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Pakeitimas 2886
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) veiksmai, kuriais siekiama remti 
bitininkystės produktų analizės 
laboratorijas;

d) veiksmai, kuriais siekiama remti 
bitininkystės produktų analizės 
laboratorijas ir kovoti su bičių nykimu ar 
našumo sumažėjimu, kurį gali patirti 
dalyvaujantys bitininkai;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu remti bičių nykimo analizę, taip pat priemones, skirtas apdulkinimui gerinti, nes 
tai yra pagrindiniai sunkumai, kuriuos patiria bitininkai.

Pakeitimas 2887
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) veiksmai, kuriais siekiama remti 
bitininkystės produktų analizės 
laboratorijas;

d) veiksmai, kuriais siekiama remti 
bitininkystės produktų, taip pat bičių 
mirtingumo ir sumažėjusio našumo
analizės laboratorijas, įskaitant;

Or. it

Pakeitimas 2888
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

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

d) veiksmai, kuriais siekiama remti 
bitininkystės produktų analizės 
laboratorijas;

d) veiksmai, kuriais siekiama remti 
bitininkystės produktų analizės 
laboratorijas, įskaitant bitėms potencialiai 
nuodingų medžiagų analizę;

Or. en

Pakeitimas 2889
Maria Noichl, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) veiksmai, kuriais siekiama remti 
bitininkystės produktų analizės 
laboratorijas;

d) veiksmai, kuriais siekiama remti 
bitininkystės produktų analizės 
laboratorijas, įskaitant bičių nykimą ar jų 
našumo sumažėjimą;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu remti bičių nykimo analizę, nes tai yra pagrindiniai sunkumai, kuriuos patiria 
bitininkai.

Pakeitimas 2890
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) veiksmai, kuriais siekiama remti 
bitininkystės produktų analizės 
laboratorijas;

d) veiksmai, kuriais siekiama remti 
nacionalines, regionines ir vietines 
bitininkystės produktų analizės 
laboratorijas;

Or. en
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Pakeitimas 2891
Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) veiksmai, kuriais siekiama remti 
bitininkystės produktų analizės 
laboratorijas;

d) veiksmai, kuriais siekiama remti 
bitininkystės produktų analizės 
laboratorijas, įskaitant bičių nykimą;

Or. en

Pakeitimas 2892
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Sąjungos bičių išteklių papildymas; e) veiksmai, kuriais siekiama 
išsaugoti esamą bičių šeimų skaičių 
siekiant padidinti ir papildyti Sąjungos 
bičių išteklius;

Or. hr

Pakeitimas 2893
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) bendradarbiavimas su 
specializuotomis įstaigomis, vykdant su 
bitininkyste ir bitininkystės produktais 
susijusių mokslinių tyrimų programas 
(įskaitant mokslinių tyrimų ir 
eksperimentines programas);

Or. en
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Pakeitimas 2894
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) rinkos stebėsenos veiksmai, kuriais 
siekiama planuoti gamybą ir priderinti 
pasiūlą prie paklausos;

Or. en

Pakeitimas 2895
Marijana Petir

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) kilmės vietos ženklinimas ir 
medaus bei bičių produktų pardavimo 
skatinimas;

Or. hr

Pakeitimas 2896
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) veiksmai, kuriais siekiama gerinti 
produktų kokybę.

h) veiksmai, kuriais siekiama gerinti 
produktų kokybę;

Or. en

Pakeitimas 2897
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Michel Dantin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) bitininkų organizacijų pradinio 
įstatinio kapitalo sudarymas ir (arba) 
savitarpio pagalbos fondų papildymas;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į bitininkystės programas įtraukti galimybę finansuoti rizikos 
valdymo veiksmus, visų pirma savitarpio pagalbos fondų steigimą.

Pakeitimas 2898
Maria Noichl, Pavel Poc

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) priemonės, kuriomis siekiama 
pagerinti apdulkinimą ir naminių bičių 
bei kitų laukinių apdulkintojų sveikatą;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu remti priemones, kuriomis siekiama pagerinti apdulkinimą pagal šią sistemą.

Pakeitimas 2899
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) aukštos kokybės bičių produktų 
rinkodaros veiksmai.
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Or. en

Pakeitimas 2900
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) priemonės, kuriomis siekiama 
gerinti bičių ir kitų apdulkintojų 
pajėgumus.

Or. it

Pakeitimas 2901
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) priemonės, kuriomis siekiama 
pagerinti naminių bičių ir kitų 
apdulkintojų apdulkinimą;

Or. en

Pakeitimas 2902
Matt Carthy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) priemonės, kuriomis siekiama 
pagerinti naminių bičių ir kitų laukinių 
apdulkintojų apdulkinimą.

Or. en
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Pakeitimas 2903
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) priemonės, kuriomis siekiama 
pagerinti naminių bičių ir kitų laukinių 
apdulkintojų apdulkinimą;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu remti bičių nykimo analizę, taip pat priemones, skirtas apdulkinimui gerinti, nes 
tai yra pagrindiniai sunkumai, kuriuos patiria bitininkai.

Pakeitimas 2904
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) veiksmai, kuriais siekiama 
planuoti gamybą ir priderinti pasiūlą prie 
paklausos;

Or. es

Pakeitimas 2905
Nuno Melo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) priemonės, kuriomis siekiama 
sustiprinti bitininkų ir ūkininkų 
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bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 2906
Luke Ming Flanagan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
apdulkintojams skirtus pašarų plotus;

Or. en

Pakeitimas 2907
Norbert Erdős

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą;

Or. en

Pagrindimas

Turime išplėsti galimų intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje apimtį.

Pakeitimas 2908
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Momchil Nekov, Pavel Poc, Marc Tarabella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



AM\1171744LT.docx 11/175 PE631.983v01-00

LT

ha) priemonės, kuriomis remiami 
jaunieji ar nauji bitininkai.

Or. en

Pakeitimas 2909
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) neprivaloma papildoma parama už 
bičių apdulkinimo paslaugas, kaip 
nurodyta 28 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 2910
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) žydinčių pievų ir bičių ganyklų bei 
kitų apdulkintojų pašarų plotų 
finansavimas;

Or. en

Pagrindimas

Žydinčių pievų ir bičių ganyklų, kaip antai krūmai ir medžiai, teigiamas poveikis buvo gerai 
įrodytas ir pagrįstas esamomis priemonėmis. Tačiau yra du pagrindiniai klausimai, kuriems 
reikia skirti daugiau dėmesio. Pirma, reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad jie netaptų 
apdulkintojų „spąstais“, kaip pūdymų atveju. Antra, jų taikymas yra veiksmingas tik tuo 
atveju, jeigu jos naudojamos kartu su kitomis priemonėmis, turinčiomis didesnį poveikį, pvz., 
sėjomaina.
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Pakeitimas 2911
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) veikla, kuria siekiama pagerinti 
apdulkinimą ir sambūvį su laukiniais 
apdulkintojais;

Or. es

Pakeitimas 2912
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) kilmės šalies ženklinimas;

Or. en

Pagrindimas

Turime išplėsti galimų intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje apimtį, visų pirma 
suteikdami bitininkams reikiamų priemonių, kad jie galėtų veiksmingai kovoti su medaus 
klastojimu ir kitomis sukčiavimo formomis bitininkystės sektoriuje.

Pakeitimas 2913
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hc) bitininkų ir ūkininkų 
bendradarbiavimo stiprinimo priemonės, 
visų pirma siekiant sumažinti pesticidų 
naudojimo poveikį;
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Or. en

Pakeitimas 2914
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hc) prisitaikymo prie klimato kaitos 
veiksmai;

Or. es

Pakeitimas 2915
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hd) medaus ir kitų bičių produktų 
skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 2916
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

he) priemonės, kuriomis siekiama 
pagerinti naminių bičių ir kitų laukinių 
apdulkintojų apdulkinimą.

Or. en
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Pagrindimas

Labai svarbu remti bičių nykimo analizę, taip pat priemones, skirtas apdulkinimui gerinti, nes 
tai yra pagrindiniai sunkumai, kuriuos patiria bitininkai.

Pakeitimas 2917
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pagrindžia 
konkrečių tikslų ir intervencinių priemonių 
rūšių pasirinkimą. Pagal pasirinktas 
intervencinių priemonių rūšis valstybės 
narės nustato intervencines priemones.

2. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pagrindžia 
konkrečių tikslų ir intervencinių priemonių 
rūšių pasirinkimą. Pagal pasirinktas 
intervencinių priemonių rūšis valstybės 
narės nustato intervencines priemones. Tai 
apima priemones, kuriomis siekiama 
užtikrinti, kad būtų sumažintas bitėms 
potencialiai kenksmingų pesticidų kiekis, 
ir sukurtos bei įgyvendintos ankstyvo 
įspėjimo sistemos tarp bitininkų ir jų 
kaimynų, kad būtų išvengta plataus masto 
bičių nykimo dėl apsinuodijimo.

Or. en

Pakeitimas 2918
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pagrindžia 
konkrečių tikslų ir intervencinių priemonių 
rūšių pasirinkimą. Pagal pasirinktas 
intervencinių priemonių rūšis valstybės 
narės nustato intervencines priemones.

2. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pagrindžia 
konkrečių tikslų ir intervencinių priemonių 
pasirinkimą ir, siekdamos atsižvelgti į 
konkrečius sektoriaus ypatumus ir 
pateikusios atitinkamą pagrindimą, gali 
nukrypti nuo strateginiame plane 
nustatytų bendrų reikalavimų. Jei šia 
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galimybe naudojamasi, turi būti įrodoma, 
kad bus pakankamai laikomasi veiklos 
rezultatų, stebėsenos ir vertinimo 
sistemos.

Or. de

Pakeitimas 2919
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Savo strateginėse programose 
valstybės narės gali užtikrinti paramą 
bičių bendruomenei, kad būtų galima 
įgyvendinti 1 dalies aa ir e punktuose 
nurodytas intervencines priemones.

Or. hr

Pagrindimas

Savo strateginėse programose valstybės narės gali teikti paramą bičių bendruomenei, kad 
būtų įgyvendintos bitininkų veiklos intervencinės priemonės, siekiant užtikrinti geresnį 
prisitaikymą prie klimato kaitos ir veiklą, susijusią su bičių šeimų skaičiaus didinimu ir bičių 
išteklių atkūrimu Sąjungoje.

Pakeitimas 2920
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos finansinė parama 2 dalyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti turi neviršyti 50 % finansuoti 
tinkamų išlaidų. Likusią dalį išlaidų 
padengia valstybės narės.

4. Sąjungos finansinė parama 2 dalyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti turi neviršyti 50 % finansuoti 
tinkamų išlaidų, išskyrus atokiausius 
regionus, kuriuose parama neturi viršyti 
85 %. Likusią dalį išlaidų padengia 
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valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 2921
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos finansinė parama 2 dalyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti turi neviršyti 50 % finansuoti 
tinkamų išlaidų. Likusią dalį išlaidų 
padengia valstybės narės.

4. Sąjungos finansinė parama 2 dalyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti turi neviršyti 75 % finansuoti 
tinkamų išlaidų, išskyrus atokiausius 
regionus, kuriuose viršutinė riba siekia 
85 %. Likusią dalį išlaidų padengia 
valstybės narės.

Or. es

Pagrindimas

Komisija siūlo EŽŪFKP įnašo dalį, skirtą viešosioms išlaidoms atokiausiuose regionuose 
padengti, sumažinti nuo 85 iki 70 %. Palyginti su ankstesniais laikotarpiais, tai būtų laikoma 
žingsniu atgal. Būsima 2021–2027 m. daugiamete finansine programa turi būti užtikrinta, kad 
bendro finansavimo lygis kaimo plėtros programoms atokiausiuose regionuose kaip ir 
ankstesniais laikotarpiais būtų 85 %.

Pakeitimas 2922
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos finansinė parama 2 dalyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti turi neviršyti 50 % finansuoti 
tinkamų išlaidų. Likusią dalį išlaidų 
padengia valstybės narės.

4. Sąjungos finansinė parama 1 dalyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti turi būti lygi 50 % finansuoti 
tinkamų valstybių narių išlaidų. Likusią 
dalį išlaidų padengia valstybės narės.
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Or. pl

Pakeitimas 2923
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos finansinė parama 2 dalyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti turi neviršyti 50 % finansuoti 
tinkamų išlaidų. Likusią dalį išlaidų 
padengia valstybės narės.

4. Sąjungos finansinė parama 2 dalyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti turi neviršyti 75 % finansuoti 
tinkamų išlaidų. Likusią dalį išlaidų 
padengia valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 2924
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos finansinė parama 2 dalyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti turi neviršyti 50 % finansuoti 
tinkamų išlaidų. Likusią dalį išlaidų 
padengia valstybės narės.

4. Sąjungos finansinė parama 1 dalyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti turi būti lygi 50 % finansuoti 
tinkamų išlaidų, kurias padengia valstybės 
narės.

Or. pl

Pakeitimas 2925
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Sąjungos finansinės paramos 
intensyvumas 2 dalyje nurodytoms 
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intervencinėms priemonėms įgyvendinti 
turi būti bent 70 % paramos gavėjų 
mokesčių.

Or. en

Pagrindimas

Didžioji dauguma bitininkų vykdo savo veiklą labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių forma, 
todėl jie vargu ar galėtų teikti savo įnašą dėl įvairių 2 dalyje nurodytų intervencinių 
priemonių.

Pakeitimas 2926
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Rengdamos BŽŪP strateginius 
planus, valstybės narės konsultuojasi su 
bitininkystės sektoriaus organizacijų
atstovais.

5. Rengdamos BŽŪP strateginius 
planus, valstybės narės konsultuojasi su 
bitininkystės sektoriaus organizacijų 
atstovais ir atitinkamomis valdžios 
institucijomis, įskaitant aplinkosaugos 
institucijas.

Or. en

Pakeitimas 2927
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kasmet Komisijai 
praneša jų teritorijoje esančių avilių 
skaičių.

6. Valstybės narės kasmet Komisijai 
praneša jų teritorijoje esančių avilių 
ir (arba) bičių šeimų skaičių.

Or. en
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Pakeitimas 2928
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kasmet Komisijai 
praneša jų teritorijoje esančių avilių
skaičių.

6. Valstybės narės kasmet Komisijai 
praneša jų teritorijoje esančių bičių šeimų
skaičių.

Or. hr

Pakeitimas 2929
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Bitininkystės sektoriui skirtos 
nacionalinės programos, patvirtintos prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui, ir toliau 
gali būti taikomos iki jų užbaigimo datos 
tokiomis pat sąlygomis, kokiomis buvo 
patvirtintos.

Or. es

Pakeitimas 2930
Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės, kuriose daugiau 
kaip 75 proc. bitininkų yra mėgėjai arba 
bitininkyste užsiima tik kaip papildoma 
veikla (turi 25 ar mažiau avilių), savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatytus 
reikalavimus vykdo pagal šio reglamento 
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III priedą.

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse labai didelę bitininkystės sektoriaus dalį sudaro bitininkystė 
kaip mėgėjų ir papildoma veikla. Tokioms valstybėms narėms turėtų būti suteikiama galimybė 
ataskaitų teikimo pareigas vykdyti remiantis ankstesnėmis, pasiteisinusiomis ataskaitų teikimo 
pareigomis, kurios buvo nustatytos siekiant įgyvendinti bitininkystės programą ir vystyti 
bitininkystės sektorių pagal III priedą.

Pakeitimas 2931
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 49 straipsnio 6 dalyje nustatytos 
valstybių narių pareigos kasmet pranešti 
Komisijai savo teritorijoje esančių avilių 
skaičių;

a) 49 straipsnio 6 dalyje nustatytos 
valstybių narių pareigos kasmet pranešti 
Komisijai savo teritorijoje esančių avilių 
ir (arba) bičių šeimų skaičių;

Or. en

Pakeitimas 2932
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 49 straipsnio 6 dalyje nustatytos 
valstybių narių pareigos kasmet pranešti 
Komisijai savo teritorijoje esančių avilių
skaičių;

a) 49 straipsnio 6 dalyje nustatytos 
valstybių narių pareigos kasmet pranešti 
Komisijai savo teritorijoje esančių bičių 
šeimų skaičių;

Or. hr

Pakeitimas 2933
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Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) avilio apibrėžties ir avilių skaičiaus 
apskaičiavimo metodų;

b) avilio apibrėžties ir avilių skaičiaus, 
kuris laikomas sutartinio ūkinio gyvūno 
ekvivalentu, apskaičiavimo metodų;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti imtasi veiksmų, skirtų bitininkystei remti ir kiekybiškai įvertinti.

Pakeitimas 2934
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) avilio apibrėžties ir avilių skaičiaus 
apskaičiavimo metodų;

b) bičių šeimos apibrėžties ir bičių 
šeimų skaičiaus apskaičiavimo metodų;

Or. hr

Pakeitimas 2935
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) avilio apibrėžties ir avilių skaičiaus 
apskaičiavimo metodų;

b) avilio apibrėžties ir avilių skaičiaus 
bei bičių šeimų apskaičiavimo metodų;

Or. en
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Pakeitimas 2936
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės vyno sektoriuje siekia 
vieno ar daugiau iš šių tikslų:

Neatsižvelgiant į 5 ir 6 straipsniuose 
nustatytus bendruosius tikslus, valstybės 
narės vyno sektoriuje siekia vieno ar 
daugiau iš šių tikslų:

Or. en

Pakeitimas 2937
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės vyno sektoriuje siekia 
vieno ar daugiau iš šių tikslų:

Valstybės narės vyno sektoriuje siekia a 
punkte nurodyto tikslo ir vieno ar daugiau 
iš b–i punktuose nurodytų tikslų:

Or. en

Pakeitimas 2938
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
konkurencingumą, be kita ko, prisidedant 
prie tvarios gamybos sistemų bei Sąjungos 
vyno sektoriaus poveikio aplinkai 
mažinimo; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 
1 dalies b–f ir h punktuose nustatytais 

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
konkurencingumą, prisidedant prie tvarios 
ir įvairialypės gamybos sistemų bei 
Sąjungos vyno sektoriaus poveikio aplinkai 
mažinimo. Tai apima gamybos metodų, 
kuriais tausojama aplinka, ekologiškos 
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konkrečiais tikslais; auginimo praktikos ir gamybos priemonių 
įgyvendinimo, gerinant genetinę, 
biologinę ir struktūrinę vynuogynų 
įvairovę, pasitelkiant tausų gamtos 
išteklių naudojimą, visų pirma vandens, 
dirvožemio ir kitų gamtinių išteklių 
apsaugą, ir kartu mažinant priklausomybę 
nuo pesticidų; tie tikslai susiję su 6 
straipsnio 1 dalies b–f ir h punktuose 
nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Nors reglamentuojant kitas bendros rinkos organizavimo sistemas (kituose sektoriuose: 
apynių, vaisių ir daržovių, alyvuogių) Komisijos pasiūlyme pateikiama konkreti išsami 
nuoroda į tvarių gamybos metodų skatinimo svarbą, 51 straipsnyje aptariamame vyno 
sektoriuje tokios nuorodos nėra, todėl ji turi būti įtraukta, kad būtų užtikrintas nuoseklus 
požiūris į visų rūšių gamybą.

Pakeitimas 2939
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
konkurencingumą, be kita ko, prisidedant 
prie tvarios gamybos sistemų bei Sąjungos 
vyno sektoriaus poveikio aplinkai 
mažinimo; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 
1 dalies b–f ir h punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
konkurencingumą, be kita ko, prisidedant 
prie Sąjungos vyno sektoriaus poveikio 
aplinkai mažinimo, skatinant taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
tausiai naudoti gamtos išteklius ir visų 
pirma apsaugoti vandenį ir dirvožemį 
mažinant priklausomybę nuo pesticidų 
naudojimo; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 
1 dalies b–f ir h punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

Or. it

Pakeitimas 2940
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
konkurencingumą, be kita ko, prisidedant 
prie tvarios gamybos sistemų bei Sąjungos 
vyno sektoriaus poveikio aplinkai 
mažinimo; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 
1 dalies b–f ir h punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
konkurencingumą, be kita ko, prisidedant 
prie gamybos sistemų siekiant 6 straipsnio 
1 dalyje nustatytų konkrečių tikslų;

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad siekiant išvengti problemų, susijusių su kaimo plėtros intervencinių agrarinės 
aplinkosaugos priemonių atskyrimu, šių tikslų turi būti siekiama toje srityje, kurioje 
asignavimai suteikia galimybę tinkamai plėtoti tokias priemones.

