Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir 
kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (angl. 
santr. AKIS).

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija.

Or. de
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Pagrindimas

Tai naujas reikalavimas. Turi būti sukurtas tinklas. Nepakanka įrodyti, kad įstaigos ir 
organizacijos veikia. Jų paslaugos turi būti susijusios tarpusavyje. Iki šiol tai nebuvo 
užtikrinama.

Pakeitimas 1720
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (angl. 
santr. AKIS).

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (angl. 
santr. AKIS). Ūkininkų keitimosi žiniomis 
programoms (tiek nacionalinėms, tiek 
vykdomoms Europos ir tarpvalstybiniu 
lygmeniu) taip pat teikiama valstybių 
narių parama.

Or. es

Pakeitimas 1721
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 



AM\1171740LT.docx 153/168 PE631.979v01-00

LT

tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (angl. 
santr. AKIS).

tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkininkų 
organizacijų ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų teikiamas 
paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio žinių 
ir inovacijų sistemas (angl. santr. AKIS). 
Ūkininkų keitimosi žiniomis programoms 
(tiek nacionalinėms, tiek vykdomoms 
Europos ir tarpvalstybiniu lygmeniu) taip 
pat teikiama valstybių narių parama.

Or. es

Pakeitimas 1722
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (angl. 
santr. AKIS).

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Be 
to, jos turi būti pagrįstos įprasta 
ūkininkavimo praktika ir, kai tinkama, 
padėti ją skatinti ir naudoti. Tos paslaugos 
turi būti integruotos į tarpusavyje susijusias 
ūkio konsultantų, mokslininkų, ūkininkų 
organizacijų ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų teikiamas 
paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio žinių 
ir inovacijų sistemas (angl. santr. AKIS).

Or. en

Pagrindimas

Įprasta praktika gali turėti svarbią ekonominę ir aplinkos naudą.
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Pakeitimas 1723
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (angl. 
santr. AKIS).

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Be 
to, jos turi būti pagrįstos įprasta 
ūkininkavimo praktika ir, kai tinkama, 
padėti ją skatinti ir naudoti. Tos paslaugos 
turi būti integruotos į tarpusavyje susijusias 
ūkio konsultantų, mokslininkų, ūkininkų 
organizacijų ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų teikiamas 
paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio žinių 
ir inovacijų sistemas (angl. santr. AKIS).

Or. en

Pakeitimas 1724
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (angl. 
santr. AKIS).

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (angl. 
santr. AKIS) ar kitus analogiškus tinklus, 
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įsteigtus valstybėse narėse.

Or. de

Pakeitimas 1725
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (angl.
santr. AKIS).

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkių konsultavimo 
įstaigų, mokslininkų, ūkininkų 
organizacijų ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų teikiamas 
paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio žinių 
ir inovacijų sistemas (angl. santr. AKIS).

Or. it

Pakeitimas 1726
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų 

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija, ir 
atsižvelgiama į įprastą ūkininkavimo 
praktiką. Tos paslaugos turi būti 
integruotos į tarpusavyje susijusias ūkio 
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atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (angl. 
santr. AKIS).

konsultantų, mokslininkų, ūkininkų 
organizacijų ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų teikiamas 
paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio žinių 
ir inovacijų sistemas (angl. santr. AKIS).

Or. en

Pakeitimas 1727
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (angl.
santr. AKIS).

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų, 
kooperatyvų ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų teikiamas 
paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio žinių 
ir inovacijų sistemas (angl. santr. AKIS).

Or. it

Pakeitimas 1728
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
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technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (angl.
santr. AKIS).

technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkių konsultavimo 
įstaigų, mokslininkų, ūkininkų 
organizacijų ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų teikiamas 
paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio žinių 
ir inovacijų sistemas (angl. santr. AKIS).

Or. it

Pakeitimas 1729
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Teikiant konsultavimo paslaugas 
pirmiausia turėtų būti siekiama priartinti 
naujoves prie ūkininkų, kad jie galėtų 
spręsti konkrečius su BŽUP nuostatų 
įgyvendinimu susijusius klausimus, taip 
pat padėti ūkininkams vykdyti savo veiklą. 
Todėl tais atvejais, kai su plėtra ir 
naujovių diegimu susijusius poreikius 
tiesiogiai nustato ūkininkai, o ne 
„valdžia“, tikslinga stiprinti principo „iš 
apačios į viršų“ taikymą.