Pakeitimas 2941
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
konkurencingumą, be kita ko, prisidedant 
prie tvarios gamybos sistemų bei Sąjungos 
vyno sektoriaus poveikio aplinkai 
mažinimo; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 
1 dalies b–f ir h punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
konkurencingumą, be kita ko, prisidedant 
prie tvarios gamybos sistemų; tas tikslas 
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b punkte 
nustatytu konkrečiu tikslu;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma taikyti horizontalųjį požiūrį į aplinkos apsaugą, prisitaikymą prie klimato kaitos, 
gamybos sistemų ir procesų tvarumo gerinimą, Sąjungos žemės ūkio poveikio aplinkai 
mažinimą. Skirtingi sektoriai turi skirtingus poreikius, ir kiekviena valstybė narė turi skirtingą 
gebėjimą patenkinti šiuos poreikius. Horizontaliuoju požiūriu valstybė narė gali geriausiai 
reaguoti į Sąjungos aplinkos apsaugos reikalavimus. Turime laikytis supaprastinimo 
principo.
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Pakeitimas 2942
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
konkurencingumą, be kita ko, prisidedant 
prie tvarios gamybos sistemų bei Sąjungos 
vyno sektoriaus poveikio aplinkai 
mažinimo; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 
1 dalies b–f ir h punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
konkurencingumą, be kita ko, padedant 
prisitaikyti prie klimato kaitos, prisidedant 
prie tvarios gamybos sistemų bei Sąjungos 
vyno sektoriaus poveikio aplinkai 
mažinimo; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 
1 dalies b–f ir h punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

Or. es

Pakeitimas 2943
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
konkurencingumą, be kita ko, prisidedant 
prie tvarios gamybos sistemų bei Sąjungos 
vyno sektoriaus poveikio aplinkai 
mažinimo; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 
1 dalies b–f ir h punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
konkurencingumą, be kita ko, prisidedant 
prie prisitaikymo prie klimato kaitos, 
tvarios gamybos sistemų bei Sąjungos 
vyno sektoriaus poveikio aplinkai 
mažinimo; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 
1 dalies b–f ir h punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 2944
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kiekybiškai mažinti pesticidų 
naudojimą vynuogynuose pagal Direktyvą 
dėl tausiojo pesticidų naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 2945
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti Sąjungos vyno įmonių 
veiklos rezultatus ir padėti joms geriau 
prisitaikyti prie rinkos poreikių, taip pat 
didinti jų konkurencingumą, susijusį su 
vynuogių produktų gamyba ir rinkodara,
įskaitant energijos taupymą, visuotinį 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
tvarumo procesus; tie tikslai susiję su 6 
straipsnio 1 dalies a–e, g ir h punktuose 
nustatytais konkrečiais tikslais;

b) gerinti Sąjungos vyno įmonių 
veiklos rezultatus ir padėti joms geriau 
prisitaikyti prie rinkos poreikių, taip pat 
didinti jų konkurencingumą, susijusį su 
vynuogių produktų gamyba ir rinkodara,
siekiant 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
konkrečių tikslų;

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad siekiant išvengti problemų, susijusių su kaimo plėtros intervencinių agrarinės 
aplinkosaugos priemonių atskyrimu, šių tikslų turi būti siekiama toje srityje, kurioje 
asignavimai suteikia galimybę tinkamai plėtoti tokias priemones.

Pakeitimas 2946
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti Sąjungos vyno įmonių b) gerinti Sąjungos vyno įmonių 
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veiklos rezultatus ir padėti joms geriau 
prisitaikyti prie rinkos poreikių, taip pat 
didinti jų konkurencingumą, susijusį su 
vynuogių produktų gamyba ir rinkodara, 
įskaitant energijos taupymą, visuotinį 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
tvarumo procesus; tie tikslai susiję su 6 
straipsnio 1 dalies a–e, g ir h punktuose 
nustatytais konkrečiais tikslais;

veiklos rezultatus ir padėti joms geriau 
prisitaikyti prie rinkos poreikių, taip pat 
didinti jų konkurencingumą, susijusį su 
vynuogių produktų gamyba ir rinkodara; 
tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a–c
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma taikyti horizontalųjį požiūrį į aplinkos apsaugą, prisitaikymą prie klimato kaitos, 
gamybos sistemų ir procesų tvarumo gerinimą, Sąjungos žemės ūkio poveikio aplinkai 
mažinimą. Skirtingi sektoriai turi skirtingus poreikius, ir kiekviena valstybė narė turi skirtingą 
gebėjimą patenkinti šiuos poreikius. Horizontaliuoju požiūriu valstybė narė gali geriausiai 
reaguoti į Sąjungos aplinkos apsaugos reikalavimus. Turime laikytis supaprastinimo 
principo.

Pakeitimas 2947
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti Sąjungos vyno įmonių 
veiklos rezultatus ir padėti joms geriau 
prisitaikyti prie rinkos poreikių, taip pat 
didinti jų konkurencingumą, susijusį su 
vynuogių produktų gamyba ir rinkodara, 
įskaitant energijos taupymą, visuotinį 
energijos vartojimo efektyvumą ir tvarumo 
procesus; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a–e, g ir h punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

b) gerinti Sąjungos vyno įmonių 
veiklos rezultatus ir padėti joms geriau 
prisitaikyti prie Europos rinkos poreikių, 
taip pat didinti ilgalaikį jų 
konkurencingumą, susijusį su vynuogių 
produktų gamyba ir rinkodara, įskaitant 
energijos taupymą, visuotinį energijos 
vartojimo efektyvumą ir tvarumo procesus; 
tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a–e, 
g ir h punktuose nustatytais konkrečiais 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 2948
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Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti Sąjungos vyno įmonių 
veiklos rezultatus ir padėti joms geriau 
prisitaikyti prie rinkos poreikių, taip pat 
didinti jų konkurencingumą, susijusį su 
vynuogių produktų gamyba ir rinkodara, 
įskaitant energijos taupymą, visuotinį 
energijos vartojimo efektyvumą ir tvarumo 
procesus; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a–e, g ir h punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

b) gerinti Sąjungos vyno įmonių 
veiklos rezultatus ir padėti joms geriau 
prisitaikyti prie rinkos poreikių, taip pat 
didinti jų konkurencingumą, susijusį su 
vynuogių produktų gamyba ir rinkodara, 
įskaitant energijos taupymą, visuotinį 
energijos vartojimo efektyvumą ir tvarumo 
procesus; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a–i punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

Or. fr

Pakeitimas 2949
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skatinti ir išsaugoti vyno gamybos 
įvairovę Sąjungoje, išsaugant, moksliškai 
tiriant ir ekonomiškai naudojant 
tradicinių Europos veislių (Vitis vinifera) 
tarpveislinę ir intraveislinę įvairovę, taip 
kovojant su šiuo metu vykstančiu 
intensyvios genetinės erozijos procesu; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio e ir f 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. pt

Pakeitimas 2950
Michel Dantin

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

ca) didinti pasiūlos koncentraciją ir 
tokiu būdu gerinti ekonominius rezultatus 
bei struktūrizuoti sektorių; tas tikslas 
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b punkte 
nustatytu konkrečiu tikslu;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į nacionalines programas įtraukti vyno sektoriaus pasiūlos 
koncentracijos didinimo tikslą.

Pakeitimas 2951
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti apsaugoti Sąjungos vyno 
gamintojų pajamas tais atvejais, kai jie 
patiria nuostolių dėl gaivalinių nelaimių, 
nepalankių klimato reiškinių, gyvūnų ligų 
ar kenkėjų antplūdžio; tas tikslas susijęs su 
6 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytu 
tikslu;

d) padėti apsaugoti Sąjungos vyno 
gamintojų pajamas tais atvejais, kai jie 
patiria nuostolių dėl neišvengiamų 
gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato 
reiškinių, gyvūnų ligų ar kenkėjų 
antplūdžio, ir apdraudžiant juos, 
priklausomai nuo įsipareigojimo taikyti 
rizikos mažinimo priemones; tas tikslas 
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies a punkte 
nustatytu tikslu;

Or. en

Pakeitimas 2952
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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e) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
perkamumą ir konkurencingumą, visų 
pirma kuriant naujoviškus produktus, 
procesus bei technologijas ir pridėtinę vertę 
bet kuriame tiekimo grandinės etape, 
įskaitant žinių perdavimo elementą; tas 
tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies a, b, 
c, e ir i punktuose nustatytais konkrečiais 
tikslais;

e) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
perkamumą ir konkurencingumą, visų 
pirma kuriant naujoviškus produktus, 
procesus bei technologijas ir pridėtinę vertę 
bet kuriame tiekimo grandinės etape, 
įskaitant žinių perdavimo elementą; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a–c
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma taikyti horizontalųjį požiūrį į aplinkos apsaugą, prisitaikymą prie klimato kaitos, 
gamybos sistemų ir procesų tvarumo gerinimą, Sąjungos žemės ūkio poveikio aplinkai 
mažinimą. Skirtingi sektoriai turi skirtingus poreikius, ir kiekviena valstybė narė turi skirtingą 
gebėjimą patenkinti šiuos poreikius. Horizontaliuoju požiūriu valstybė narė gali geriausiai 
reaguoti į Sąjungos aplinkos apsaugos reikalavimus. Turime laikytis supaprastinimo 
principo.

Pakeitimas 2953
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) naudoti vyno gamybos šalutinius 
produktus pramonės ir energetikos 
reikmėms, užtikrinant Sąjungos vyno 
kokybę ir kartu saugant aplinką; tas 
tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies d ir 
e punktuose nustatytais konkrečiais 
tikslais;

f) naudoti vyno gamybos šalutinius 
produktus pramonės ir energetikos 
reikmėms, užtikrinant Sąjungos vyno 
kokybę;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma taikyti horizontalųjį požiūrį į aplinkos apsaugą, prisitaikymą prie klimato kaitos, 
gamybos sistemų ir procesų tvarumo gerinimą, Sąjungos žemės ūkio poveikio aplinkai 
mažinimą. Skirtingi sektoriai turi skirtingus poreikius, ir kiekviena valstybė narė turi skirtingą 
gebėjimą patenkinti šiuos poreikius. Horizontaliuoju požiūriu valstybė narė gali geriausiai 
reaguoti į Sąjungos aplinkos apsaugos reikalavimus. Turime laikytis supaprastinimo 
principo.
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Pakeitimas 2954
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) naudoti vyno gamybos šalutinius 
produktus pramonės ir energetikos 
reikmėms, užtikrinant Sąjungos vyno 
kokybę ir kartu saugant aplinką; tas tikslas 
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies d ir e 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

f) naudoti vyno gamybos šalutinius 
produktus ir atliekas pramonės,
energetikos arba agronomijos reikmėms, 
užtikrinant Sąjungos vyno kokybę ir kartu 
saugant aplinką; tas tikslas susijęs su 6 
straipsnio 1 dalies d ir e punktuose 
nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. fr

Pagrindimas

Biodujų ir komposto gamybos centrai taip pat turi turėti galimybę į finansinę paramą, jeigu 
jie prisideda prie vyno gamybos atliekų (vynuogių išspaudų ir nuosėdų) apdorojimo ir 
naudojimo, taigi ir prie aplinkos apsaugos.

Pakeitimas 2955
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) naudoti vyno gamybos šalutinius 
produktus pramonės ir energetikos 
reikmėms, užtikrinant Sąjungos vyno 
kokybę ir kartu saugant aplinką; tas tikslas 
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies d ir e 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

f) naudoti vyno gamybos šalutinius 
produktus ir atliekas pramonės,
energetikos bei agronomijos reikmėms, 
užtikrinant Sąjungos vyno kokybę ir kartu 
saugant aplinką; tas tikslas susijęs su 6 
straipsnio 1 dalies d ir e punktuose 
nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad biodujų ir komposto gamybos centrams būtų suteikta tokia pati
galimybė gauti finansinę paramą, kaip ir distiliavimo įmonėms. Šie centrai prisideda prie 
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vyno gamybos atliekų (vynuogių išspaudų ir nuosėdų) apdorojimo ir naudojimo, taigi ir prie 
aplinkos apsaugos. Biodujų gamybos centrai gamina biodujas arba elektros energiją, o 
komposto gamybos centrai suteikia ūkiams galimybę vietoj sintetinių trąšų naudoti daug 
maistingųjų medžiagų turinčias natūralias trąšas.

Pakeitimas 2956
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) naudoti vyno gamybos šalutinius 
produktus pramonės ir energetikos 
reikmėms, užtikrinant Sąjungos vyno 
kokybę ir kartu saugant aplinką; tas tikslas 
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies d ir e 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

f) naudoti vyno gamybos šalutinius 
produktus pramonės, agronomijos ir 
energetikos reikmėms, užtikrinant 
Sąjungos vyno kokybę ir kartu saugant 
aplinką; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 
dalies d ir e punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 2957
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) padėti didinti vartotojų 
informuotumą apie atsakingą vyno 
vartojimą ir apie Sąjungos vyno kokybės 
sistemas; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 
1 dalies b ir i punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP finansavimo mažinimo laikotarpiu pagal BŽŪP neturėtų būti subsidijuojamos 
reklamos kampanijos. Tai, kad šampano prekės ženklų įmonės, įskaitant dideles tarptautines 
bendroves, yra vienos didžiausių BŽŪP paramos gavėjų Prancūzijoje dėl subsidijuojamų 
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reklamos kampanijų, sukėlė daug kritikos. Turime nutraukti šią praktiką ir nustoti finansuoti 
reklamos kampanijas.

Pakeitimas 2958
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) padėti didinti vartotojų 
informuotumą apie atsakingą vyno 
vartojimą ir apie Sąjungos vyno kokybės 
sistemas; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 
1 dalies b ir i punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

g) padėti didinti vartotojų 
informuotumą apie atsakingą vyno 
vartojimą ir apie Sąjungos vyno kokybės 
sistemas; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 
1 dalies b punkte nustatytu konkrečiu 
tikslu;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma taikyti horizontalųjį požiūrį į aplinkos apsaugą, prisitaikymą prie klimato kaitos, 
gamybos sistemų ir procesų tvarumo gerinimą, Sąjungos žemės ūkio poveikio aplinkai 
mažinimą. Skirtingi sektoriai turi skirtingus poreikius, ir kiekviena valstybė narė turi skirtingą 
gebėjimą patenkinti šiuos poreikius. Horizontaliuoju požiūriu valstybė narė gali geriausiai 
reaguoti į Sąjungos aplinkos apsaugos reikalavimus. Turime laikytis supaprastinimo 
principo.

Pakeitimas 2959
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) didinti Sąjungos vynuogių 
produktų konkurencingumą trečiosiose 
valstybėse; tas tikslas susijęs su 6 
straipsnio 1 dalies b ir h punktuose 
nustatytais tikslais;

h) didinti Sąjungos konkurencingumą, 
skatinti jos vynuogių produktų 
populiarinimo veiksmus ir veiklą, kuria 
siekiama įvairinti ir konsoliduoti vyno 
rinkas trečiosiose valstybėse; šis tikslas 
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b ir h 
punktuose nustatytais tikslais;

Or. it
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Pakeitimas 2960
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
konkurencingumą trečiosiose valstybėse; 
tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b 
ir h punktuose nustatytais tikslais;

h) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
konkurencingumą trečiosiose valstybėse, 
įskaitant vyno rinkų kūrimą, įvairinimą ir 
konsolidavimą; tas tikslas susijęs su 6 
straipsnio 1 dalies b ir h punktuose 
nustatytais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 2961
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
konkurencingumą trečiosiose valstybėse; 
tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b 
ir h punktuose nustatytais tikslais;

h) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
konkurencingumą trečiosiose valstybėse, 
taip pat kurti, įvairinti ir stiprinti rinkas; 
tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b 
ir h punktuose nustatytais tikslais;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimus siekiama praplėsti vynuogių produktų konkurencingumo trečiosiose 
valstybėse stiprinimo tikslus, įtraukiant rinkų kūrimo, įvairinimo ir stiprinimo tikslą.

Pakeitimas 2962
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
konkurencingumą trečiosiose valstybėse; 
tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b 
ir h punktuose nustatytais tikslais;

h) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
konkurencingumą trečiosiose valstybėse, 
įskaitant rinkų įvairinimą ir 
konsolidavimą; tas tikslas susijęs su 6 
straipsnio 1 dalies b ir h punktuose 
nustatytais tikslais;

Or. it

Pakeitimas 2963
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
konkurencingumą trečiosiose valstybėse; 
tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b 
ir h punktuose nustatytais tikslais;

h) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
konkurencingumą trečiosiose valstybėse, 
laikantis politikos suderinamumo 
vystymosi labui; tas tikslas susijęs su 6 
straipsnio 1 dalies b ir h punktuose 
nustatytais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 2964
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
konkurencingumą trečiosiose valstybėse; 
tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b 
ir h punktuose nustatytais tikslais;

h) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
konkurencingumą trečiosiose valstybėse; 
tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b 
punkte nustatytu tikslu;

Or. en
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Pagrindimas

Siūloma taikyti horizontalųjį požiūrį į aplinkos apsaugą, prisitaikymą prie klimato kaitos, 
gamybos sistemų ir procesų tvarumo gerinimą, Sąjungos žemės ūkio poveikio aplinkai 
mažinimą. Skirtingi sektoriai turi skirtingus poreikius, ir kiekviena valstybė narė turi skirtingą 
gebėjimą patenkinti šiuos poreikius. Horizontaliuoju požiūriu valstybė narė gali geriausiai 
reaguoti į Sąjungos aplinkos apsaugos reikalavimus. Turime laikytis supaprastinimo 
principo.

Pakeitimas 2965
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
konkurencingumą trečiosiose valstybėse; 
tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b
ir h punktuose nustatytais tikslais;

h) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
tvarumą; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 
1 dalies d ir e punktuose nustatytais 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 2966
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) padėti užtikrinti, kad Europos 
Sąjungos vietovėse, kuriose su vynuogių 
auginimu susijusioje srityje visą arba ne 
visą darbo dieną dirba dauguma žmonių, 
o vynuogių auginimui skirti labai maži 
plotai, gamintojai neišnyktų dėl to, kad 
nėra įtraukti į bendrą žemės ūkio politiką. 
Daugeliu atvejų kraštovaizdis ir 
ekonominė veikla išsaugomi padedant 
šiems smulkiesiems ūkininkams. Šiems 
asmenims tokios veiksmų programos 
naudingos tik tuo atveju, jeigu yra 
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pritaikomos prie jų poreikių;

Or. es

Pakeitimas 2967
Michel Dantin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) padėti gamintojams mažinti priedų 
naudojimą, skatinti juos taikyti aplinkai 
palankesnes gamybos technikas ir 
auginimo praktiką; tas tikslas susijęs su 6 
straipsnio 1 dalies b, e ir f punktuose 
nustatytais tikslais;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aplinkos tikslus įtraukti į nacionalines vyno gamybos programas, 
kuriose nustatoma mažiausia konkretiems tikslams įgyvendinti skirta programų suma.

Pakeitimas 2968
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) išsaugoti ir skatinti 
vynuogininkystę stačiuose šlaituose 
ir (arba) mažiau palankiose teritorijose.

Or. en

Pakeitimas 2969
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) prisidėti prie klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie klimato 
kaitos; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 
dalies d punkte nustatytu tikslu;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama klimato tikslus įtraukti į nacionalines vyno gamybos programas, 
kuriose nustatoma mažiausia konkretiems tikslams įgyvendinti skirta programų suma.

Pakeitimas 2970
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos i c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ic) užtikrinti vynuogininkystės ūkių, 
veiklą vykdančių vietovėse, kurioms 
būdingos didelės gamtinės kliūtys, 
ilgaamžiškumą ir pelningumą; tas tikslas 
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies a, b ir h 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti paramos vynuogių auginimui stačiuose šlaituose tikslą, nes 
vietovėse su būdingomis didelėmis kliūtimis reikalingos konkrečios paramos programos, 
kurios padėtų išsaugoti ne tik konkrečių ūkių, bet ir visos ekonominės veiklos, susijusios su 
unikaliu tokių vynuogynų pobūdžiu, dinamiškumą.