Or. it

Pakeitimas 1730
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiamos nešališkos ūkių konsultavimo 
paslaugos ir kad konsultantai nebūtų įsivėlę 
į jokį interesų konfliktą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiamos nešališkos ūkių konsultavimo 
paslaugos ir kad konsultantai nebūtų įsivėlę 
į jokį interesų konfliktą pagal Finansinio 
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reglamento (Reglamentas (ES) 
Nr. 966/2012) 57 straipsnyje nustatytą 
apibrėžtį.

Or. en

Pagrindimas

Interesų konflikto sąvoką reikėtų patikslinti. Šiuo atžvilgiu geriausia apibrėžtis pateikiama 
Reglamento (ES) Nr. 966/2012 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 
(Finansinis reglamentas) 57 straipsnyje.

Pakeitimas 1731
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiamos nešališkos ūkių konsultavimo 
paslaugos ir kad konsultantai nebūtų 
įsivėlę į jokį interesų konfliktą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiamos nešališkos ūkių konsultavimo 
paslaugos ir kad paslaugas teikiantys 
subjektai nebūtų įsivėlę į jokį interesų 
konfliktą. Ši dalis netaikoma santykių tarp 
nario ir kooperatyvo atveju.

Or. it

Pakeitimas 1732
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiamos nešališkos ūkių konsultavimo 
paslaugos ir kad konsultantai nebūtų įsivėlę 
į jokį interesų konfliktą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiamos nešališkos, įvairiems gamybos 
būdams ir ūkiams pritaikytos ūkių 
konsultavimo paslaugos ir kad konsultantai 
nebūtų įsivėlę į jokį interesų konfliktą.

Or. fr
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Pakeitimas 1733
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiamos nešališkos ūkių konsultavimo 
paslaugos ir kad konsultantai nebūtų 
įsivėlę į jokį interesų konfliktą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
ūkininkai galėtų pasinaudoti nešališkomis 
ir objektyviomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis ir kad konsultantai nebūtų 
įsivėlę į jokį interesų konfliktą.

Or. en

Pakeitimas 1734
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiamos nešališkos ūkių konsultavimo 
paslaugos ir kad konsultantai nebūtų 
įsivėlę į jokį interesų konfliktą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiamos nešališkos ūkių konsultavimo 
paslaugos ir kad konsultavimo paslaugas 
teikiantys subjektai nebūtų įsivėlę į jokį 
interesų konfliktą.

Or. it

Pakeitimas 1735
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
ūkių konsultavimo paslaugomis būtų 
siekiama sumažinti priklausomybę nuo 
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cheminių medžiagų, kartu aiškiai 
išdėstant su finansine priklausomybe ir 
skola susijusias nuostatas ir skatinant 
didelį ūkininkų savarankiškumo laipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1736
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės turi sugebėti 
strateginiame plane parengti 
paprogrames, kuriomis siekiama gerinti 
jaunų ūkininkų ir moterų ūkininkių 
galimybę gauti ūkių konsultavimo 
paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 1737
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
ūkių konsultavimo paslaugos būtų 
tinkamos teikiant konsultacijas viešųjų 
gėrybių gamybos ir tiekimo klausimais.

Or. en

Pakeitimas 1738
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu
Martin Häusling
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės užtikrina, kad 
teikiamos ūkių konsultavimo paslaugos 
būtų pritaikytos prie ūkių ir gamybos 
būdų įvairovės.

Or. en

Pakeitimas 1739
Ulrike Müller, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti bent:

Išbraukta.

a) visus BŽŪP strateginiame plane 
nustatytus ūkininkams ir kitiems paramos 
gavėjams taikomus reikalavimus, sąlygas 
ir valdymo įsipareigojimus, įskaitant 
pagal paramos sąlygų sistemą taikomus 
reikalavimus bei standartus ir paramos 
sistemų taikymo sąlygas, taip pat 
informaciją apie finansines priemones ir 
verslo planus, nustatytus pagal BŽŪP 
strateginį planą;

b) valstybių narių nustatytus Direktyvos 
2000/60/EB, Direktyvos 92/43/EEB, 
Direktyvos 2009/147/EB, Direktyvos 
2008/50/EB, Direktyvos (ES) 2016/2284, 
Reglamento (ES) 2016/2031, Reglamento 
(ES) 2016/429, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/200930