Pakeitimas 2971
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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52 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant vynuogynų 
atsodinimą, kai tai būtina po privalomo 
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba 
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nurodymu, išskyrus įprastą vynuogynų 
atnaujinimą tame pačiame žemės sklype 
pagal tą pačią vynmedžių auginimo sistemą 
atsodinant tos pačios veislės vynuoges, kai 
vynmedžiai natūraliai pasensta;

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant vynuogynų genetinės 
įvairovės gerinimą, taip pat struktūrinę 
įvairovę ir nuo auginamų kultūrų 
nepriklausančią biologinę įvairovę, kad 
būtų užkirstas kelias monokultūriniam 
kraštovaizdžiui, dirvožemio priežiūrą, 
įskaitant želmenų dangą ir piktžolių 
kontrolę nenaudojant pesticidų, 
vynuogynų atsodinimą, kai tai būtina po 
privalomo išnaikinimo dėl sveikatos 
apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, 
atlikto valstybės narės kompetentingos 
institucijos nurodymu, išskyrus įprastą 
vynuogynų atnaujinimą tame pačiame 
žemės sklype pagal tą pačią vynmedžių 
auginimo sistemą atsodinant tos pačios 
veislės vynuoges, kai vynmedžiai natūraliai 
pasensta;

Or. en

Pakeitimas 2972
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant vynuogynų 
atsodinimą, kai tai būtina po privalomo 
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba 
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nurodymu, išskyrus įprastą vynuogynų 
atnaujinimą tame pačiame žemės sklype 
pagal tą pačią vynmedžių auginimo sistemą 
atsodinant tos pačios veislės vynuoges, kai 
vynmedžiai natūraliai pasensta;

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant vynuogynų 
atsodinimą, kai tai būtina po privalomo 
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba 
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nurodymu, išskyrus įprastą vynuogynų 
atnaujinimą tame pačiame žemės sklype 
pagal tą pačią vynmedžių auginimo sistemą 
atsodinant tos pačios veislės vynuoges, kai 
vynmedžiai natūraliai pasensta. Valstybės 
narės pritaiko vynuogynų 
restruktūrizavimo ir konversijos 
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programas labai mažiems ūkiams, kartu 
įvertindamos atitinkamą darbo jėgą, 
naudojamą darbams atlikti;

Or. es

Pakeitimas 2973
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant vynuogynų 
atsodinimą, kai tai būtina po privalomo 
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba 
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nurodymu, išskyrus įprastą vynuogynų 
atnaujinimą tame pačiame žemės sklype 
pagal tą pačią vynmedžių auginimo sistemą 
atsodinant tos pačios veislės vynuoges, kai 
vynmedžiai natūraliai pasensta;

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant plotų, suteiktų pagal 
leidimų sistemą, nurodytą Reglamento 
(ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės 
dalies III skyriuje, apsodinimą ir 
vynuogynų atsodinimą, kai tai būtina po 
privalomo išnaikinimo dėl sveikatos 
apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, 
atlikto valstybės narės kompetentingos 
institucijos nurodymu, išskyrus įprastą 
vynuogynų atnaujinimą tame pačiame 
žemės sklype pagal tą pačią vynmedžių 
auginimo sistemą atsodinant tos pačios 
veislės vynuoges, kai vynmedžiai natūraliai 
pasensta;

Or. en

Pakeitimas 2974
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant vynuogynų 
atsodinimą, kai tai būtina po privalomo 
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba 
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės 

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant vynuogynų 
atsodinimą, kai tai būtina po privalomo 
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba 
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės 
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narės kompetentingos institucijos 
nurodymu, išskyrus įprastą vynuogynų 
atnaujinimą tame pačiame žemės sklype 
pagal tą pačią vynmedžių auginimo sistemą 
atsodinant tos pačios veislės vynuoges, kai 
vynmedžiai natūraliai pasensta;

narės kompetentingos institucijos 
nurodymu, arba po savanoriško 
išnaikinimo siekiant atsodinti prie klimato 
pokyčių labiau prisitaikančius 
vynuogynus, išskyrus įprastą vynuogynų 
atnaujinimą tame pačiame žemės sklype 
pagal tą pačią vynmedžių auginimo sistemą 
atsodinant tos pačios veislės vynuoges, kai 
vynmedžiai natūraliai pasensta;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į vynuogynų restruktūrizavimo veiklą įtraukti galimybę finansuoti 
savanorišką išnaikinimą siekiant atsodinti prie klimato pokyčių labiau prisitaikančius 
vynuogynus.

Pakeitimas 2975
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant vynuogynų 
atsodinimą, kai tai būtina po privalomo 
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba 
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nurodymu, išskyrus įprastą vynuogynų 
atnaujinimą tame pačiame žemės sklype 
pagal tą pačią vynmedžių auginimo sistemą 
atsodinant tos pačios veislės vynuoges, kai 
vynmedžiai natūraliai pasensta;

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant naujų vynuogynų 
sodinimą vietovėse su geografine 
nuoroda, kuriam buvo suteiktas leidimas, 
ir vynuogynų atsodinimą, kai tai būtina po 
privalomo išnaikinimo dėl sveikatos 
apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, 
atlikto valstybės narės kompetentingos 
institucijos nurodymu, išskyrus įprastą 
vynuogynų atnaujinimą tame pačiame 
žemės sklype pagal tą pačią vynmedžių 
auginimo sistemą atsodinant tos pačios 
veislės vynuoges, kai vynmedžiai natūraliai 
pasensta;

Or. it

Pakeitimas 2976
Clara Eugenia Aguilera García
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Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant vynuogynų 
atsodinimą, kai tai būtina po privalomo 
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba 
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nurodymu, išskyrus įprastą vynuogynų 
atnaujinimą tame pačiame žemės sklype 
pagal tą pačią vynmedžių auginimo sistemą 
atsodinant tos pačios veislės vynuoges, kai 
vynmedžiai natūraliai pasensta;

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant prisitaikymą prie 
klimato kaitos ir vynuogynų atsodinimą, 
kai tai būtina po privalomo išnaikinimo dėl 
sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių 
priežasčių, atlikto valstybės narės 
kompetentingos institucijos nurodymu, 
išskyrus įprastą vynuogynų atnaujinimą 
tame pačiame žemės sklype pagal tą pačią 
vynmedžių auginimo sistemą atsodinant 
tos pačios veislės vynuoges, kai 
vynmedžiai natūraliai pasensta;

Or. es

Pakeitimas 2977
Ricardo Serrão Santos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) vynmedžių sodinimas žemės 
plotuose, suteiktuose pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1308/2013 III skyriaus 1 
skirsnyje nustatytą leidimų sistemą 
tradicinėse vyno gamybos teritorijose, 
kurioms gresia išnykimas ir kurias turi 
apibrėžti valstybės narės, kaip vyno 
gamybos įvairovės apsaugos priemonė;

Or. pt

Pakeitimas 2978
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) augalų apsaugos priemonių 
naudojimo mažinimas;

Or. fr

Pakeitimas 2979
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pesticidų naudojimo mažinimas;

Or. en

Pakeitimas 2980
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies a b punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba bei kitos 
priemonės, visų pirma Europos vynuogių 
tarpveislinės ir intraveislinės įvairovės 
išsaugojimo, mokslinio tyrimo ir gerinimo 
srityse, taip pat veikla, kuria skatinamas 
jų ekonominis panaudojimas;

Or. pt

Pakeitimas 2981
Miguel Viegas
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Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą: perdirbimo įrenginius ir 
vyno gamybos infrastruktūrą, taip pat
prekybos struktūras ir priemones;

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą: perdirbimo įrenginius ir 
vyno gamybos infrastruktūrą, taip pat 
prekybos struktūras ir priemones; jeigu 
pagal Sąjungos teisės aktus vynuogynams 
nustatomi nauji reikalavimai, parama 
galėtų būti skiriama investicijoms, 
kuriomis siekiama atitikti tuos 
reikalavimus; ši parama skiriama 
daugiausiai 12 mėnesių nuo dienos, kai 
šie reikalavimai tampa privalomi tam 
ūkiui;

Or. pt

Pakeitimas 2982
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą: perdirbimo įrenginius ir 
vyno gamybos infrastruktūrą, taip pat 
prekybos struktūras ir priemones;

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą: perdirbimo įrenginius ir 
vyno gamybos infrastruktūrą, taip pat 
prekybos struktūras ir priemones. Kad būtų 
sudarytos palankios sąlygos labai mažoms 
vyno gamykloms, kurioms reikia palyginti 
labai mažų investicijų, valstybių narių 
nustatyta mažiausia investicijų suma 
negali būti mažesnė nei 1 000 EUR;

Or. es

Pakeitimas 2983
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą: perdirbimo įrenginius ir
vyno gamybos infrastruktūrą, taip pat 
prekybos struktūras ir priemones;

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą:
i) vynuogininkystės ūkiuose, išskyrus 
veiklą, susijusią su 52 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytomis intervencinėmis 
priemonėmis;
ii) perdirbimo įrenginius ir vyno gamybos 
infrastruktūrą, taip pat prekybos struktūras 
ir priemones;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti visus šio sektoriaus investicinius poreikius.

Pakeitimas 2984
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą: perdirbimo įrenginius ir 
vyno gamybos infrastruktūrą, taip pat 
prekybos struktūras ir priemones;

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą vynuogininkystės 
ūkiuose, išskyrus veiklą, susijusią su 52 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytomis 
intervencinėmis priemonėmis, perdirbimo 
įrenginius ir vyno gamybos infrastruktūrą, 
taip pat prekybos struktūras ir priemones;

Or. fr

Pakeitimas 2985
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijos į materialųjį ir b) investicijos į materialųjį ir 
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nematerialųjį turtą: perdirbimo įrenginius ir 
vyno gamybos infrastruktūrą, taip pat
prekybos struktūras ir priemones;

nematerialųjį turtą: perdirbimo įrenginius ir 
vyno gamybos infrastruktūrą, prekybos 
struktūras ir priemones, taip pat 
vynuogynų apsaugą nuo klimato keliamos 
rizikos;

Or. fr

Pagrindimas

Il est nécessaire que les investissements matériels et immatériels visant à développer, 
moderniser et adapter les installations visant à la protection du vignoble contre les aléas 
climatiques soient en conformité avec la réalité. Les millésimes 2016 et 2017 ont connus une 
faible récolte qui est imputable, pour partie, aux gelées très sévères survenues à plusieurs 
reprises, et sur des surfaces très étendues de vignobles dans toute Europe. Par conséquent il 
est nécessaire que les entreprises viticoles puissent investir dans ce type de matériel : filets 
para-grêle, tours antigel… afin de faire face au changement climatique et assurer 
l’approvisionnement de leurs marchés

Pakeitimas 2986
Ulrike Müller, Herbert Dorfmann, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą: perdirbimo įrenginius ir 
vyno gamybos infrastruktūrą, taip pat 
prekybos struktūras ir priemones;

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą: perdirbimo įrenginius ir 
vyno gamybos infrastruktūrą, vynuogių 
auginimą stačiuose šlaituose ir pylimuose, 
taip pat prekybos struktūras ir priemones;

Or. en

Pakeitimas 2987
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą: perdirbimo įrenginius 
ir vyno gamybos infrastruktūrą, taip pat 

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą siekiant apsaugoti 
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prekybos struktūras ir priemones; vynuogynus nuo klimato keliamos rizikos;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimus siekiama prie tinkamų finansuoti investicijų į materialųjį ir nematerialųjį 
turtą pridėti vynuogynų apsaugą nuo klimato keliamos rizikos.

Pakeitimas 2988
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) derliaus draudimas nuo pajamų 
nuostolių, patiriamų dėl nepalankių 
klimato reiškinių, kurie gali būti 
prilyginami gaivalinėms nelaimėms, 
nepalankių klimato reiškinių, gyvūnų ar 
augalų ligų arba kenkėjų antplūdžio;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 2989
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) derliaus draudimas nuo pajamų 
nuostolių, patiriamų dėl nepalankių klimato 
reiškinių, kurie gali būti prilyginami 
gaivalinėms nelaimėms, nepalankių 
klimato reiškinių, gyvūnų ar augalų ligų 
arba kenkėjų antplūdžio;

d) derliaus draudimas nuo pajamų 
nuostolių, patiriamų dėl nepalankių klimato 
reiškinių, kurie gali būti prilyginami 
gaivalinėms nelaimėms, nepalankių 
klimato reiškinių, gyvūnų ar augalų ligų 
arba kenkėjų antplūdžio; draudimas 
netaikomas, jei gamintojai aktyviai 
nesiima priemonių šiai rizikai sumažinti;

Or. en
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Pagrindimas

Rizikos valdymas (draudimas) neturi leisti įsisenėti neatsakingai arba pasenusiai 
ūkininkavimo praktikai, nes tai lems didžiulį lėšų švaistymą iš vis labiau ribotų kaimo plėtros 
fondų. Klimato kaita ir su ja susiję ekstremalūs oro reiškiniai jau dešimtmetį yra realybė, 
todėl bet kokia į ateitį orientuota ir finansiniu ar išteklių požiūriu veiksminga politika 
paskatintų planuoti lėšas šiems nenumatytiems atvejams. Vietoj to, BŽŪP turėtų padėti 
ūkininkams prisitaikyti prie klimato kaitos ir kitų pasekmių, teikiant finansavimą iš kitų kaimo 
plėtros ir ekologinių sistemų dalių.

Pakeitimas 2990
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) su inovacijomis susijusios 
investicijos į materialųjį ir nematerialųjį 
turtą, skirtos naujoviškiems produktams ir 
šalutiniams vyno gamybos produktams, 
procesams ir technologijoms kurti, ir kitos 
investicijos, kuriomis sukuriama pridėtinė 
vertė bet kuriame tiekimo grandinės etape, 
įskaitant keitimąsi žiniomis;

e) su skaitmeninimu ir inovacijomis 
susijusios investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, skirtos naujoviškiems 
produktams ir technologiniams 
procesams, susijusiems su Reglamento 
Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje 
nurodytais produktais, ar šalutiniams vyno 
gamybos produktams, procesams ir 
technologijoms kurti, ir kitos investicijos, 
kuriomis sukuriama pridėtinė vertė bet 
kuriame tiekimo grandinės etape, įskaitant 
keitimąsi žiniomis, ir (arba) prisidedama 
prie prisitaikymo prie klimato kaitos;

Or. en

Pakeitimas 2991
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimas laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 VIII priedo II dalies D 

f) vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimas, vyno gamybos atliekų 
metanizacija ir kompostavimas laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VIII 
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skirsnyje nustatytų apribojimų; priedo II dalies D skirsnyje nustatytų 
apribojimų;

Or. fr

Pakeitimas 2992
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimas laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 VIII priedo II dalies D 
skirsnyje nustatytų apribojimų;

f) vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimas, vyno gamybos atliekų 
metanizacija ir kompostavimas laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VIII 
priedo II dalies D skirsnyje nustatytų 
apribojimų;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad biodujų ir komposto gamybos centrams būtų suteikta tokia pati
galimybė gauti finansinę paramą, kaip ir distiliavimo įmonėms. Šie centrai prisideda prie 
vyno gamybos atliekų (vynuogių išspaudų ir nuosėdų) apdorojimo ir naudojimo, taigi ir prie 
aplinkos apsaugos. Biodujų gamybos centrai gamina biodujas arba elektros energiją, o 
komposto gamybos centrai suteikia ūkiams galimybę vietoj sintetinių trąšų naudoti daug 
maistingųjų medžiagų turinčias natūralias trąšas.

Pakeitimas 2993
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimas laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 VIII priedo II dalies D 
skirsnyje nustatytų apribojimų;

f) vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimas, vyno gamybos atliekų 
metanizacija ir kompostavimas laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VIII 
priedo II dalies D skirsnyje nustatytų 
apribojimų;
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Or. fr

Pagrindimas

Les centres de méthanisation et de compostage devraient également avoir accès à un soutien 
financier attendu qu’au même titre que les distilleries, ils concourent à la valorisation ainsi 
qu’au traitement des résidus de la vinification (marcs de raisins et lies de vin) et donc à la 
protection de l’environnement. La méthanisation permet la production de biogaz ou 
d’électricité, qui peuvent par exemple être réinjectés dans les réseaux des villes. Les centres 
de compostage permettent aux exploitations d’épandre une fumure naturelle riche en 
éléments fertilisant sur leurs sols, évitant ainsi l’apport en engrais de synthèse

Pakeitimas 2994
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) informavimo apie Sąjungos vynus 
veiksmai, vykdomi valstybėse narėse, 
kuriais skatinama atsakingai vartoti vyną 
arba taikyti Sąjungos kokybės sistemas, 
apimančias kilmės vietos bei geografines 
nuorodas;

g) informavimo apie Sąjungos vynus 
veiksmai, vykdomi valstybėse narėse, 
kuriais skatinama atsakingai vartoti vyną;

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP finansavimo mažinimo laikotarpiu pagal BŽŪP neturėtų būti subsidijuojamos 
reklamos kampanijos. Tai, kad šampano prekės ženklų įmonės, įskaitant dideles tarptautines 
bendroves, yra vienos didžiausių BŽŪP paramos gavėjų Prancūzijoje dėl subsidijuojamų 
reklamos kampanijų, sukėlė daug kritikos. Turime nutraukti šią praktiką ir nustoti finansuoti 
reklamos kampanijas.

Pakeitimas 2995
Michel Dantin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



AM\1171744LT.docx 51/175 PE631.983v01-00

LT

ga) veiksmai, kuriais siekiama geriau 
supažindinti su rinkomis, pvz., esamų 
rinkų ekonominiai ir teisės aktų tyrimai, 
taip pat vyno turizmo skatinimo veiksmai, 
kuriais siekiama didinti Europos 
vynuogynų ir populiarių maršrutų 
žinomumą;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu geresnio supažindinimo su rinkomis veiksmai, skirti vienodai informacijai 
vidaus rinkoje užtikrinti, taip pat vyno turizmo skatinimo veiksmai, kuriais prisidedama prie 
teritorijų tvarkymo tikslų ir kurie ūkininkams gali užtikrinti papildomas pajamas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus.

Pakeitimas 2996
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro 
vienas ar keli iš šių veiksmų:

Išbraukta.

i) viešųjų ryšių, pardavimo skatinimo arba 
reklamavimo veiksmai, kuriais visų pirma 
pabrėžiami aukšti Sąjungos produktų 
standartai, ypač susijusieji su kokybe, 
maisto sauga ar aplinkosauga;

ii) dalyvavimas tarptautinės svarbos 
renginiuose, mugėse arba parodose;

iii) informavimo kampanijos, visų pirma 
informavimas apie Sąjungos kokybės 
sistemas, apimančias kilmės vietos bei 
geografines nuorodas ir ekologinius 
produktus;

iv) naujų rinkų tyrimai, reikalingi 
prekybos rinkoms plėsti;

v) tyrimai informavimo ir pardavimo 
skatinimo priemonių taikymo rezultatams 
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įvertinti;

vi) techninių bylų, įskaitant laboratorinių 
tyrimų ir vertinimų, susijusių su 
vynininkystės metodais, fitosanitarijos bei 
higienos taisyklėmis ir kitais trečiųjų 
valstybių taikomais vyno sektoriaus 
produktų importo reikalavimais, 
dokumentus, rengimas, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas patekti į trečiųjų 
valstybių rinkas.

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP finansavimo mažinimo laikotarpiu pagal BŽŪP neturėtų būti subsidijuojama reklama 
trečiosiose šalyse. Tai, kad šampano prekės ženklų įmonės, įskaitant dideles tarptautines 
bendroves, yra vienos didžiausių BŽŪP paramos gavėjų Prancūzijoje dėl subsidijuojamų 
reklamos kampanijų, sukėlė daug kritikos. Turime nutraukti šią praktiką ir nustoti finansuoti 
reklamos kampanijas.

Pakeitimas 2997
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro 
vienas ar keli iš šių veiksmų:

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo ir informavimo
veikla, įskaitant vyno sektoriaus rinkų 
įvairinimo ir stiprinimo veiklą, kurią 
sudaro vienas ar keli iš šių veiksmų:

Or. fr

Pagrindimas

Pardavimo skatinimo priemonė suteikia galimybę Europos vynus eksportuoti į pasaulio vyno 
rinką. Tačiau Komisija šią priemonę aiškina siaurai. Ši priemonė turėtų suteikti galimybę ilgą 
laiką skatinti pardavimą tose rinkose, kuriose veiklos vykdytojai jau dalyvauja. Vyno rinkos 
paprastai yra susitelkusios tam tikrose trečiosiose valstybėse, o konkurencija norint į tas 
rinkas patekti yra labai didelė, todėl visų pirma nukenčia mažiau lėšų turintys mažieji ir 
vidutiniai Europos eksportuotojai.
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Pakeitimas 2998
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro 
vienas ar keli iš šių veiksmų:

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kuria 
siekiama pagerinti vyno bendrovių 
konkurencingumą, taip pat atverti ir 
sustiprinti rinkas trečiosiose šalyse ir 
kurią sudaro vienas ar keli iš šių veiksmų:

Or. ro

Pakeitimas 2999
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro 
vienas ar keli iš šių veiksmų:

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kuria 
siekiama padidinti vynuogių auginimo 
įmonių konkurencingumą, taip pat atverti 
ir konsoliduoti rinkas trečiosiose 
valstybėse, ir kurią sudaro vienas ar keli iš 
šių veiksmų:

Or. es

Pakeitimas 3000
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro 
vienas ar keli iš šių veiksmų:

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kuria 
siekiama pagerinti vyno bendrovių 
konkurencingumą, atverti ir konsoliduoti 
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trečiųjų šalių rinkas ir kurią sudaro vienas 
ar keli iš šių veiksmų:

Or. en

Pakeitimas 3001
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro 
vienas ar keli iš šių veiksmų:

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kuria 
siekiama pagerinti vyno bendrovių 
konkurencingumą, atverti ir konsoliduoti 
trečiųjų šalių rinkas ir kurią sudaro vienas 
ar keli iš šių veiksmų:

Or. en

Pakeitimas 3002
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro 
vienas ar keli iš šių veiksmų:

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro 
vienas ar keli iš šių veiksmų ir veikla, 
kuria siekiama sukurti, įvairinti ar 
konsoliduoti rinkas:

Or. en

Pagrindimas

Būtina patikslinti, kad tikslas didinti Sąjungos vynuogių produktų konkurencingumą 
trečiosiose valstybėse apima ir vyno rinkų konsolidavimą bei įvairinimą, atsižvelgiant į didelę 
konkurenciją, su kuria susiduria Europos vynai tarptautinėse rinkose, ir į nestabilumą, kuris 
vis labiau būdingas kai kurioms pagrindinėms Europos vyno prekybos rinkoms.
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Pakeitimas 3003
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro 
vienas ar keli iš šių veiksmų:

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro 
vienas ar keli iš šių veiksmų ar veiklų, 
kuriais siekiama kurti, įvairinti ir stiprinti 
rinkas:

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad pardavimo skatinimo veikla trečiosiose valstybėse 
vykdoma siekiant kurti, įvairinti ir stiprinti rinkas.