55 straipsnio ir Direktyvos 2009/128/EB 
įgyvendinimo reikalavimus;

c) ūkininkavimo praktiką, kuria vengiama 
atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, 
kaip nustatyta Komunikate „Bendros 
sveikatos koncepcija grindžiamas Europos 
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kovos su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms veiksmų planas“31;

d) 70 straipsnyje nurodytą rizikos 
valdymą;

e) paramą inovacijoms diegti, visų pirma 
114 straipsnyje nurodytos Europos 
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo 
ir tvarumo srityje veiklos grupių 
projektams rengti ir įgyvendinti;

f) skaitmeninių technologijų plėtrą žemės 
ūkyje ir kaimo vietovėse, kaip nurodyta 
102 straipsnio b punkte.

_________________

30 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką ir 
panaikinantis Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 
2009 11 24, p. 1).

31 „Bendros sveikatos koncepcija 
grindžiamas Europos kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms (AAM) 
veiksmų planas“ (COM(2017)339 final).

Or. en

Pakeitimas 1740
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti bent:

4. Valstybių narių nustatytos ūkių 
konsultavimo paslaugos turi apimti bent:

Or. it

Pakeitimas 1741
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
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13 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti bent:

4. Ūkių konsultavimo paslaugos taip 
pat turi apimti:

Or. nl

Pakeitimas 1742
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ūkių konsultavimo paslaugos turi
apimti bent:

4. Ūkių konsultavimo paslaugos gali
apimti bent:

Or. en

Pakeitimas 1743
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visus BŽŪP strateginiame plane 
nustatytus ūkininkams ir kitiems paramos 
gavėjams taikomus reikalavimus, sąlygas ir 
valdymo įsipareigojimus, įskaitant pagal 
paramos sąlygų sistemą taikomus 
reikalavimus bei standartus ir paramos 
sistemų taikymo sąlygas, taip pat 
informaciją apie finansines priemones ir 
verslo planus, nustatytus pagal BŽŪP 
strateginį planą;

a) visus BŽŪP strateginiame plane 
nustatytus ūkininkams ir kitiems paramos 
gavėjams taikomus reikalavimus, sąlygas ir 
valdymo įsipareigojimus, įskaitant pagal 
paramos sąlygų sistemą taikomus 
reikalavimus bei standartus, ekologines 
sistemas, aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus pagal 65 
straipsnį ir paramos sistemų taikymo 
sąlygas, taip pat informaciją apie 
finansines priemones ir verslo planus, 
nustatytus pagal BŽŪP strateginį planą;

Or. en
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Pakeitimas 1744
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) informaciją, susijusią su 
rezultatais pagrįsta stebėsena, įskaitant 
informaciją apie veiksmų, kuriais 
siekiama BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų tikslų, vertinimą ir 
administracinius reikalavimus, kuriuos, 
kaip tikimasi, įvykdė ūkininkai, siekiant 
įrodyti veiksmus, kurių buvo imtasi;

Or. en

Pakeitimas 1745
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė, Florent Marcellesi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių nustatytus 
Direktyvos 2000/60/EB, Direktyvos 
92/43/EEB, Direktyvos 2009/147/EB, 
Direktyvos 2008/50/EB, Direktyvos (ES) 
2016/2284, Reglamento (ES) 2016/2031, 
Reglamento (ES) 2016/429, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1107/200930 55 straipsnio ir
Direktyvos 2009/128/EB įgyvendinimo 
reikalavimus;

b) valstybių narių nustatytus 
Direktyvos 2000/60/EB, Direktyvos 
92/43/EEB, Direktyvos 2009/147/EB, 
Direktyvos 2008/50/EB, Direktyvos (ES) 
2016/2284, Reglamento (ES) 2016/2031, 
įgyvendinimo reglamento (ES) 
Nr. 2013/485, įgyvendinimo reglamentų 
2018/783, 2018/784 ir 2018/785,
Reglamento (ES) 2016/429, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1107/200930, Direktyvos 2009/128/EB, 
Direktyvos 98/58/EB, Direktyvos 
1999/74/EB, Direktyvos 2007/43/EB, 
Direktyvos 2008/119/EB, Direktyvos 
2008/120/EB, Reglamento (EB) 
Nr. 2008/543 ir Reglamento (EB) 
Nr. 1/2005 įgyvendinimo reikalavimus 
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kartu skatinant perėjimą prie agrarinės 
ekologinės praktikos;

_________________ _________________

30 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis 
Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 
91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

30 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis 
Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 
91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti numatyta atitiktis reglamentams ir direktyvoms, susijusioms su gyvūnų gerove.

Pakeitimas 1746
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) agrarinę ekologinę praktiką, kuri 
padeda teikti kokybiškiausias aplinkos 
paslaugas, prisideda prie klimato kaitos 
švelninimo, didina biologinę įvairovę ir 
ūkininkų nepriklausomumą;

Or. en

Pakeitimas 1747
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ūkininkavimo praktiką, kuria 
vengiama atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms, kaip nustatyta Komunikate 

c) ūkininkavimo praktiką, kuria 
mažinamas antibiotikų naudojimas ir
vengiama atsparumo antimikrobinėms 
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„Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas 
Europos kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms veiksmų 
planas“31;

medžiagoms, kaip nustatyta Komunikate 
„Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas 
Europos kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms veiksmų 
planas“31, Reglamente (ES) [2018/XXX] 
dėl veterinarinių medicininių produktų ir 
Reglamente (ES) [2018/XX] dėl vaistinių 
pašarų gamybos, pateikimo rinkai ir 
naudojimo;

_________________ _________________

31 „Bendros sveikatos koncepcija 
grindžiamas Europos kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms (AAM) 
veiksmų planas“ (COM(2017)339 final).

31 „Bendros sveikatos koncepcija 
grindžiamas Europos kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms (AAM) 
veiksmų planas“ (COM(2017)339 final).

Or. en

Pakeitimas 1748
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 70 straipsnyje nurodytą rizikos 
valdymą;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1749
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 70 straipsnyje nurodytą rizikos 
valdymą;

d) rizikos prevenciją, švelninimą ir 
mažinimą, taip pat 70 straipsnyje nurodytą 
rizikos valdymą;

Or. en
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Pakeitimas 1750
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 70 straipsnyje nurodytą rizikos 
valdymą;

d) 70 straipsnyje nurodytą rizikos 
valdymą ir prevenciją;

Or. fr

Pakeitimas 1751
Tom Vandenkendelaere

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) galimų pradedančiųjų jaunų ir 
naujų ūkininkų veiklos rizikos analizę;

Or. nl

Pakeitimas 1752
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paramą inovacijoms diegti, visų 
pirma 114 straipsnyje nurodytos Europos 
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo 
ir tvarumo srityje veiklos grupių 
projektams rengti ir įgyvendinti;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ne kiekvienai veiklos grupei reikia papildomų konsultantų, ypač jei yra paskirtas EIP 
koordinatorius. Dėl to jos patirtų papildomų išlaidų rengdamos EIP projektus.

Pakeitimas 1753
Luke Ming Flanagan
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GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paramą inovacijoms diegti, visų 
pirma 114 straipsnyje nurodytos Europos 
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo 
ir tvarumo srityje veiklos grupių 
projektams rengti ir įgyvendinti;

e) paramą inovacijoms diegti, visų 
pirma 114 straipsnyje nurodytos Europos 
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo 
ir tvarumo srityje veiklos grupių 
projektams rengti ir įgyvendinti, tokia 
parama išreiškiama naudojant santykį 
80 proc. paramos ūkininkui / paramos 
gavėjams ir 20 proc. paramos paslaugų 
teikėjams;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad derama lėšų dalis būtų skirta galutiniams paramos gavėjams.

Pakeitimas 1754
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skaitmeninių technologijų plėtrą 
žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, kaip 
nurodyta 102 straipsnio b punkte.

f) skaitmeninių technologijų plėtrą 
žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, kaip 
nurodyta 102 straipsnio b punkte, jeigu ji 
suderinama su visais 6 straipsnio 1 dalies 
tikslais ir padeda siekti darnaus vystymosi 
tikslų ir įgyvendinti Paryžiaus klimato 
pareigas.

Or. en
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