Pakeitimas 3004
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro 
vienas ar keli iš šių veiksmų:

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro 
vienas ar keli iš šių veiksmų ir veikos 
rūšių, skirtų kurti, įvairinti ir konsoliduoti 
rinkas:

Or. it

Pakeitimas 3005
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) dalyvavimas tarptautinės svarbos 
renginiuose, mugėse arba parodose;

ii) dalyvavimas tarptautinės svarbos 
renginiuose, mugėse arba parodose, taip 
pat šių renginių metu vykdoma prekybinė 
veikla;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad tarptautinės svarbos renginiuose, mugėse arba 
parodose vykdoma prekybinė veikla taip pat gali atitikti reikalavimus.

Pakeitimas 3006
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) naujų rinkų tyrimai, reikalingi 
prekybos rinkoms plėsti;

iv) naujų arba esamų rinkų tyrimai, 
reikalingi prekybos rinkoms plėsti ir 
konsoliduoti;

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atvejų konsoliduoti esamas rinkas yra dar svarbiau, nei užkariauti naujas rinkas.

Pakeitimas 3007
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) naujų rinkų tyrimai, reikalingi 
prekybos rinkoms plėsti;

iv) naujų arba esamų rinkų tyrimai, 
reikalingi prekybos rinkoms plėsti ir 
konsoliduoti;

Or. en



AM\1171744LT.docx 57/175 PE631.983v01-00

LT

Pakeitimas 3008
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) esamų rinkų konsolidavimas;

Or. en

Pagrindimas

Esamų rinkų konsolidavimas taip pat yra svarbus pastaraisiais metais.

Pakeitimas 3009
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) veiksmai, kuriais siekiama įvairinti 
ir konsoliduoti rinkas;

Or. es

Pakeitimas 3010
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) techninių bylų, įskaitant 
laboratorinių tyrimų ir vertinimų, 
susijusių su vynininkystės metodais, 
fitosanitarijos bei higienos taisyklėmis ir 
kitais trečiųjų valstybių taikomais vyno 
sektoriaus produktų importo 

Išbraukta.
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reikalavimais, dokumentus, rengimas, 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
patekti į trečiųjų valstybių rinkas.

Or. es

Pakeitimas 3011
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) techninių bylų, įskaitant 
laboratorinių tyrimų ir vertinimų, susijusių 
su vynininkystės metodais, fitosanitarijos 
bei higienos taisyklėmis ir kitais trečiųjų 
valstybių taikomais vyno sektoriaus 
produktų importo reikalavimais, 
dokumentus, rengimas, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas patekti į trečiųjų 
valstybių rinkas.

vi) techninių bylų, įskaitant 
laboratorinių tyrimų ir vertinimų, susijusių 
su vynininkystės metodais, fitosanitarijos 
bei higienos taisyklėmis ir kitais trečiųjų 
valstybių taikomais vyno sektoriaus 
produktų importo reikalavimais, 
dokumentus, rengimas, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas patekti į trečiųjų 
valstybių rinkas arba užkirsti kelią jų 
apribojimui.

Or. en

Pakeitimas 3012
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) techninių bylų, įskaitant 
laboratorinių tyrimų ir vertinimų, susijusių 
su vynininkystės metodais, fitosanitarijos 
bei higienos taisyklėmis ir kitais trečiųjų 
valstybių taikomais vyno sektoriaus 
produktų importo reikalavimais, 
dokumentus, rengimas, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas patekti į trečiųjų 
valstybių rinkas.

vi) techninių bylų, įskaitant 
laboratorinių tyrimų ir vertinimų, susijusių 
su vynininkystės metodais, fitosanitarijos 
bei higienos taisyklėmis ir kitais trečiųjų 
valstybių taikomais vyno sektoriaus 
produktų importo reikalavimais, 
dokumentus, rengimas, siekiant išvengti 
apribojimų ir sudaryti palankesnes sąlygas 
patekti į trečiųjų valstybių rinkas.
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Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad techninių bylų rengimas gali padėti išvengti 
apribojimų ir sudaryti palankesnes sąlygas patekti į trečiųjų valstybių rinkas.

Pakeitimas 3013
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) techninių bylų, įskaitant 
laboratorinių tyrimų ir vertinimų, 
susijusių su vynininkystės metodais, 
fitosanitarijos bei higienos taisyklėmis ir 
kitais trečiųjų valstybių taikomais vyno 
sektoriaus produktų importo 
reikalavimais, dokumentus, rengimas, 
siekiant užkirsti kelią apribojimams arba 
sudaryti palankesnes sąlygas patekti į 
trečiųjų valstybių rinkas;

Or. es

Pagrindimas

Ši priemonė turėtų apimti bet kokį veiksmą, nukreiptą prieš kliūtis prekybai. Užuot susiejus 
šią priemonę su pardavimo skatinimu, ji įtraukiama kaip nauja intervencinių priemonių rūšis.

Pakeitimas 3014
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) vyno gamintojų, pasirengusių iš 
esmės keisti savo gamybos praktiką ir 
sistemą, kad galėtų tvariau gaminti, 
rizikos prisiėmimas;
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Or. fr

Pagrindimas

Svarbu padėti daugybei vyno gamintojų, nusprendusių keisti savo gamybos būdą. Šiuo metu 
jau teikiama parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo, tačiau vyno gamintojai gali 
rinktis ir kitas tvarios gamybos formas, kurioms šiuo metu parama neteikiama.

Pakeitimas 3015
Michel Dantin, Angélique Delahaye

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) veiksmai vandens naudojimui ir 
tvarkymui gerinti, įskaitant vandens 
taupymą ir drenažą;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama prie nacionalinių planų aplinkos tikslų pridėti reikalavimus 
atitinkančius konkrečius veiksmus.

Pakeitimas 3016
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) ekologinė gamyba;

Or. fr

Pakeitimas

Šiuo pakeitimu siekiama prie nacionalinių planų aplinkos tikslų pridėti reikalavimus 
atitinkančius konkrečius veiksmus.
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Pakeitimas 3017
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies i c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ic) integruota gamyba;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama prie nacionalinių planų aplinkos tikslų pridėti reikalavimus 
atitinkančius konkrečius veiksmus.

Pakeitimas 3018
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies i d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

id) tikslioji arba skaitmeninė gamyba;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama prie nacionalinių planų aplinkos tikslų pridėti reikalavimus 
atitinkančius konkrečius veiksmus.

Pakeitimas 3019
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies i e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ie) kiti veiksmai, visų pirma veiksmai, 
kuriais siekiama:

i) saugoti dirvožemį ir didinti anglies kiekį 
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dirvožemyje;

ii) kurti ir saugoti biologinei įvairovei 
palankias arba kraštovaizdžio 
išsaugojimui svarbias buveines, 
atsižvelgiant į istorinius kraštovaizdžio 
ypatumus;

iii) didinti vynmedžių atsparumą 
parazitams ir ligoms;

iv) mažinti atliekų susidarymą ir gerinti 
atliekų tvarkymą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama prie nacionalinių planų aplinkos tikslų pridėti reikalavimus 
atitinkančius konkrečius veiksmus.

Pakeitimas 3020
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González Pons, Gabriel 
Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pagrindžia vyno 
sektoriuje siektinų tikslų ir taikytinų 
intervencinių priemonių rūšių pasirinkimą. 
Pagal pasirinktas intervencinių priemonių 
rūšis valstybės narės nustato intervencines 
priemones.

2. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pagrindžia vyno 
sektoriuje siektinų tikslų ir taikytinų 
intervencinių priemonių rūšių pasirinkimą. 
Pagal pasirinktas intervencinių priemonių 
rūšis valstybės narės nustato intervencines 
priemones. Valstybės narės gali numatyti 
konkrečias nuostatas dėl saugomų kilmės 
vietos nuorodų ir saugomų geografinių 
nuorodų valdymo organų įgyvendinamų 
informavimo ir skatinimo veiksmų visų 
atitinkamų įmonių vardu, ypač 
atsižvelgiant į ilgiausią tokių veiksmų 
įgyvendinimo trukmę.

Or. es
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Pakeitimas 3021
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šios dalies h punkte nurodytos 
pardavimo skatinimo priemonės taikomos 
tik vynams su saugoma kilmės vietos 
nuoroda arba saugoma geografine 
nuoroda, arba vynams su vyninės 
vynuogių veislės nuoroda.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nustatyta galiojančiuose teisės aktuose, vyno pardavimo skatinimas turėtų būti taikomas 
tik kokybiškiems produktams arba vynuogių veislėms.

Pakeitimas 3022
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalies h punkte nurodytos 
pardavimo skatinimo priemonės taikomos 
tik vynams su saugoma kilmės vietos 
nuoroda arba saugoma geografine 
nuoroda, arba vynams su vyninės 
vynuogių veislės nuoroda.

Or. en

Pakeitimas 3023
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalies h punkte nurodytos 
pardavimo skatinimo priemonės taikomos 
tik vynams su saugoma kilmės vietos 
nuoroda arba saugoma geografine 
nuoroda, arba vynams su vyninės 
vynuogių veislės nuoroda.

Or. en

Pakeitimas 3024
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos finansinė parama, skirta 52 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytam 
vynuogynų restruktūrizavimui ir 
konversijai atlikti, turi neviršyti 50 % 
vynuogynų restruktūrizavimo ir 
konversijos faktinių išlaidų arba 75 % 
mažiau išsivysčiusių regionų vynuogynų 
restruktūrizavimo ir konversijos faktinių 
išlaidų.

Sąjungos finansinė parama, skirta 52 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytam 
vynuogynų restruktūrizavimui ir 
konversijai atlikti, turi neviršyti 75 % 
vynuogynų restruktūrizavimo ir 
konversijos faktinių išlaidų.

Or. es

Pagrindimas

Didžiausias paramos, skirtos vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai atlikti, 
intensyvumas turėtų būti suderintas su kaimo plėtros intervencinėse priemonėse nustatyta 
didžiausia riba, taikytina tokioms pat investicijoms kituose sektoriuose.

Pakeitimas 3025
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 50 % tinkamų finansuoti investicijų a) 50 % tinkamų finansuoti investicijų 
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išlaidų mažiau išsivysčiusiuose regionuose; išlaidų mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
ir salų regionuose, kurie nenurodyti c ir d 
punktuose;

Or. es

Pakeitimas 3026
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 50 % tinkamų finansuoti investicijų 
išlaidų mažiau išsivysčiusiuose regionuose;

a) 50 % tinkamų finansuoti investicijų 
išlaidų mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
ir stačiuose šlaituose užsodintuose 
vynuogynuose;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti 50 % tinkamų finansuoti investicijų išlaidų ribą stačiuose 
užsodintuose vynuogynuose, kuriuose dėl būdingų didelių kliūčių reikalingos konkrečios 
paramos programos, kurios padėtų išsaugoti ne tik konkrečių ūkių, bet ir visos ekonominės 
veiklos, susijusios su unikaliu tokių vynuogynų pobūdžiu, dinamiškumą.

Pakeitimas 3027
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 75 % tinkamų finansuoti investicijų 
išlaidų SESV 349 straipsnyje nurodytuose 
atokiausiuose regionuose;

c) 85 % tinkamų finansuoti investicijų 
išlaidų SESV 349 straipsnyje nurodytuose 
atokiausiuose regionuose;

Or. pt

Pakeitimas 3028
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Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia pirmoje pastraipoje nurodyta 
Sąjungos finansinė parama teikiama tik
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, apibrėžtoms Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB36. Tačiau ji 
gali būti skiriama visoms atokiausiuose 
regionuose, nurodytuose SESV 349 
straipsnyje, ir mažosiose Egėjo jūros 
salose, apibrėžtose Reglamento (ES) 
Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje, 
įsisteigusioms įmonėms.

Valstybės narės gali nuspręsti savo 
strateginiuose planuose sumažinti pirmoje 
pastraipoje nurodytas didžiausias paramos 
ribas, taikytinas kitoms įmonėms nei labai 
mažos, mažosios ir vidutinės įmonės.

_________________

36 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 
2003 5 20, p. 36).

Or. es

Pakeitimas 3029
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia pirmoje pastraipoje nurodyta 
Sąjungos finansinė parama teikiama tik 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, apibrėžtoms Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB36. Tačiau ji 
gali būti skiriama visoms atokiausiuose 
regionuose, nurodytuose SESV 349 
straipsnyje, ir mažosiose Egėjo jūros 
salose, apibrėžtose Reglamento (ES) 
Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje, 
įsisteigusioms įmonėms.

Didžiausia pirmoje pastraipoje nurodyta 
Sąjungos finansinė parama teikiama tik 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, apibrėžtoms Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB36, taip pat 
gamintojų organizacijoms, įskaitant 
kooperatyvus, ir jų asociacijoms. Tačiau ji 
gali būti skiriama visoms atokiausiuose 
regionuose, nurodytuose SESV 349 
straipsnyje, ir mažosiose Egėjo jūros 
salose, apibrėžtose Reglamento (ES) 
Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje, 
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įsisteigusioms įmonėms.

_________________ _________________

36 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 
2003 5 20, p. 36).

36 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 
2003 5 20, p. 36).

Or. en

Pakeitimas 3030
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia pirmoje pastraipoje nurodyta 
Sąjungos finansinė parama teikiama tik 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, apibrėžtoms Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB36. tačiau ji 
gali būti skiriama visoms atokiausiuose 
regionuose, nurodytuose SESV 349 
straipsnyje, ir mažosiose Egėjo jūros 
salose, apibrėžtose Reglamento (ES) 
Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje, 
įsisteigusioms įmonėms.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

_________________

36 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija 2003/361/EB dėl 
mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Or. pt

Pakeitimas 3031
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Įmonėms, kurioms netaikoma 
Rekomendacijos 2003/361/EB priedo I 
antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalis ir 
kuriose dirba mažiau kaip 750 darbuotojų 
arba kurių apyvarta yra mažesnė nei 
200 mln. EUR, taikomos pirmoje 
pastraipoje nurodytos didžiausios ribos 
sumažinamos perpus.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3032
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sąjungos finansinė parama 52 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytam 
neprinokusių vynuogių derliui nuimti turi 
neviršyti 50 % vynuogių kekių 
sunaikinimo arba pašalinimo tiesioginių 
išlaidų ir dėl tokio sunaikinimo arba 
pašalinimo prarastų pajamų sumos.

3. Įmonėms, kurioms netaikoma 
Rekomendacijos 2003/361/EB priedo I 
antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalis ir 
kuriose dirba mažiau kaip 750 darbuotojų 
arba kurių apyvarta yra mažesnė nei 
200 mln. EUR, taikomos pirmoje 
pastraipoje nurodytos didžiausios ribos 
sumažinamos perpus.

Or. pt

Pakeitimas 3033
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos finansinė parama derliui 
apdrausti, kaip nurodyta 52 straipsnio 1 
dalies d punkte, turi neviršyti:

Išbraukta.

a) 80 % draudimo įmokų, kurias 
augintojai moka už draudimą nuo 
nuostolių, patiriamų dėl nepalankių 
klimato reiškinių, kurie gali būti 
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prilyginami gaivalinėms nelaimėms, 
sumos;

b) 50 % draudimo įmokų, kurias 
augintojai moka už draudimą nuo toliau 
nurodytų nuostolių, sumos:

i) nuo a punkte nurodytų nuostolių 
ir nuostolių, kuriuos sukelia nepalankūs 
klimato reiškiniai;

ii) nuo gyvūnų, augalų ligų arba 
kenkėjų antplūdžių padarytų nuostolių.

Sąjungos finansinė parama derliui 
apdrausti gali būti skiriama, jeigu 
atitinkamomis draudimo išmokomis 
gamintojams nekompensuojama daugiau 
kaip 100 % prarastų pajamų, atsižvelgiant 
į visas kompensacijas, kurias gamintojai 
galėjo būti gavę pagal kitas su 
draudžiama rizika susijusias paramos 
sistemas. Draudimo sutartyse turi būti 
reikalaujama, kad paramos gavėjai imtųsi 
reikalingų rizikos prevencijos priemonių.

Or. es

Pakeitimas 3034
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos finansinė parama derliui 
apdrausti, kaip nurodyta 52 straipsnio 1 
dalies d punkte, turi neviršyti:

4. Sąjungos finansinė parama derliui 
apdrausti, kaip nurodyta 52 straipsnio 1 
dalies d punkte, mokama tik tiems 
gamintojams, kurie imasi priemonių, 
kuriomis aktyviai mažinama arba 
šalinama rizika (pvz., saugomas 
dirvožemis, gilinamas viršutinis 
dirvožemio sluoksnis, didinama 
struktūrinė, biologinė ir genetinė įvairovė 
kultūriniame kraštovaizdyje), ir ji turi 
neviršyti:
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Or. en

Pakeitimas 3035
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nuo a punkte nurodytų nuostolių ir 
nuostolių, kuriuos sukelia nepalankūs 
klimato reiškiniai;

i) nuo a punkte nurodytų 
neišvengiamų nuostolių ir nuostolių, 
kuriuos sukelia nepalankūs klimato 
reiškiniai;

Or. en

Pagrindimas

Rizikos valdymas (draudimas) neturi leisti įsisenėti neatsakingai arba pasenusiai 
ūkininkavimo praktikai, nes tai lems didžiulį lėšų švaistymą iš vis labiau ribotų kaimo plėtros 
fondų. Klimato kaita ir su ja susiję ekstremalūs oro reiškiniai jau dešimtmetį yra realybė, 
todėl bet kokia į ateitį orientuota ir finansiniu ar išteklių požiūriu veiksminga politika 
paskatintų planuoti lėšas šiems nenumatytiems atvejams. Vietoj to, BŽŪP turėtų padėti 
ūkininkams prisitaikyti prie klimato kaitos ir kitų pasekmių, teikiant finansavimą iš kitų kaimo 
plėtros ir ekologinių sistemų dalių.

Pakeitimas 3036
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) nuo gyvūnų, augalų ligų arba 
kenkėjų antplūdžių padarytų nuostolių.

ii) nuo gyvūnų, augalų ligų arba 
kenkėjų antplūdžių padarytų neišvengiamų 
nuostolių.

Or. en

Pakeitimas 3037
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Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Rosa Estaràs 
Ferragut, Esteban González Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 50 % tinkamų finansuoti investicijų 
išlaidų mažiau išsivysčiusiuose regionuose;

a) 50 % tinkamų finansuoti investicijų 
išlaidų mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
ir salų regionuose, kurie nenurodyti c ir d 
punktuose;

Or. es

Pakeitimas 3038
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 50 % tinkamų finansuoti investicijų 
išlaidų mažiau išsivysčiusiuose regionuose;

a) 50 % tinkamų finansuoti investicijų 
išlaidų mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
ir stačiuose šlaituose užsodintuose 
vynuogynuose;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti 50 % tinkamų finansuoti investicijų išlaidų ribą stačiuose 
užsodintuose vynuogynuose, kuriuose dėl būdingų didelių kliūčių reikalingos konkrečios 
paramos programos, kurios padėtų išsaugoti ne tik konkrečių ūkių, bet ir visos ekonominės 
veiklos, susijusios su unikaliu tokių vynuogynų pobūdžiu, dinamiškumą.

Pakeitimas 3039
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 75 % tinkamų finansuoti investicijų c) 85 % tinkamų finansuoti investicijų 
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išlaidų SESV 349 straipsnyje nurodytuose 
atokiausiuose regionuose;

išlaidų SESV 349 straipsnyje nurodytuose 
atokiausiuose regionuose;

Or. pt

Pakeitimas 3040
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 75 % tinkamų finansuoti investicijų 
išlaidų SESV 349 straipsnyje nurodytuose 
atokiausiuose regionuose;

c) 85 % tinkamų finansuoti investicijų 
išlaidų SESV 349 straipsnyje nurodytuose 
atokiausiuose regionuose;

Or. pt

Pakeitimas 3041
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia pirmoje pastraipoje nurodyta 
Sąjungos finansinė parama teikiama tik
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, apibrėžtoms Rekomendacijoje 
2003/361/EB, tačiau ji gali būti skiriama 
visoms atokiausiuose regionuose, 
nurodytuose SESV 349 straipsnyje, ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, apibrėžtose 
Reglamento (ES) Nr. 229/2013 1 
straipsnio 2 dalyje, įsisteigusioms 
įmonėms.

Valstybės narės gali nuspręsti savo 
strateginiuose planuose sumažinti pirmoje 
pastraipoje nurodytas didžiausias paramos 
ribas, taikytinas kitoms įmonėms nei labai 
mažos, mažosios ir vidutinės įmonės.

Or. es

Pakeitimas 3042
Paolo De Castro, Giovanni La Via
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Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia pirmoje pastraipoje nurodyta 
Sąjungos finansinė parama teikiama tik 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, apibrėžtoms Rekomendacijoje 
2003/361/EB, tačiau ji gali būti skiriama 
visoms atokiausiuose regionuose, 
nurodytuose SESV 349 straipsnyje, ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, apibrėžtose 
Reglamento (ES) Nr. 229/2013 1 straipsnio 
2 dalyje, įsisteigusioms įmonėms.

Didžiausia pirmoje pastraipoje nurodyta 
Sąjungos finansinė parama teikiama tik 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, apibrėžtoms Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB, taip pat 
gamintojų organizacijoms, įskaitant 
kooperatyvus, ir jų asociacijoms, tačiau ji 
gali būti skiriama visoms atokiausiuose 
regionuose, nurodytuose SESV 349 
straipsnyje, ir mažosiose Egėjo jūros 
salose, apibrėžtose Reglamento (ES) 
Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje, 
įsisteigusioms įmonėms. […]

Or. en

Pakeitimas 3043
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia pirmoje pastraipoje nurodyta
Sąjungos finansinė parama teikiama tik 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, apibrėžtoms Rekomendacijoje 
2003/361/EB, tačiau ji gali būti skiriama 
visoms atokiausiuose regionuose, 
nurodytuose SESV 349 straipsnyje, ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, apibrėžtose 
Reglamento (ES) Nr. 229/2013 1 straipsnio 
2 dalyje, įsisteigusioms įmonėms.

Didžiausias pirmoje pastraipoje nurodytas
Sąjungos finansinis įnašas teikiamas tik 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, apibrėžtoms Rekomendacijoje 
2003/361/EB, tačiau ji gali būti skiriama 
visoms atokiausiuose regionuose, 
nurodytuose SESV 349 straipsnyje, ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, apibrėžtose 
Reglamento (ES) Nr. 229/2013 1 straipsnio 
2 dalyje, įsisteigusioms įmonėms.

Or. pt

Pakeitimas 3044
Clara Eugenia Aguilera García
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Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įmonėms, kurioms netaikoma 
Rekomendacijos 2003/361/EB priedo I 
antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalis ir 
kuriose dirba mažiau kaip 750 darbuotojų 
arba kurių apyvarta yra mažesnė nei 
200 mln. EUR, taikoma pirmoje 
pastraipoje nurodyta didžiausia paramos 
riba sumažinama perpus.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3045
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sąjungos finansinė parama 
informavimo ir skatinimo veiksmams, 
nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir h 
punktuose, vykdyti turi neviršyti 50 % 
finansuoti tinkamų išlaidų.

6. Sąjungos finansinė parama 
informavimo ir skatinimo veiksmams, 
nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir h 
punktuose, vykdyti turi neviršyti:
a) 50 % finansuoti tinkamų išlaidų labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, kuriose dirba mažiau kaip 250 
darbuotojų, metinė apyvarta yra mažesnė 
nei 50 mln. EUR arba bendras metinis 
balansas yra mažesnis nei 43 mln. EUR;
b) 40 % finansuoti tinkamų išlaidų a 
punkte nenurodytoms įmonėms, kuriose 
dirba mažiau kaip 750 darbuotojų, o 
apyvarta yra mažesnė nei 200 mln. EUR;
Kitos a ir b punktuose nenurodytos 
įmonės, kuriose dirba daugiau kaip 750 
darbuotojų, o apyvarta yra didesnė nei 
200 mln. EUR, neatitinka pirmoje 
pastraipoje nustatytos pagalbos 
reikalavimų.

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tikslingiau nukreipti pagalbą mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir 
nustatyti proporcingą pagalbos mažinimą priklausomai nuo įmonės dydžio.

Pakeitimas 3046
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sąjungos finansinė parama 
informavimo ir skatinimo veiksmams, 
nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir h 
punktuose, vykdyti turi neviršyti 50 % 
finansuoti tinkamų išlaidų.

6. Sąjungos finansinė parama 
informavimo ir skatinimo veiksmams, 
nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir h 
punktuose, vykdyti turi neviršyti 50 % 
finansuoti tinkamų išlaidų. Jeigu valstybė 
narė nustato mažiausią finansuoti 
tinkamų išlaidų dydį pagalbai gauti, tas 
dydis neturi viršyti 5 000 EUR.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paremti šeimyninius mažus ir vidutinius ūkius ir suteikti jiems 
galimybę, atsižvelgiant į poreikius, pasinaudoti prekybos skatinimo trečiosiose valstybėse 
priemone.

Pakeitimas 3047
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sąjungos finansinė parama 
informavimo ir skatinimo veiksmams, 
nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir h 
punktuose, vykdyti turi neviršyti 50 % 
finansuoti tinkamų išlaidų.

6. Sąjungos finansinė parama 
informavimo ir skatinimo veiksmams, 
nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir h 
punktuose, vykdyti turi neviršyti 50 % 
finansuoti tinkamų išlaidų. Jei valstybės 
narės nustato minimalią išlaidų, tinkamų 
finansavimui gauti sumą, ši suma turi 
neviršyti 5 000 EUR.
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Or. pt

Pakeitimas 3048
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sąjungos finansinė parama 
informavimo ir skatinimo veiksmams, 
nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir h 
punktuose, vykdyti turi neviršyti 50 % 
finansuoti tinkamų išlaidų.

6. Sąjungos finansinė parama 
informavimo ir skatinimo veiksmams, 
nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir h 
punktuose, vykdyti turi neviršyti 50 % 
finansuoti tinkamų išlaidų. Ši finansinė 
parama skiriama tik mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kaip jos apibrėžtos 
Europos teisės aktuose.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama prekybos skatinimui skirtą paramą tiksliau nukreipti įmonėms, 
kurioms dėl jų dydžio ir apyvartos tos paramos labiausiai reikia. Visų pirma siekiama paremti 
mažas ir vidutines įmones. Ši parama taip pat prisideda prie gamybos stiprinimo ir perėjimo 
prie tvarių gamybos modelių.

Pakeitimas 3049
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sąjungos finansinė parama 
informavimo ir skatinimo veiksmams, 
nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir h 
punktuose, vykdyti turi neviršyti 50 % 
finansuoti tinkamų išlaidų.

6. Sąjungos finansinė parama 
informavimo ir skatinimo veiksmams, 
nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir h 
punktuose, vykdyti turi neviršyti 20 % 
finansuoti tinkamų išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 3050
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Angélique Delahaye, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Sąjungos finansinę paramą 
šalutiniams vyno gamybos produktams 
distiliuoti, kaip nurodyta 52 straipsnio 1 
dalies f punkte, nustato Komisija 
įgyvendinimo aktais, kurie priimami 
laikantis 139 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros, laikydamasi 54 
straipsnio 3 dalyje nustatytų specialiųjų 
taisyklių.

7. Sąjungos finansinę paramą 
šalutiniams vyno gamybos produktams 
distiliuoti, taip pat vyno gamybos 
atliekoms metanizuoti ir kompostuoti, kaip 
nurodyta 52 straipsnio 1 dalies f punkte, 
nustato Komisija įgyvendinimo aktais, 
kurie priimami laikantis 139 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
laikydamasi 54 straipsnio 3 dalyje 
nustatytų specialiųjų taisyklių.

Or. fr

Pakeitimas 3051
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Sąjungos finansinę paramą 
šalutiniams vyno gamybos produktams 
distiliuoti, kaip nurodyta 52 straipsnio 1 
dalies f punkte, nustato Komisija 
įgyvendinimo aktais, kurie priimami 
laikantis 139 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros, laikydamasi 54 
straipsnio 3 dalyje nustatytų specialiųjų 
taisyklių.

7. Sąjungos finansinę paramą 
šalutiniams vyno gamybos produktams 
distiliuoti, taip pat vyno gamybos 
atliekoms metanizuoti ir kompostuoti, kaip 
nurodyta 52 straipsnio 1 dalies f punkte, 
nustato Komisija įgyvendinimo aktais, 
kurie priimami laikantis 139 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
laikydamasi 54 straipsnio 3 dalyje 
nustatytų specialiųjų taisyklių.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad biodujų ir komposto gamybos centrams būtų suteikta tokia pati
galimybė gauti finansinę paramą, kaip ir distiliavimo įmonėms. Šie centrai prisideda prie 
vyno gamybos atliekų (vynuogių išspaudų ir nuosėdų) apdorojimo ir naudojimo, taigi ir prie 
aplinkos apsaugos. Biodujų gamybos centrai gamina biodujas arba elektros energiją, o 
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komposto gamybos centrai suteikia ūkiams galimybę vietoj sintetinių trąšų naudoti daug 
maistingųjų medžiagų turinčias natūralias trąšas.

Pakeitimas 3052
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos paramos vyno gamybos 
šalutiniams produktams distiliuoti suma 
nustatoma už pagaminto alkoholio 
koncentraciją tūrio procentais ir už 
pagaminto alkoholio hektolitrą. Jei 
alkoholio koncentracija distiliuoti skirtuose 
šalutiniuose produktuose viršija 10 % 
pagaminto vyno alkoholio koncentracijos, 
Sąjungos finansinė parama neskiriama.

Sąjungos paramos vyno gamybos 
šalutiniams produktams distiliuoti, taip pat 
vyno gamybos atliekoms metanizuoti ir 
kompostuoti, suma nustatoma už 
pagaminto alkoholio koncentraciją tūrio 
procentais ir už pagaminto arba atliekose 
esančio alkoholio hektolitrą. Jei alkoholio 
koncentracija distiliuoti skirtuose 
šalutiniuose produktuose viršija 10 % 
pagaminto vyno alkoholio koncentracijos, 
Sąjungos finansinė parama neskiriama.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad biodujų ir komposto gamybos centrams būtų suteikta tokia pati
galimybė gauti finansinę paramą, kaip ir distiliavimo įmonėms. Šie centrai prisideda prie 
vyno gamybos atliekų (vynuogių išspaudų ir nuosėdų) apdorojimo ir naudojimo, taigi ir prie 
aplinkos apsaugos. Biodujų gamybos centrai gamina biodujas arba elektros energiją, o 
komposto gamybos centrai suteikia ūkiams galimybę vietoj sintetinių trąšų naudoti daug 
maistingųjų medžiagų turinčias natūralias trąšas.

Pakeitimas 3053
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos paramos vyno gamybos 
šalutiniams produktams distiliuoti suma 
nustatoma už pagaminto alkoholio 
koncentraciją tūrio procentais ir už 

Sąjungos paramos vyno gamybos 
šalutiniams produktams distiliuoti, taip pat 
atliekoms metanizuoti ir kompostuoti,
suma nustatoma už pagaminto alkoholio 
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pagaminto alkoholio hektolitrą. Jei 
alkoholio koncentracija distiliuoti skirtuose 
šalutiniuose produktuose viršija 10 % 
pagaminto vyno alkoholio koncentracijos, 
Sąjungos finansinė parama neskiriama.

koncentraciją tūrio procentais ir už 
pagaminto alkoholio hektolitrą. Jei 
alkoholio koncentracija distiliuoti skirtuose 
šalutiniuose produktuose viršija 10 % 
pagaminto vyno arba atliekose esančio
alkoholio koncentracijos, Sąjungos 
finansinė parama neskiriama.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad biodujų ir komposto gamybos centrams būtų suteikta tokia pati
galimybė gauti finansinę paramą, kaip ir distiliavimo įmonėms. Šie centrai prisideda prie 
vyno gamybos atliekų (vynuogių išspaudų ir nuosėdų) apdorojimo ir naudojimo, taigi ir prie 
aplinkos apsaugos. Biodujų gamybos centrai gamina biodujas arba elektros energiją, o 
komposto gamybos centrai suteikia ūkiams galimybę vietoj sintetinių trąšų naudoti daug 
maistingųjų medžiagų turinčias natūralias trąšas.

Pakeitimas 3054
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 
Sąjungos finansinė parama vyno gamybos 
šalutiniams produktams distiliuoti būtų 
mokama distiliavimo gamykloms, 
perdirbančioms distiliuoti pristatytus vyno 
gamybos šalutinius produktus į gryną 
alkoholį, kurio koncentracija yra ne 
mažesnė kaip 92 % tūrio.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 
Sąjungos finansinė parama vyno gamybos 
šalutiniams produktams distiliuoti, taip pat 
atliekoms metanizuoti ir kompostuoti,
būtų mokama distiliavimo gamykloms, 
perdirbančioms distiliuoti pristatytus vyno 
gamybos šalutinius produktus į gryną 
alkoholį, kurio koncentracija yra ne 
mažesnė kaip 92 % tūrio, o taip pat 
metanizacijos ir kompostavimo centrams, 
kurie perdirba vyno gamybos atliekas.

Or. fr

Pagrindimas

Metanizacijos ir kompostavimo centrams taip pat turi būti suteikta galimybė gauti tokią pačią
finansinę paramą, kaip ir distiliavimo įmonėms, nes šie centrai prisideda prie vyno gamybos 
atliekų (vynuogių išspaudų ir nuosėdų) apdorojimo ir naudojimo, taigi ir prie aplinkos 
apsaugos. Metanizacijos centrai gamina biodujas arba elektros energiją, kurios gali būti vėl 
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įtrauktos į miesto tinklus. Kompostavimo centrai suteikia ūkiams galimybę naudoti daug 
maistingųjų medžiagų turinčias natūralias trąšas.

Pakeitimas 3055
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 
Sąjungos finansinė parama vyno gamybos 
šalutiniams produktams distiliuoti būtų 
mokama distiliavimo gamykloms, 
perdirbančioms distiliuoti pristatytus vyno 
gamybos šalutinius produktus į gryną 
alkoholį, kurio koncentracija yra ne 
mažesnė kaip 92 % tūrio.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 
Sąjungos finansinė parama vyno gamybos 
šalutiniams produktams distiliuoti, taip pat 
atliekoms metanizuoti ir kompostuoti,
būtų mokama distiliavimo gamykloms, 
perdirbančioms distiliuoti pristatytus vyno 
gamybos šalutinius produktus į gryną 
alkoholį, kurio koncentracija yra ne 
mažesnė kaip 92 % tūrio, o taip pat 
metanizacijos ir kompostavimo centrams, 
kurie perdirba vyno gamybos atliekas.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad biodujų ir komposto gamybos centrams būtų suteikta tokia pati
galimybė gauti finansinę paramą, kaip ir distiliavimo įmonėms. Šie centrai prisideda prie 
vyno gamybos atliekų (vynuogių išspaudų ir nuosėdų) apdorojimo ir naudojimo, taigi ir prie 
aplinkos apsaugos. Biodujų gamybos centrai gamina biodujas arba elektros energiją, o 
komposto gamybos centrai suteikia ūkiams galimybę vietoj sintetinių trąšų naudoti daug 
maistingųjų medžiagų turinčias natūralias trąšas.

Pakeitimas 3056
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 
Sąjungos finansinė parama vyno gamybos 
šalutiniams produktams distiliuoti būtų 
mokama distiliavimo gamykloms, 

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 
Sąjungos finansinė parama vyno gamybos 
šalutiniams produktams distiliuoti būtų 
mokama distiliavimo gamykloms, 
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perdirbančioms distiliuoti pristatytus vyno 
gamybos šalutinius produktus į gryną
alkoholį, kurio koncentracija yra ne 
mažesnė kaip 92 % tūrio.

perdirbančioms distiliuoti pristatytus vyno 
gamybos šalutinius produktus į alkoholį, 
kurio koncentracija yra ne mažesnė kaip 
92 % tūrio.

Or. en

Pakeitimas 3057
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos finansinė parama apima 
vienkartinę išmoką, skirtą vyno gamybos 
šalutinių produktų surinkimo išlaidoms 
kompensuoti. Jeigu atitinkamas išlaidas 
apmoka gamintojas, ta išmoka skiriama 
jam, o ne distiliavimo gamyklai.

Sąjungos finansinė parama apima 
vienkartinę išmoką, skirtą vyno gamybos 
šalutinių produktų ir atliekų surinkimo 
išlaidoms kompensuoti. Jeigu atitinkamas 
išlaidas apmoka gamintojas, ta išmoka 
skiriama jam, o ne veiklos vykdytojui, 
atsakingam už šalutinių produktų 
apdorojimą ir atliekų perdirbimą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad biodujų ir komposto gamybos centrams būtų suteikta tokia pati
galimybė gauti finansinę paramą, kaip ir distiliavimo įmonėms. Šie centrai prisideda prie 
vyno gamybos atliekų (vynuogių išspaudų ir nuosėdų) apdorojimo ir naudojimo, taigi ir prie 
aplinkos apsaugos. Biodujų gamybos centrai gamina biodujas arba elektros energiją, o 
komposto gamybos centrai suteikia ūkiams galimybę vietoj sintetinių trąšų naudoti daug 
maistingųjų medžiagų turinčias natūralias trąšas.

Pakeitimas 3058
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos finansinė parama apima 
vienkartinę išmoką, skirtą vyno gamybos 
šalutinių produktų surinkimo išlaidoms 

Sąjungos finansinė parama apima 
vienkartinę išmoką, skirtą vyno gamybos 
šalutinių produktų surinkimo išlaidoms 
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kompensuoti. Jeigu atitinkamas išlaidas 
apmoka gamintojas, ta išmoka skiriama 
jam, o ne distiliavimo gamyklai.

kompensuoti. Jeigu atitinkamas išlaidas 
apmoka gamintojas, ta išmoka skiriama 
jam, o ne veiklos vykdytojui, atsakingam 
už šalutinių produktų apdorojimą ir 
atliekų perdirbimą.

Or. fr

Pagrindimas

Metanizacijos ir kompostavimo centrams taip pat turi būti suteikta galimybė gauti tokią pačią
finansinę paramą, kaip ir distiliavimo įmonėms, nes šie centrai prisideda prie vyno gamybos 
atliekų (vynuogių išspaudų ir nuosėdų) apdorojimo ir naudojimo, taigi ir prie aplinkos 
apsaugos. Metanizacijos centrai gamina biodujas arba elektros energiją, kurios gali būti vėl 
įtrauktos į miesto tinklus. Kompostavimo centrai suteikia ūkiams galimybę naudoti daug 
maistingųjų medžiagų turinčias natūralias trąšas.

Pakeitimas 3059
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 
alkoholis, gautas distiliuojant vyno 
gamybos šalutinius produktus, nurodytus 
52 straipsnio 1 dalies f punkte, už kuriuos 
buvo skirta Sąjungos finansinė parama, 
būtų naudojamas tik pramonės ar
energetikos reikmėms, dėl kurių nėra 
iškraipoma konkurencija.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 
galutiniai produktai, gauti perdirbant
vyno gamybos šalutinius produktus ir 
atliekas, nurodytus 52 straipsnio 1 dalies f 
punkte, už kuriuos buvo skirta Sąjungos 
finansinė parama, būtų naudojami tik 
pramonės, energetikos ar agronomijos
reikmėms, dėl kurių nėra iškraipoma 
konkurencija.

Or. fr

Pakeitimas 3060
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 
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alkoholis, gautas distiliuojant vyno 
gamybos šalutinius produktus, nurodytus 
52 straipsnio 1 dalies f punkte, už kuriuos 
buvo skirta Sąjungos finansinė parama, 
būtų naudojami tik pramonės ar
energetikos reikmėms, dėl kurių nėra 
iškraipoma konkurencija.

galutiniai produktai, gauti perdirbant
vyno gamybos šalutinius produktus ir 
atliekas, nurodytus 52 straipsnio 1 dalies f 
punkte, už kuriuos buvo skirta Sąjungos 
finansinė parama, būtų naudojami tik 
pramonės, energetikos ar agronomijos
reikmėms, dėl kurių nėra iškraipoma 
konkurencija.

Or. fr

Pagrindimas

Metanizacijos ir kompostavimo centrams taip pat turi būti suteikta galimybė gauti tokią pačią 
finansinę paramą, kaip ir distiliavimo įmonėms, nes šie centrai prisideda prie vyno gamybos 
atliekų (vynuogių išspaudų ir nuosėdų) apdorojimo ir naudojimo, taigi ir prie aplinkos 
apsaugos. Metanizacijos centrai gamina biodujas arba elektros energiją, kurios gali būti vėl 
įtrauktos į miesto tinklus. Kompostavimo centrai suteikia ūkiams galimybę naudoti daug 
maistingųjų medžiagų turinčias natūralias trąšas.

Pakeitimas 3061
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkamos valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose nustato 
mažiausią procentinę dalį išlaidų, 
patiriamų vykdant veiksmus, kuriais 
siekiama apsaugoti aplinką, prisitaikyti 
prie klimato kaitos, gerinti gamybos 
sistemų ir procesų tvarumą, mažinti 
Sąjungos vyno sektoriaus poveikį 
aplinkai, taupyti energiją ir gerinti 
visuotinį jos vartojimo efektyvumą vyno 
sektoriuje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

I strongly oppose to any compulsory set of a minimum percentage of expenditure for actions 
aimed at protection of the environment, adaption to climate change, improving sustainability 
of production systems and processes, reduction of environmental impact of the Union wine 
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sector. In the proposed regulation Commission leaves the types of interventions in wine sector 
unchanged. A wine producer Member State applies these interventions mainly for the purpose 
of increasing the competitiveness of the European wine sector. Without any type of 
intervention from which producers can be compensated for their extra cost to meet 
environmental related demands it is impossible to set a minimum percentage for the 
mentioned actions. I suggest a horizontal approach for the protection of the environment, 
adaption to climate change, improving sustainability of production systems and processes, 
reduction of environmental impact of the Union agriculture.

Pakeitimas 3062
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkamos valstybės narės savo
BŽŪP strateginiuose planuose nustato 
mažiausią procentinę dalį išlaidų, 
patiriamų vykdant veiksmus, kuriais 
siekiama apsaugoti aplinką, prisitaikyti 
prie klimato kaitos, gerinti gamybos 
sistemų ir procesų tvarumą, mažinti 
Sąjungos vyno sektoriaus poveikį aplinkai, 
taupyti energiją ir gerinti visuotinį jos 
vartojimo efektyvumą vyno sektoriuje.

4. Atitinkamos valstybės narės savo 
strateginiuose planuose nustato vyno 
sektoriui skirtą mažiausią procentinę dalį 
išlaidų, kurios skiriamos apsaugoti 
aplinką, prisitaikyti prie klimato kaitos, 
gerinti gamybos sistemų ir procesų 
tvarumą, mažinti Sąjungos vyno sektoriaus 
poveikį aplinkai, taupyti energiją ir gerinti 
visuotinį jos vartojimo efektyvumą vyno 
sektoriuje; tie tikslai susiję su šio 
reglamento 51 straipsnio a, b ir f 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais. 
Ši bendra procentinė dalis valstybėms 
narėms nustatyta Europos mastu.

Or. fr

Pakeitimas 3063
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkamos valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose nustato 
mažiausią procentinę dalį išlaidų, patiriamų 
vykdant veiksmus, kuriais siekiama 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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apsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato 
kaitos, gerinti gamybos sistemų ir procesų 
tvarumą, mažinti Sąjungos vyno sektoriaus 
poveikį aplinkai, taupyti energiją ir gerinti 
visuotinį jos vartojimo efektyvumą vyno 
sektoriuje.

Or. es

Pakeitimas 3064
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkamos valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose nustato 
mažiausią procentinę dalį išlaidų, 
patiriamų vykdant veiksmus, kuriais 
siekiama apsaugoti aplinką, prisitaikyti prie 
klimato kaitos, gerinti gamybos sistemų ir 
procesų tvarumą, mažinti Sąjungos vyno 
sektoriaus poveikį aplinkai, taupyti 
energiją ir gerinti visuotinį jos vartojimo 
efektyvumą vyno sektoriuje.

4. Atitinkamos valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose nustato 
mažiausiai 20 % išlaidų, patiriamų 
vykdant veiksmus, kuriais siekiama 
apsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato 
kaitos, gerinti gamybos sistemų ir procesų 
tvarumą, mažinti Sąjungos vyno sektoriaus 
poveikį aplinkai, taupyti energiją ir gerinti 
visuotinį jos vartojimo efektyvumą vyno 
sektoriuje.

Or. en

Pagrindimas

Ši procentinė dalis, skirta aplinkosaugos ir su klimatu susijusiems veiksmams, yra tokia pati 
kaip intervencinėms priemonėms vaisių ir daržovių sektoriuje.

Pakeitimas 3065
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkamos valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose nustato 

4. Atitinkamos valstybės narės 
užtikrina, kad bent 5 % išlaidų arba bent 
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mažiausią procentinę dalį išlaidų, 
patiriamų vykdant veiksmus, kuriais 
siekiama apsaugoti aplinką, prisitaikyti 
prie klimato kaitos, gerinti gamybos 
sistemų ir procesų tvarumą, mažinti 
Sąjungos vyno sektoriaus poveikį aplinkai, 
taupyti energiją ir gerinti visuotinį jos 
vartojimo efektyvumą vyno sektoriuje.

vienas veiksmas būtų skirtas siekiant
apsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato 
kaitos, gerinti gamybos sistemų ir procesų 
tvarumą, mažinti Sąjungos vyno sektoriaus 
poveikį aplinkai, taupyti energiją ir gerinti 
visuotinį jos vartojimo efektyvumą vyno 
sektoriuje.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti mažiausią bendrą procentinę dalį, kuri nacionalinėse vyno 
sektoriaus programose turi būti skirta aplinkai, arba pasiūlyti alternatyvią galimybę vietoj 
šios bendros mažiausios dalies taikyti aplinkos ir klimato tikslams skirtą veiksmą.

Pakeitimas 3066
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Užtikrinant pereinamojo 
laikotarpio reguliavimą vyno sektoriuje, 
valstybėms narėms turi būti sudaromos 
sąlygos ir toliau vykdyti programas iki jų 
užbaigimo, taip pat prisitaikyti prie
naujojo reguliavimo. Visa tai turi būti 
pagrįsta strateginiame plane.

Or. es

Pakeitimas 3067
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Atitinkamos valstybės narės 
užtikrina pirmenybę pavieniams 
ūkininkams ar asociacijoms pasinaudoti 
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Sąjungos finansine parama, teikiama visų 
rūšių intervencinėms priemonėms vyno 
sektoriuje.

Or. it

Pakeitimas 3068
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
bendra metinė suma, kurią gauna vienas 
galutinis naudos gavėjas intervencinėms 
priemonėms įgyvendinti vyno sektoriuje, 
neviršytų 200 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad keletui šampano prekės ženklų, priklausančių tai pačiai tarptautinei bendrovei, 
dabartiniu programavimo laikotarpiu buvo skirta keli milijonai eurų, Prancūzijoje sukėlė 
pasipiktinimą. Reikėtų nustatyti aiškias ribas.

Pakeitimas 3069
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 b dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Parama teikiama su sąlyga, jei 
aplinkosaugos ir biologinės įvairovės 
reikalavimai viršija būtiniausius 
standartus, ypatingą dėmesį skiriant 
kraštovaizdžio ypatybėms išsaugoti ir 
biologinei įvairovei palankiai valdymo 
praktikai įgyvendinti.
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Or. en

Pakeitimas 3070
Norbert Lins, Ulrike Müller, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tikslams, pasirinktiems iš 
nustatytųjų 1 dalyje, įgyvendinti 82 
straipsnio 3 dalyje nurodyta valstybė narė 
savo BŽŪP strateginiame plane pasirenka 
vieną ar kelias 60 straipsnyje nurodytas 
intervencinių priemonių rūšis. Pagal 
pasirinktas intervencinių priemonių rūšis 
valstybės narės nustato intervencines 
priemones. 82 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
valstybė narė savo BŽŪP strateginiame 
plane pagrindžia tikslų, intervencinių 
priemonių, kuriomis siekia tų tikslų, ir tų 
priemonių rūšių pasirinkimą.

2. Tikslams, pasirinktiems iš 
nustatytųjų 1 dalyje, įgyvendinti 82 
straipsnio 3 dalyje nurodyta valstybė narė 
savo BŽŪP strateginiame plane pasirenka 
vieną ar kelias 60 straipsnyje nurodytas 
intervencinių priemonių rūšis. Pagal 
pasirinktas intervencinių priemonių rūšis 
valstybės narės nustato intervencines 
priemones. Tikslams, pasirinktiems iš 
nustatytųjų 1 dalyje, įgyvendinti 82 
straipsnio 3 dalyje nurodyta valstybė narė 
savo BŽŪP strateginiame plane pasirenka 
vieną ar kelias 60 straipsnyje nurodytas 
intervencinių priemonių rūšis, tačiau 
neprivalo atlikti ex ante vertinimo ir 
strateginio poveikio aplinkai vertinimo 
(SPAV) pagal 103 straipsnio 1 dalį bei 
SSGG analizės pagal 103 straipsnio 2 
dalį.

Or. de

Pagrindimas

Konkreti metinė pagalba apynių sektoriui yra santykinai nedidelė. Dabartinė lanksti 
administravimo ir tvirtinimo praktika pasiteisino ir turėtų būti išlaikyta, taigi apynių sektoriui 
turėtų būti netaikomas reikalavimas atlikti išsamų ex ante vertinimą, strateginį poveikio 
aplinkai vertinimą ir SSGG analizę.

Pakeitimas 3071
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tikslams, pasirinktiems iš 
nustatytųjų 1 dalyje, įgyvendinti 82 
straipsnio 3 dalyje nurodyta valstybė narė 
savo BŽŪP strateginiame plane pasirenka 
vieną ar kelias 60 straipsnyje nurodytas 
intervencinių priemonių rūšis. Pagal 
pasirinktas intervencinių priemonių rūšis 
valstybės narės nustato intervencines 
priemones. 82 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
valstybė narė savo BŽŪP strateginiame 
plane pagrindžia tikslų, intervencinių 
priemonių, kuriomis siekia tų tikslų, ir tų
priemonių rūšių pasirinkimą.

2. Tikslams, pasirinktiems iš 
nustatytųjų 1 dalyje, įgyvendinti 82 
straipsnio 3 dalyje nurodyta valstybė narė 
savo BŽŪP strateginiame plane pasirenka 
vieną ar kelias 60 straipsnyje nurodytas 
intervencinių priemonių rūšis. Pagal 
pasirinktas intervencinių priemonių rūšis 
valstybės narės nustato intervencines 
priemones. Tikslams, pasirinktiems iš 
nustatytųjų 1 dalyje, įgyvendinti 82 
straipsnio 3 dalyje nurodyta valstybė narė 
savo BŽŪP strateginiame plane pasirenka 
vieną ar kelias 60 straipsnyje nurodytas 
intervencinių priemonių rūšis, tačiau 
neprivalo atlikti ex ante vertinimo ir 
strateginio poveikio aplinkai vertinimo 
(SPAV) pagal 103 straipsnio 1 dalį bei 
SSGG analizės pagal 103 straipsnio 2 
dalį.

Or. de

Pakeitimas 3072
Norbert Lins, Ulrike Müller, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Intervencines priemones, kurias 
nustato 82 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
valstybė narė, gali įgyvendinti tik pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 
pripažintos gamintojų organizacijos.

Or. de

Pagrindimas

Konkreti metinė pagalba apynių sektoriui ir toliau turėtų būti teikiama tik pripažintoms 
gamintojų organizacijoms, siekiant užtikrinti, kad pagalba būtų naudojama veiksmingai ir 
apskritai būtų stiprinamas ES apynių sektoriaus konkurencingumas.
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Pakeitimas 3073
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82 straipsnio 4 dalyje nurodytos valstybės 
narės alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 
alyvuogių sektoriuje siekia vieno ar 
daugiau iš šių tikslų:

Neatsižvelgiant į 5 ir 6 straipsniuose 
nustatytus bendruosius tikslus, 82 
straipsnio 4 dalyje nurodytos valstybės 
narės alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 
alyvuogių sektoriuje siekia bent c punkte 
nurodyto tikslo, be šių tikslų:

Or. en

Pakeitimas 3074
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) mažinti alyvmedžių auginimo 
poveikį aplinkai ir siekti, kad juos auginant 
būtų prisidedama prie klimato srities 
veiksmų; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies d ir e punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

c) mažinti alyvmedžių auginimo 
poveikį aplinkai ir siekti, kad juos auginant 
būtų prisidedama prie klimato srities 
veiksmų, taip pat didinant alyvmedžių 
genetinę įvairovę, užkertant kelią 
monokultūriniam kraštovaizdžiui, 
stiprinant dirvožemio priežiūrą, įskaitant 
želmenų dangos, ir piktžolių kontrolę 
nenaudojant pesticidų; tie tikslai susiję su 
6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 3075
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
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56 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) mažinti alyvmedžių auginimo 
poveikį aplinkai ir siekti, kad juos auginant 
būtų prisidedama prie klimato srities 
veiksmų; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies d ir e punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

c) mažinti alyvmedžių auginimo 
poveikį aplinkai ir siekti, kad juos auginant 
būtų prisidedama prie klimato srities 
veiksmų, įskaitant klimato kaitos 
švelninimą ir prisitaikymą prie klimato 
kaitos; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies d ir e punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama intervencijos alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje 
tikslais prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos.

Pakeitimas 3076
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gerinti alyvuogių aliejaus ir 
valgomųjų alyvuogių kokybę; tas tikslas 
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies f punkte 
nustatytu konkrečiu tikslu;

d) gerinti alyvuogių aliejaus ir 
valgomųjų alyvuogių kokybę; tas tikslas 
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b ir f 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 3077
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius 

e) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant sisteminius kenkėjų valdymo 
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tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti 
novatorišką praktiką, kuria skatinamas 
ekonominis konkurencingumas ir rinkos 
pokyčiai; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 
1 dalies a, c ir i punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

metodus, pesticidų naudojimo 
alternatyvas, integruotąją kenkėjų 
kontrolę, biologinės įvairovės palaikymą 
ir atkūrimą, agroekosistemos atsparumą 
klimato kaitai ir kenkėjams, mokslinius 
tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti 
novatorišką praktiką, kuria skatinamas 
ekonominis įtraukumas ir rinkos pokyčiai, 
įskaitant pajamų įvairinimą; tas tikslas 
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies a, c ir i 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 3078
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) taikyti krizių prevencijos ir 
valdymo priemones, kuriomis siekiama 
didinti atsparumą kenkėjams ir reaguoti į 
krizes alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 
alyvuogių rinkoje; tas tikslas susijęs su 6 
straipsnio 1 dalies h punkte nustatytu 
konkrečiu tikslu.

f) taikyti krizių prevencijos ir 
valdymo priemones, kuriomis siekiama 
didinti atsparumą kenkėjams ir reaguoti į
krizes alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 
alyvuogių rinkoje, įskaitant prevencijos 
gerinimą ir atsparumo kenkėjams 
didinimą; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 
1 dalies h punkte nustatytu konkrečiu 
tikslu.

Or. en

Pakeitimas 3079
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) apsaugoti ir didinti biologinę 
įvairovę bei gerinti ekosistemines 
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paslaugas, įskaitant dirvožemio 
išsaugojimą.

Or. en

Pagrindimas

Alyvuogių sektorius – vienas iš sektorių, turinčių didžiausią potencialą tiek išsaugoti 
biologinę įvairovę, tiek plėtoti ekoturizmą, todėl jam turėtų būti taikomi atitinkami kriterijai. 
Visiems sektoriams turi būti taikomas 65 straipsnis.

Pakeitimas 3080
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 56 straipsnyje nurodytiems tikslams 
įgyvendinti 82 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pasirenka vieną ar 
kelias 60 straipsnyje nurodytas 
intervencinių priemonių rūšis. Pagal 
pasirinktas intervencinių priemonių rūšis 
valstybės narės nustato intervencines 
priemones.

1. 56 straipsnyje nurodytiems tikslams 
įgyvendinti 82 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pasirenka vieną ar 
kelias 60 straipsnyje nurodytas 
intervencinių priemonių rūšis, kurios turi 
būti nustatytos valstybės narės lygmeniu. 
Pagal pasirinktas intervencinių priemonių 
rūšis valstybės narės nustato intervencines 
priemones.

Or. it

Pakeitimas 3081
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 56 straipsnyje nurodytiems tikslams 
įgyvendinti 82 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pasirenka vieną ar 
kelias 60 straipsnyje nurodytas 
intervencinių priemonių rūšis. Pagal 

1. 56 straipsnyje nurodytiems tikslams 
įgyvendinti 82 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pasirenka vieną ar 
kelias 57a straipsnyje nurodytas 
intervencinių priemonių rūšis. Pagal 
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pasirinktas intervencinių priemonių rūšis 
valstybės narės nustato intervencines 
priemones.

pasirinktas intervencinių priemonių rūšis 
valstybės narės nustato intervencines 
priemones.

Or. it

Pagrindimas

Pasiūlyme nurodyti alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriui nustatyti tikslai, 
tačiau nurodomos bendros intervencinės priemonės, taikomos visiems sektoriams. Reikėtų jų 
siekti taikant tikslines intervencines priemones. Todėl būtina įtraukti straipsnį, skirtą 
alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriui nustatytų intervencinių priemonių rūšims, 
nurodytoms 57a straipsnyje.

Pakeitimas 3082
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 82 straipsnio 4 dalyje nurodytų 
valstybių narių nustatytos intervencinės 
priemonės įgyvendinamos per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir (arba) gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas. Šiuo tikslu taikomi šio 
reglamento 61 ir 62 straipsniai.

2. 82 straipsnio 4 dalyje nurodytų 
valstybių narių nustatytos intervencinės 
priemonės įgyvendinamos per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir (arba) gamintojų 
organizacijų asociacijų, ir (arba) 
tarpšakinių organizacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas. Šiuo tikslu taikomi šio 
reglamento 61 ir 62 straipsniai.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento 29 straipsnį, alyvuogių aliejaus ir 
valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos programas gali rengti visos pripažintos specialistų 
organizacijos, t. y. gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ir tapšakinės 
organizacijos. Nėra jokios objektyvios priežasties tarpšakinėms organizacijoms neleisti rengti 
programų, juo labiau, kad kai kuriose šalyje šios organizacijos labai prisideda prie alyvuogių 
sektoriaus plėtros.

Pakeitimas 3083
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao
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Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 82 straipsnio 4 dalyje nurodytų 
valstybių narių nustatytos intervencinės 
priemonės įgyvendinamos per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir (arba) gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas. Šiuo tikslu taikomi šio 
reglamento 61 ir 62 straipsniai.

2. 82 straipsnio 4 dalyje nurodytų 
valstybių narių nustatytos intervencinės 
priemonės įgyvendinamos per patvirtintas 
gamintojų organizacijų, gamintojų 
organizacijų asociacijų ir (arba) 
tarpšakinių organizacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas. Šiuo tikslu taikomi šio 
reglamento 61 ir 62 straipsniai.

Or. it

Pakeitimas 3084
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 82 straipsnio 4 dalyje nurodytų 
valstybių narių nustatytos intervencinės 
priemonės įgyvendinamos per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir (arba) gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas. Šiuo tikslu taikomi šio 
reglamento 61 ir 62 straipsniai.

2. 82 straipsnio 4 dalyje nurodytų 
valstybių narių nustatytos intervencinės 
priemonės įgyvendinamos per patvirtintas 
gamintojų organizacijų, gamintojų 
organizacijų ir (arba) tarpšakinių 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas. Šiuo tikslu taikomi šio 
reglamento 61 ir 62 straipsniai.

Or. en

Pakeitimas 3085
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2a. Nepaisant 2 dalies nuostatų, 82 
straipsnio 4 dalyje nurodytos valstybės 
narės veiksmų programų įgyvendinimą 
gali pavesti pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 157 straipsnį pripažintoms 
tarpšakinėms organizacijoms, jeigu tos 
organizacijos anksčiau jau yra 
įgyvendinusios panašią programą pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti status quo taikant intervencines priemones Prancūzijos 
alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje, kuriame šiuo metu veiklą daugiausiai 
vykdo tarpšakinės organizacijos. Svarbu nepakenkti šiems veiklos vykdytojams ir tinkamai 
veikiančiai programai.

Pakeitimas 3086
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
57 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57a straipsnis

Alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 
alyvuogių sektoriuje taikomų 
intervencinių priemonių rūšys

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose pasirenka taikyti vienos ar kelių 
toliau išvardytų rūšių intervencines 
priemones, skirtas alyvuogių aliejaus 
sektoriui, kuriomis siekia 56 straipsnio a–
g punktuose nurodytų tikslų:

a) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, taip pat į alyvmedžių 
giraičių restruktūrizavimą ir konversiją; 
moksliniai tyrimai ir eksperimentinė 
gamyba, taip pat kiti veiksmai, įskaitant 
veiksmus, kuriais siekiama:

i) apsaugoti dirvožemį, be kita ko, 
didinant dirvožemyje esančios anglies 
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kiekį;

ii) gerinti vandens naudojimą ir 
vandentvarką, įskaitant vandens taupymą 
ir vandens nutekėjimo sistemas;

iii) vengti pavojingų meteorologinių 
reiškinių daromos žalos ir skatinti naudoti 
veisles ir valdymo praktiką, pritaikytas 
prie kintančių klimato sąlygų;

iv) taupyti energiją ir didinti jos vartojimo 
efektyvumą;

v) naudoti ekologines pakuotes;

vi) mažinti atliekų kiekį ir geriau naudoti 
ir tvarkyti šalutinius produktus bei 
atliekas;

vii) didinti atsparumą kenkėjams;

viii) mažinti pesticidų naudojimo keliamą 
riziką ir poveikį;

ix) kurti ir išlaikyti buveines, kuriose 
vyrauja biologinei įvairovei palankios 
sąlygos;

x) gerinti alyvuogių produktų kokybę;

xi) puoselėti vietos veisles.

b) konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama, kuriomis visų pirma padedama 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją 
švelninti, taip pat gerinti kokybę;

c) mokymai, įskaitant konsultuojamąjį 
ugdymą ir keitimąsi geriausia patirtimi;

d) ekologinė gamyba;

e) pardavimo skatinimas, informavimas ir 
rinkodara;

f) Sąjungos ir nacionalinių kokybės 
sistemų įgyvendinimas;

g) atsekamumo ir sertifikavimo sistemų, 
visų pirma galutiniams vartotojams 
parduodamų produktų kokybės stebėsenos 
sistemos, įgyvendinimas.

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose pasirenka taikyti vienos ar kelių 
toliau išvardytų rūšių intervencines 
priemones, kuriomis siekia 56 straipsnio f 
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punkte nurodyto tikslo:

a) gamintojų organizacijų, pripažintų 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, 
savitarpio pagalbos fondų įsteigimas 
ir (arba) papildymas;

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, padedančios 
veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų 
produktų kiekius;

c) alyvmedžių giraičių atsodinimas, kai jis 
būtinas po privalomo išnaikinimo dėl 
sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių 
priežasčių, atlikto valstybės narės 
kompetentingos institucijos nurodymu, 
arba siekiant prisitaikyti prie klimato 
kaitos;

d) derliaus ir produkcijos draudimas, 
padedantis apsaugoti gamintojų pajamas 
tais atvejais, kai patiriama nuostolių dėl 
gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato 
reiškinių, ligų arba kenkėjų antplūdžių, 
kuriuo užtikrinama, kad paramos gavėjai 
imtųsi būtinų rizikos prevencijos 
priemonių.

Or. it

Pakeitimas 3087
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
57 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57a straipsnis

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose pasirenka taikyti vienos ar kelių 
toliau išvardytų rūšių intervencines 
priemones, skirtas alyvuogių aliejaus 
sektoriui, kuriomis siekia 59 straipsnio a, 
b, c, d, e ir f punktuose nurodytų tikslų:

a) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, taip pat ir į 
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alyvmedžių giraičių restruktūrizavimą ir 
konversiją; moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba;

b) dirvožemio apsauga, įskaitant anglies 
kiekio didinimą;

c) vandens naudojimo ir vandentvarkos 
gerinimas;

d) pavojingų meteorologinių reiškinių 
daromos žalos prevencija;

e) energijos taupymas ir jos vartojimo 
efektyvumo didinimas;

f) ekologinės pakuotės;

g) atliekų kiekio mažinimas;

h) atsparumo kenkėjams didinimas;

i) pesticidų naudojimo mažinimas;

j) alyvuogių produktų kokybės 
užtikrinimas ir išlaikymas;

k) vietos veislių puoselėjimas;

l) mokymai, įskaitant keitimąsi geriausia 
patirtimi;

m) ekologinė gamyba;

n) pardavimo skatinimas, informavimas ir 
rinkodara;

o) kokybės sistemų įgyvendinimas;

p) atsekamumo ir sertifikavimo sistemų 
įgyvendinimas.

Or. it

Pakeitimas 3088
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama 
tinkamoms išlaidoms finansuoti turi 
neviršyti:

Išbraukta.
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a) 75 % faktinių išlaidų, patirtų taikant su 
56 straipsnio a, b, c ir e punktuose 
nurodytais tikslais susijusias 
intervencines priemones;

b) 75 % faktinių išlaidų, patirtų 
investuojant į ilgalaikį turtą, ir 50 % 
faktinių išlaidų, patirtų taikant kitas 
intervencines priemones, kuriomis 
siekiama 56 straipsnio d punkte nurodyto 
tikslo;

c) 50 % faktinių išlaidų, patirtų taikant 
intervencines priemones, kuriomis 
siekiama 56 straipsnio f punkte nurodyto 
tikslo;

d) 75 % faktinių išlaidų, patirtų taikant 60 
straipsnio 1 dalies f ir h punktuose 
nurodytų rūšių intervencines priemones, 
jei veiksmų programą ne mažiau kaip 
trijose trečiosiose valstybėse arba 
negaminančiose valstybėse narėse 
įgyvendina gamintojų organizacijos iš ne 
mažiau kaip dviejų gaminančių valstybių 
narių, ir 50 % faktinių išlaidų, jei, taikant 
šios rūšies intervencines priemones, šios 
sąlygos nesilaikoma.

Or. it

Pakeitimas 3089
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 75 % faktinių išlaidų, patirtų taikant 
60 straipsnio 1 dalies f ir h punktuose 
nurodytų rūšių intervencines priemones, jei 
veiksmų programą ne mažiau kaip trijose 
trečiosiose valstybėse arba negaminančiose 
valstybėse narėse įgyvendina gamintojų 
organizacijos iš ne mažiau kaip dviejų 
gaminančių valstybių narių, ir 50 % 
faktinių išlaidų, jei, taikant šios rūšies 
intervencines priemones, šios sąlygos 

d) 85% faktinių išlaidų, patirtų taikant 
60 straipsnio 1 dalies f ir h punktuose 
nurodytų rūšių intervencines priemones, jei 
veiksmų programą ne mažiau kaip trijose 
trečiosiose valstybėse arba negaminančiose 
valstybėse narėse įgyvendina gamintojų 
organizacijos arba gamintojų organizacijų 
asociacijos iš ne mažiau kaip dviejų 
gaminančių valstybių narių, ir 50 % 
faktinių išlaidų, jei, taikant šios rūšies 
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nesilaikoma. intervencines priemones, šios sąlygos 
nesilaikoma.

Or. it

Pakeitimas 3090
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 75 % faktinių išlaidų, patirtų taikant 
60 straipsnio 1 dalies f ir h punktuose 
nurodytų rūšių intervencines priemones, jei 
veiksmų programą ne mažiau kaip trijose 
trečiosiose valstybėse arba negaminančiose 
valstybėse narėse įgyvendina gamintojų 
organizacijos iš ne mažiau kaip dviejų 
gaminančių valstybių narių, ir 50 % 
faktinių išlaidų, jei, taikant šios rūšies 
intervencines priemones, šios sąlygos 
nesilaikoma.

d) 75 % faktinių išlaidų, patirtų taikant 
60 straipsnio 1 dalies f ir h punktuose 
nurodytų rūšių intervencines priemones, jei 
veiksmų programą ne mažiau kaip trijose 
trečiosiose valstybėse arba negaminančiose 
valstybėse narėse įgyvendina gamintojų 
organizacijos arba gamintojų organizacijų 
asociacijos iš ne mažiau kaip dviejų 
gaminančių valstybių narių, ir 50 % 
faktinių išlaidų, jei, taikant šios rūšies 
intervencines priemones, šios sąlygos 
nesilaikoma.

Or. it

Pakeitimas 3091
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato, Esteban González Pons

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) salų regionų atveju pirmiau 
nurodytos procentinės dalys padidinamos 
10 procentinių punktų;

Or. es

Pakeitimas 3092



PE631.983v01-00 102/175 AM\1171744LT.docx

LT

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 5 % kiekvienos gamintojų 
organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos parduodamos 
produkcijos vertės.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 3093
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 5 % kiekvienos gamintojų 
organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos parduodamos 
produkcijos vertės.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Il settore dell’olio di oliva ha caratteristiche particolari. In molte aree le OP, pur 
commercializzando direttamente una quota limitata di prodotto, svolgono diverse funzioni di 
sostegno agli associati che, nella maggior parte dei casi, vendono direttamente il prodotto ai 
consumatori. Queste funzioni riguardano l’assistenza tecnica, la consulenza per la 
qualificazione del prodotto e per l’adozione di tecniche di produzione sostenibile, il supporto 
alle produzioni di qualità. Per questo motivo ritengo non opportuno fissare come limite al 
sostegno finanziario la percentuale del 5% del valore commercializzato da ciascuna OP. 
Questo limite è eccessivamente basso.

Pakeitimas 3094
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
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58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 5 % kiekvienos gamintojų 
organizacijos arba gamintojų organizacijų 
asociacijos parduodamos produkcijos 
vertės.

2. Sąjungos finansinė parama
apskaičiuojama kaip kiekvienos gamintojų 
organizacijos arba gamintojų organizacijų 
asociacijos parduodamos produkcijos 
vertės procentinė dalis, kurią nustato 
valstybė narė atsižvelgdama į sektorių 
ypatumus, susivienijimo lygį ir 
dalyvavimą rinkoje.

Or. it

Pakeitimas 3095
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 5 % kiekvienos gamintojų 
organizacijos arba gamintojų organizacijų 
asociacijos parduodamos produkcijos 
vertės.

2. Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 5 % kiekvienos gamintojų 
organizacijos arba gamintojų organizacijų 
asociacijos parduodamos produkcijos 
vertės. Salų regionų atveju, įskaitant 
atokiausius regionus, ši procentinė dalis 
siekia 15 %.

Or. es

Pakeitimas 3096
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiu išleista paramos procentinė 
dalis turės siekti bent 50 %.
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Or. it

Pakeitimas 3097
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų papildomai finansuojama iki 50 % 
išlaidų, kurios nėra finansuojamos 
Sąjungos finansinės paramos lėšomis.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 3098
Maria Heubuch, Martin Häusling, José Bové, Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
58 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

58a straipsnis

ANKŠTINIŲ AUGALŲ SEKTORIUS

Ankštinių augalų sektoriaus tikslai:

Neatsižvelgiant į 5 ir 6 straipsniuose 
nustatytus bendruosius tikslus, valstybės 
narės ankštinių augalų sektoriuje siekia 
šių tikslų:

a) pagal sistemą didinamas tvarus 
ankštinių augalų auginimas ir vartojimas 
visoje Sąjungoje, siekiant didinti 
savarankiškumą maisto ir pašarų 
gamybos atžvilgiu pagal I priede 
nustatytas siektinas reikšmes;

b) šiais mokėjimais remiami lauko 
ankštiniai augalai – tai ne mažiau kaip 
ketverių metų sėjomainos arba tam tikrų 
rūšių derinio laikinose pievose ariamoje 
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žemėje dalis. Tai yra suderinama su 28 
straipsnyje numatytomis klimatui ir 
aplinkai naudingomis sistemomis 
(„ekologinės sistemos“), pagal kurias už 
ketverių ir daugiau metų sėjomainas gali 
būti atlyginama. Pagal šią sistemą taip pat 
gali būti skiriamos išmokos už mažesnių 
augalų tarp kitų augalų (angl. under-
cropping) arba augalų derinio 
(angl. intercropping), pvz., gulsčiastiebių 
dobilų, auginimą, už kurį neatlyginama 
pagal kitas priemones;

c) ganymas ganykloje, kurioje didelė 
rūšių įvairovė, arba didelės rūšių 
įvairovės pievos šienavimas pašarams iš 
tikrųjų daugiametėje ganykloje, kurios 
žolynuose yra ankštinių rūšių, taip pat 
gali būti subsidijuojamas su sąlyga, kad 
nevykdomas pakartotinis arimas ir 
pakartotinis apsėjimas („atnaujinimas“);

d) šiais mokėjimais neturi būti remiamos 
ankštinių augalų monokultūros ir 
nuolatiniai pasėliai;

e) atsižvelgiant į 15 DVT, ES 
įsipareigojimą dėl miškų naikinimo 
sustabdymo ir esamų privačių įmonių 
įsipareigojimų dėl miškų naikinimo 
sustabdymo, mažinama priklausomybė 
nuo koncentruotų pašarų mišinių, 
kuriuose yra sojų, ypač išaugintų žemėje, 
kurioje neseniai iškirstas miškas arba 
kurios paskirtis neseniai pakeista;

f) šalinamos maistinių medžiagų 
apykaitos spragos ir ji apribojama vietos 
ir regioninių upių baseinų ribomis pagal 
Vandens pagrindų direktyvą;

g) stiprinamos vietos ir regioninės maisto 
ir pašarų rinkos, taip pat remiamos 
konkrečioms vietovėms pritaikytos ir 
mažai išteklių reikalaujančios sėklų rūšys.

Šiame sektoriuje finansuojamos 
priemonės yra suderinamos su ES klimato 
ir aplinkos srities įsipareigojimais ir teisės 
aktais ir nesukelia tiesioginio ar 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
darant iš tikrųjų teigiamą poveikį 
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bendram šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekiui pagal Pasaulinį biosferos 
valdymo modelį GLOBIOM.

Or. en

Pakeitimas 3099
Martin Häusling, Maria Heubuch, José Bové, Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
58 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

58b straipsnis

ANKŠTINIŲ AUGALŲ SEKTORIUS

Intervencinių priemonių rūšys:

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose pasirenka taikyti vienos ar kelių 
toliau išvardytų rūšių intervencines 
priemones, kuriomis siekia 58a 
straipsnyje nurodytų tikslų:

a) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą; moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba, taip pat kiti 
veiksmai, įskaitant veiksmus, kuriais 
siekiama:

i) dirvožemio išsaugojimo, įskaitant tikrą 
ir įrodytą anglies kiekio dirvoje didinimą 
be sisteminės priklausomybės nuo 
pesticidų;

ii) vandens naudojimo ir valdymo 
efektyvumo didinimo, įskaitant vandens 
taupymą;

iii) skatinimo naudoti veisles ir valdymo 
praktiką, pritaikytas prie kintančių 
klimato sąlygų;

iv) valdymo praktikos gerinimo siekiant 
padidinti augalų atsparumą kenkėjams ir 
mažinti jautrumą kenkėjams;

v) pesticidų naudojimo ir priklausomybės 
mažinimo;
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vi) biologinei įvairovei palankių žemės 
ūkio buveinių kūrimo ir palaikymo, 
nenaudojant pesticidų;

b) konsultavimo paslaugų ir techninės 
paramos, kuriomis visų pirma padedama 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją 
švelninti, taip pat ūkininko tinkamiausios 
sėjomainos pasirinkimo;

c) mokymų, įskaitant konsultuojamąjį 
ugdymą ir keitimąsi geriausia patirtimi;

d) ekologinės gamybos ir metodų;

e) veiksmų, kuriais siekiama didinti 
produktų transportavimo ir saugojimo 
darnumą ir veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 3100
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3101
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kituose sektoriuose siektini tikslai Veiksmų programomis kituose sektoriuose 
siektini tikslai

Or. es
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Pakeitimas 3102
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kituose 39 straipsnio f 
punkte nurodytuose sektoriuose siekia 
vieno ar daugiau iš šių nurodytų tikslų:

Neatsižvelgiant į 5 ir 6 straipsniuose 
nustatytus bendruosius tikslus, valstybės 
narės kituose 39 straipsnio f punkte 
nurodytuose sektoriuose siekia toliau 
nurodytų c ir e punkto tikslų ir gali siekti 
vieno ar daugiau iš šių kitų nurodytų tikslų:

Or. en

Pakeitimas 3103
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kituose 39 straipsnio f 
punkte nurodytuose sektoriuose siekia 
vieno ar daugiau iš šių nurodytų tikslų:

Valstybės narės, siekdamos įgyvendinti 
veiksmų programas arba nacionalines 
finansinės paramos programas, kituose 39 
straipsnio f punkte nurodytuose sektoriuose 
siekia vieno ar daugiau iš šių nurodytų 
tikslų:

Or. en

Pagrindimas

Kitiems sektoriams teikiant ES finansinę paramą reikia lankstumo. Nenuspėjama, kiek 
gamintojų organizacijų įsisteigs atitinkamame sektoriuje, taigi dalis tiesioginėms išmokoms 
skirto paketo gali būti prarasta. Be to, tam tikrais atvejais atskiram paketui skirti ištekliai gali 
būti nepakankami, kad būtų suteikta 5 proc. subsidija kitų sektorių gamintojų organizacijoms. 
Be vaisių ir daržovių sektoriaus, turėtų būti įmanoma įtraukti nacionalinę finansinę paramą, 
skirtą kitiems sektoriams iš nacionalinių šaltinių.

Pakeitimas 3104
Clara Eugenia Aguilera García
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Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kituose 39 straipsnio f 
punkte nurodytuose sektoriuose siekia 
vieno ar daugiau iš šių nurodytų tikslų:

Rengdamos veiksmų programas kituose 
39 straipsnio f punkte nurodytuose 
sektoriuose, valstybės narės siekia vieno ar 
daugiau iš šių nurodytų tikslų:

Or. es

Pakeitimas 3105
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) planuoti gamybą, ją pritaikyti prie 
paklausos, ypač kokybės ir kiekio 
atžvilgiu, optimizuoti gamybos išlaidas bei 
investicijų grąžą ir stabilizuoti gamintojo 
kainas; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a, b, c ir i punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

a) planuoti gamybą, ją pritaikyti prie 
paklausos, ypač kokybės ir kiekio 
atžvilgiu, optimizuoti gamybos išlaidas bei 
investicijų grąžą, stabilizuoti gamintojo 
kainas ir, jei reikia, narių vardu derėtis dėl 
žemės ūkio produktų tiekimo pasiūlos; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, b, c 
ir i punktuose nustatytais konkrečiais 
tikslais;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama veiksmų programose nustatytus gamintojų organizacijų tikslus 
suderinti su Reglamento Nr. 1308/2013 152 straipsnio pakeitimais, padarytais Reglamentu 
2017/2393.

Pakeitimas 3106
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

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

a) planuoti gamybą, ją pritaikyti prie 
paklausos, ypač kokybės ir kiekio 
atžvilgiu, optimizuoti gamybos išlaidas bei 
investicijų grąžą ir stabilizuoti gamintojo 
kainas; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a, b, c ir i punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

a) planuoti gamybą, ją pritaikyti prie 
paklausos, ypač kokybės, įvairovės ir 
kiekio atžvilgiu, optimizuoti gamybos 
išlaidas bei investicijų grąžą ir stabilizuoti 
gamintojo kainas; tie tikslai susiję su 6 
straipsnio 1 dalies a, b, c ir i punktuose 
nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 3107
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) koncentruoti pasiūlą ir atitinkamų 
produktų tiekimą rinkai; tie tikslai susiję su 
6 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose 
nustatytais konkrečiais tikslais;

b) koncentruoti pasiūlą ir atitinkamų 
produktų tiekimą rinkai, nemažinant 
produktų ir veiklos vykdytojų įvairovės; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a ir c 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 3108
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius 
tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti 
novatorišką praktiką ir gamybos metodus, 
kuriais skatinamas ekonominis 
konkurencingumas ir rinkos pokyčiai; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, c ir i 

c) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant sisteminį požiūrį į ekologinę 
augalininkystę ir gyvūnų veislininkystę, 
sutelktą į genetinės įvairovės gerinimą, 
atsparumą kenkėjams ir klimato kaitai, 
struktūrinę įvairovę ir nuo auginamų 
kultūrų nepriklausančią biologinę 
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punktuose nustatytais konkrečiais tikslais; įvairovę, kad būtų užkirstas kelias 
monokultūriniam kraštovaizdžiui, 
dirvožemio priežiūrą, įskaitant želmenų 
dangą ir piktžolių kontrolę nenaudojant 
pesticidų, mokslinius tyrimus ir tuos 
metodus plėtoti, taikyti novatorišką 
praktiką ir gamybos metodus, kuriais 
skatinamas ilgalaikis ekonominis 
konkurencingumas ir rinkos pokyčiai; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, c ir i 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 3109
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius 
tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti 
novatorišką praktiką ir gamybos metodus, 
kuriais skatinamas ekonominis 
konkurencingumas ir rinkos pokyčiai; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, c ir i 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

c) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant atsparumą ligoms ir kenkėjams, 
biologinės saugos didinimą, 
antimikrobinių medžiagų naudojimo 
mažinimą, mokslinius tyrimus ir tuos 
metodus plėtoti, taip pat taikyti 
novatorišką praktiką ir gamybos metodus, 
kuriais skatinamas ekonominis 
konkurencingumas ir rinkos pokyčiai; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, c ir i 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. es

Pakeitimas 3110
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdyti tvarios gamybos metodų, c) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
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įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius 
tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti 
novatorišką praktiką ir gamybos metodus, 
kuriais skatinamas ekonominis 
konkurencingumas ir rinkos pokyčiai; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, c ir i 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

įskaitant atsparumą kenkėjams ir gyvūnų 
ligoms, biologinės saugos didinimą ir 
antimikrobinių medžiagų mažinimą, 
mokslinius tyrimus ir tuos metodus plėtoti, 
taikyti novatorišką praktiką ir gamybos 
metodus, kuriais skatinamas ekonominis 
konkurencingumas ir rinkos pokyčiai; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, c ir i 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kitų sektorių veiksmų programas pritaikyti gyvulių auginimo 
klausimams.

Pakeitimas 3111
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant atsparumą kenkėjams, 
mokslinius tyrimus ir tuos metodus plėtoti, 
taikyti novatorišką praktiką ir gamybos 
metodus, kuriais skatinamas ekonominis 
konkurencingumas ir rinkos pokyčiai; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, c ir i 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

c) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant integruotąją kenkėjų kontrolę, 
agrarinę miškininkystę, mokslinius 
tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti 
novatorišką praktiką ir gamybos metodus, 
kuriais skatinamas ekonominis 
konkurencingumas ir rinkos pokyčiai; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, c ir i 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Integruotoji kenkėjų kontrolė turėtų būti pagrindinis aspektas mažinant augalų apsaugos 
produktų naudojimą.

Pakeitimas 3112
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu
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Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius 
tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti 
novatorišką praktiką ir gamybos metodus, 
kuriais skatinamas ekonominis 
konkurencingumas ir rinkos pokyčiai; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, c ir i 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

c) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant biologinio azoto fiksaciją, 
atsparumą kenkėjams, mokslinius tyrimus 
ir tuos metodus plėtoti, taikyti novatorišką 
praktiką ir gamybos metodus, kuriais 
skatinamas ekonominis konkurencingumas 
ir rinkos pokyčiai; tie tikslai susiję su 6 
straipsnio 1 dalies a, c ir i punktuose 
nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 3113
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kurti, taikyti ir skatinti taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams 
atsparią ir aplinkai naudingą auginimo 
praktiką bei gamybos metodus, aplinkai 
nekenksmingu būdu naudoti ir tvarkyti 
šalutinius produktus bei atliekas, tausiai 
naudoti gamtos išteklius, visų pirma 
saugoti vandenį, dirvožemį ir kitus gamtos 
išteklius; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies e ir f punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

d) didinti produktų komercinę vertę ir 
gerinti jų kokybę, be kita ko, kurti 
produktus su saugoma kilmės vietos 
nuoroda, saugoma geografine nuoroda 
arba produktus, kuriems taikomos 
nacionalinės kokybės sistemos; tie tikslai 
susiję su 6 straipsnio 1 dalies b punkte
nustatytu konkrečiu tikslu;

Or. it

Pakeitimas 3114
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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59 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kurti, taikyti ir skatinti taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams 
atsparią ir aplinkai naudingą auginimo 
praktiką bei gamybos metodus, aplinkai 
nekenksmingu būdu naudoti ir tvarkyti 
šalutinius produktus bei atliekas, tausiai 
naudoti gamtos išteklius, visų pirma 
saugoti vandenį, dirvožemį ir kitus gamtos 
išteklius; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies e ir f punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

d) kurti, taikyti ir skatinti taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams 
atsparią ir aplinkai naudingą auginimo 
praktiką, įskaitant dobilų ir kitų azotą 
pasisavinančių augalų įtraukimą, bei 
gamybos metodus, aplinkai nekenksmingu 
būdu naudoti ir tvarkyti šalutinius 
produktus bei atliekas, kartu laikantis 
„artumo principo“, tausiai naudoti gamtos 
išteklius, visų pirma saugoti vandenį, 
dirvožemį ir kitus gamtos išteklius; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies e ir f 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Azotą pasisavinantys augalai turi daug privalumų, įskaitant dirbtinio N naudojimo mažinimą 
ir dirvožemio struktūros gerinimą.

Pakeitimas 3115
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kurti, taikyti ir skatinti taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams 
atsparią ir aplinkai naudingą auginimo 
praktiką bei gamybos metodus, aplinkai 
nekenksmingu būdu naudoti ir tvarkyti 
šalutinius produktus bei atliekas, tausiai 
naudoti gamtos išteklius, visų pirma 
saugoti vandenį, dirvožemį ir kitus gamtos 
išteklius; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies e ir f punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

d) kurti, taikyti ir skatinti taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams 
atsparią ir aplinkai naudingą auginimo 
praktiką bei gamybos metodus, aplinkai 
nekenksmingu būdu naudoti ir tvarkyti 
šalutinius produktus bei atliekas, tausiai 
naudoti gamtos išteklius, visų pirma 
saugoti vandenį, dirvožemį ir kitus gamtos 
išteklius, mažinti išmetalų kiekį ir didinti 
energijos vartojimo efektyvumą; tie tikslai 
susiję su 6 straipsnio 1 dalies e ir f 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;
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Or. es

Pakeitimas 3116
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kurti, taikyti ir skatinti taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams 
atsparią ir aplinkai naudingą auginimo 
praktiką bei gamybos metodus, aplinkai 
nekenksmingu būdu naudoti ir tvarkyti 
šalutinius produktus bei atliekas, tausiai 
naudoti gamtos išteklius, visų pirma 
saugoti vandenį, dirvožemį ir kitus gamtos 
išteklius; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies e ir f punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

d) kurti, taikyti ir skatinti taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams ir 
ligoms atsparią ir aplinkai naudingą 
auginimo praktiką bei gamybos metodus, 
aplinkai nekenksmingu būdu naudoti ir 
tvarkyti šalutinius produktus bei atliekas, 
tausiai naudoti gamtos išteklius, visų pirma 
saugoti vandenį, dirvožemį ir kitus gamtos 
išteklius; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies e ir f punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kitų sektorių veiksmų programas pritaikyti gyvulių auginimo 
klausimams.

Pakeitimas 3117
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) mokėjimai už gyvulius gali būti 
skiriami tik ganymui ganykloje, 
atsižvelgiant į kraštovaizdžio ribas ir 
ekologinių galimybių ribas, ir turi atitikti 
kitus politikos tikslus, visų pirma teisę į 
vystymąsi ir teisę į maistą.
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Or. en

Pakeitimas 3118
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) padėti švelninti klimato kaitą ir 
prisitaikyti prie jos, kaip nustatyta 6 
straipsnio 1 dalies d punkte;

e) padėti švelninti klimato kaitą ir 
prisitaikyti prie jos, įskaitant tvarų 
valdymą ir tropinių ir zoonotinių ligų 
prevenciją, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 
dalies d punkte;

Or. de

Pakeitimas 3119
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) padėti švelninti klimato kaitą ir 
prisitaikyti prie jos, kaip nustatyta 6 
straipsnio 1 dalies d punkte;

e) skatinti parduoti vieno ar kelių 40 
straipsnio f punkte nurodytų sektorių 
produktus ir vykdyti jų rinkodarą; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b ir c 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. it

Pakeitimas 3120
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti produktų komercinę vertę ir 
gerinti jų kokybę, be kita ko, kurti 

f) taikyti krizių prevencijos ir rizikos 
valdymo priemones, kuriomis siekiama 
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produktus su saugoma kilmės vietos 
nuoroda, saugoma geografine nuoroda 
arba produktus, kuriems taikomos 
nacionalinės kokybės sistemos; tie tikslai 
susiję su 6 straipsnio 1 dalies b punkte 
nustatytu konkrečiu tikslu;

išvengti krizių vieno ar kelių 39 straipsnio 
f punkte nurodytų sektorių rinkose ir į jas 
reaguoti; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a, b ir c punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais.

Or. it

Pakeitimas 3121
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti produktų komercinę vertę ir 
gerinti jų kokybę, be kita ko, kurti 
produktus su saugoma kilmės vietos 
nuoroda, saugoma geografine nuoroda arba 
produktus, kuriems taikomos nacionalinės 
kokybės sistemos; tie tikslai susiję su 6 
straipsnio 1 dalies b punkte nustatytu 
konkrečiu tikslu;

f) didinti produktų komercinę vertę,
gerinti jų kokybę ir didinti rinkos 
segmentaciją, be kita ko, kurti produktus 
su saugoma kilmės vietos nuoroda, 
saugoma geografine nuoroda arba 
produktus, kuriems taikomos nacionalinės 
kokybės sistemos; tie tikslai susiję su 6 
straipsnio 1 dalies b punkte nustatytu 
konkrečiu tikslu;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama rinkos segmentaciją pridėti prie kitų sektorių veiksmų programų 
tikslų.

Pakeitimas 3122
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) skatinti parduoti vieno ar kelių 40 
straipsnio f punkte nurodytų sektorių 
produktus ir vykdyti jų rinkodarą; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b ir c 

Išbraukta.
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punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. it

Pakeitimas 3123
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) skatinti parduoti vieno ar kelių 40 
straipsnio f punkte nurodytų sektorių 
produktus ir vykdyti jų rinkodarą; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b ir c 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nemanome, kad BŽŪP lėšos turėtų būti naudojamos reklamos kampanijoms.

Pakeitimas 3124
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) taikyti krizių prevencijos ir rizikos 
valdymo priemones, kuriomis siekiama 
išvengti krizių vieno ar kelių 39 straipsnio 
f punkte nurodytų sektorių rinkose ir į jas 
reaguoti; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a, b ir c punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 3125
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) taikyti krizių prevencijos ir rizikos 
valdymo priemones, kuriomis siekiama 
išvengti krizių vieno ar kelių 39 straipsnio f 
punkte nurodytų sektorių rinkose ir į jas 
reaguoti; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a, b ir c punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais.

h) taikyti aktyvias rizikos mažinimo ir 
prevencijos strategijas kartu su rizikos 
valdymo priemonėmis, kuriomis siekiama 
išvengti krizių vieno ar kelių 39 straipsnio f 
punkte nurodytų sektorių rinkose ir į jas 
reaguoti; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a, b ir c punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Rizikos mažinimas ir prevencija gali kainuoti ūkininkui mažiau ir turėtų būti taikomi kartu su 
rizikos valdymu.

Pakeitimas 3126
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) plėtoti Europos augalinės kilmės 
baltymų gamybos ir tiekimo strategiją, 
kuri būtų grindžiama visų Sąjungoje 
augančių augalų, visų pirma ankštinių 
pašarinių augalų, tvaria plėtra ir prie 
kurios įgyvendinimo prisidėtų visos 
valstybės narės; sukurti palankias sąlygas 
didesniam savarankiškumui tvaraus 
ūkininkavimo ir tvarios gamybos srityje; 
atsižvelgti į aplinkosauginę naudą, kurią 
sukuria azotą kaupiantys augalai, 
leidžiantys sumažinti priedų naudojimo 
išlaidas ir galimai neigiamą pernelyg 
didelio trąšų kiekio naudojimo poveikį 
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aplinkai.

Or. fr

Pakeitimas 3127
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) tropinių ligų ir zoonozių bei 
atsparumo antimikrobinėms medžiagoms 
prevencija – šie tikslai yra susiję su 6 
straipsnio 1 dalies f punkte nustatytais 
konkrečiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 3128
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) užtikrinti privatų pasiūlos 
valdymą;

Or. es

Pakeitimas 3129
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Intervencinių priemonių rūšys Veiksmų programų intervencinių 
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priemonių rūšys kituose sektoriuose

Or. es

Pakeitimas 3130
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pasirenka taikyti 
vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių 
intervencines priemones, kuriomis siekia 
59 straipsnio a–g punktuose nurodytų 
tikslų:

Išbraukta.

a) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba, taip pat kiti 
veiksmai, įskaitant veiksmus, kuriais 
siekiama:

i) apsaugoti dirvožemį, be kita ko, 
didinant dirvožemyje esančios anglies 
kiekį;

ii) gerinti vandens naudojimą ir 
vandentvarką, įskaitant vandens taupymą 
ir vandens nutekėjimo sistemas;

iii) vengti pavojingų meteorologinių 
reiškinių daromos žalos ir skatinti naudoti 
veisles ir valdymo praktiką, pritaikytas 
prie kintančių klimato sąlygų;

iv) taupyti energiją ir didinti jos 
vartojimo efektyvumą;

v) naudoti ekologines pakuotes;

vi) saugoti gyvūnų sveikatą ir 
užtikrinti jų gerovę;

vii) mažinti atliekų kiekį ir geriau 
naudoti ir tvarkyti šalutinius produktus 
bei atliekas;

viii) didinti atsparumą kenkėjams;
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ix) mažinti pesticidų naudojimo 
keliamą riziką ir poveikį;

x) kurti ir išlaikyti buveines, kuriose 
vyrauja biologinei įvairovei palankios 
sąlygos;

b) konsultavimo paslaugos ir 
techninė parama, kuriomis visų pirma 
padedama prisitaikyti prie klimato kaitos 
ir ją švelninti;

c) mokymai, įskaitant 
konsultuojamąjį ugdymą ir keitimąsi 
geriausia patirtimi;

d) ekologinė gamyba;

e) veiksmai, kuriais didinamas vieno 
ar kelių 40 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių produktų transportavimo ir 
saugojimo darnumas ir veiksmingumas;

f) pardavimo skatinimas, 
informavimas ir rinkodara, įskaitant 
veiksmus ir veiklą, kuriais visų pirma 
siekiama didinti vartotojų informuotumą 
apie Sąjungos kokybės sistemas, sveikos 
mitybos svarbą ir rinkų įvairinimą;

g) Sąjungos ir nacionalinių kokybės 
sistemų įgyvendinimas;

h) atsekamumo ir sertifikavimo 
sistemų, visų pirma galutiniams 
vartotojams parduodamų produktų 
kokybės stebėsenos sistemos, 
įgyvendinimas.

Or. es

Pakeitimas 3131
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pasirenka taikyti 
vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių 

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pasirenka taikyti 
vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių 
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intervencines priemones, kuriomis siekia 
59 straipsnio a–g punktuose nurodytų 
tikslų:

intervencines priemones, kuriomis siekia 
56e straipsnyje ir 59 straipsnio a–g 
punktuose nurodytų tikslų:

Or. it

Pakeitimas 3132
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą; moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba, taip pat kiti 
veiksmai, įskaitant veiksmus, kuriais 
siekiama:

a) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą; alyvuogių giraičių 
restruktūrizavimas ir konversija; 
moksliniai tyrimai ir eksperimentinė 
gamyba, taip pat kiti veiksmai, įskaitant 
veiksmus, kuriais siekiama:

Or. en

Pakeitimas 3133
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) apsaugoti dirvožemį, be kita ko, 
didinant dirvožemyje esančios anglies 
kiekį;

i) apsaugoti dirvožemį ir atkurti jo 
derlingumą bei struktūrą, be kita ko, 
didinant dirvožemyje esančio anglies 
dioksido sekvestracijos pajėgumus;

Or. en

Pagrindimas

Tinkama dirvožemio struktūra lemia geresnį dirvožemio derlingumą, kuris mažina dirbtinių 
trąšų poreikį.
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Pakeitimas 3134
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) apsaugoti dirvožemį, be kita ko, 
didinant dirvožemyje esančios anglies 
kiekį;

i) apsaugoti dirvožemį, įskaitant tikrą 
ir įrodytą dirvožemyje esančio anglies 
dioksido absorbavimo didinimą be 
sisteminės priklausomybės nuo pesticidų;

Or. en

Pakeitimas 3135
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) apsaugoti dirvožemį, be kita ko, 
didinant dirvožemyje esančios anglies 
kiekį;

i) apsaugoti dirvožemį ir atkurti jo 
derlingumą bei struktūrą, be kita ko, 
didinant dirvožemyje esančio anglies 
dioksido sekvestraciją;

Or. en

Pakeitimas 3136
Ramón Luis Valcárcel Siso

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) apsaugoti dirvožemį, be kita ko, 
didinant dirvožemyje esančios anglies 
kiekį;

i) apsaugoti dirvožemį, užkirsti kelią 
dykumėjimui, be kita ko, didinant 
dirvožemyje esančios anglies kiekį;
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Or. es

Pakeitimas 3137
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) apsaugoti dirvožemį, be kita ko, 
didinant dirvožemyje esančios anglies 
kiekį;

i) apsaugoti dirvožemį, be kita ko, 
didinant dirvožemyje esančio anglies 
dioksido sekvestracijos pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 3138
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) apsaugoti dirvožemį, be kita ko, 
didinant dirvožemyje esančios anglies 
kiekį;

i) apsaugoti dirvožemį;

Or. it

Pakeitimas 3139
Ramón Luis Valcárcel Siso

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) gerinti vandens naudojimą ir 
vandentvarką, įskaitant vandens taupymą ir 
vandens nutekėjimo sistemas;

ii) gerinti vandens naudojimą ir 
vandentvarką, įskaitant vandens taupymą, 
pusiausvyros tarp vandens baseinų, 
kuriuose trūksta vandens ir kuriuose jo 
yra per daug, užtikrinimą ir vandens 
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nutekėjimo sistemas;

Or. es

Pakeitimas 3140
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) gerinti vandens naudojimą ir 
vandentvarką, įskaitant vandens taupymą ir 
vandens nutekėjimo sistemas;

ii) gerinti vandens naudojimą ir 
vandentvarką, įskaitant vandens taupymą ir 
vandens nutekėjimo sistemas, taip pat 
vandens paskirstymą sausros 
laikotarpiais;

Or. es

Pakeitimas 3141
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) vengti pavojingų meteorologinių 
reiškinių daromos žalos ir skatinti naudoti 
veisles ir valdymo praktiką, pritaikytas prie 
kintančių klimato sąlygų;

iii) vengti pavojingų meteorologinių 
reiškinių daromos žalos ir skatinti naudoti 
veisles ir valdymo praktiką, pritaikytas prie 
kintančių klimato sąlygų, taip pat 
užtikrinti tvarų valdymą ir tropinių ir 
zoonotinių ligų prevenciją;

Or. de

Pakeitimas 3142
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) taupyti energiją ir didinti jos 
vartojimo efektyvumą;

iv) taupyti energiją ir didinti jos 
vartojimo efektyvumą, įskaitant 
atsinaujinančiosios energijos išteklių 
naudojimą, pvz., tvarų žemės ūkio liekanų 
naudojimą;

Or. hr

Pakeitimas 3143
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) naudoti ekologines pakuotes; v) mažinti atliekas naudojant mažiau 
pakuočių ir naudoti ekologines pakuotes;

Or. en

Pakeitimas 3144
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) saugoti gyvūnų sveikatą ir 
užtikrinti jų gerovę;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 3145
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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vi) saugoti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti 
jų gerovę;

vi) užtikrinti biologinę saugą, saugoti 
gyvūnų sveikatą ir užtikrinti jų gerovę;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kitų sektorių veiksmų programas pritaikyti gyvulių auginimo 
klausimams.

Pakeitimas 3146
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) saugoti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti 
jų gerovę;

vi) didinti biologinę saugą, saugoti 
gyvūnų sveikatą ir užtikrinti jų gerovę;

Or. es

Pakeitimas 3147
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) saugoti gyvūnų sveikatą ir
užtikrinti jų gerovę;

vi) saugoti gyvūnus ir jų sveikatą,
užtikrinti gyvūnų gerovę;

Or. de

Pakeitimas 3148
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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via) mažinti antimikrobinių medžiagų 
naudojimą;

Or. es

Pakeitimas 3149
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) mažinti atliekų kiekį ir geriau 
naudoti ir tvarkyti šalutinius produktus bei 
atliekas;

vii) mažinti išmetalų susidarymą,
atliekų kiekį ir geriau naudoti ir tvarkyti 
šalutinius produktus bei atliekas;

Or. es

Pakeitimas 3150
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto v iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viii) didinti atsparumą kenkėjams; viii) gerinti valdymo praktiką siekiant
didinti kultūrinių augalų atsparumą ir 
mažinti jų imlumą kenkėjams;

Or. en

Pakeitimas 3151
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto viii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viii) didinti atsparumą kenkėjams; viii) didinti atsparumą kenkėjams, taip 
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pat ir taikant atitinkamą auginimo 
praktiką;

Or. it

Pakeitimas 3152
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto viii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viii) didinti atsparumą kenkėjams; viii) didinti atsparumą kenkėjams ir 
gyvūnų ligoms;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kitų sektorių veiksmų programas pritaikyti gyvulių auginimo 
klausimams.

Pakeitimas 3153
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto ix papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ix) mažinti pesticidų naudojimo
keliamą riziką ir poveikį;

ix) gerokai sumažinti pesticidų 
naudojimą ir priklausomybę nuo jų;

Or. en

Pakeitimas 3154
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto ix a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ixa) mažinti antimikrobinių medžiagų 
naudojimą;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kitų sektorių veiksmų programas pritaikyti gyvulių auginimo 
klausimams.

Pakeitimas 3155
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto x a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xa) gerinti produktų auginimo, 
surinkimo, pristatymo ir saugojimo 
sąlygas;

Or. it

Pakeitimas 3156
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto x a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xa) apsaugoti visuomenės sveikatą nuo 
pavojingų medžiagų naudojimo bet kokiu 
mitybos lygmeniu maisto sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 3157
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
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60 straipsnio 1 dalies a punkto x a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xa) vietos veislių populiarinimas;

Or. it

Pakeitimas 3158
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto x b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xb) investuoti siekiant didinti 
konkurencingumą, įskaitant naujas 
alyvmedžių giraites ir atsodinimą;

Or. it

Pakeitimas 3159
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto x c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xc) gerinti produkto kokybę;

Or. it

Pakeitimas 3160
Sandra Kalniete, Ivari Padar

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) administracinės išlaidos, įskaitant 
asmenines išlaidas, susijusias su pasiūlos 



AM\1171744LT.docx 133/175 PE631.983v01-00

LT

koncentravimu ir produktų pateikimu 
rinkai;

Or. en

Pagrindimas

Latvija mano, kad intervencinių priemonių rūšys taip pat turėtų apimti administracinės 
veiklos intervencines priemones. Kasdienės gamintojų organizacijų administracinės išlaidos, 
pvz., nepriklausomo vadovo darbo užmokestis, yra svarbi priežastis, dėl kurios ūkininkai 
atgrasomi nuo savarankiško darbo organizavimo.

Pakeitimas 3161
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) apsaugoti visuomenės sveikatą nuo 
pavojingų medžiagų naudojimo bet kokiu 
mitybos lygmeniu maisto sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 3162
Michel Dantin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) stebėsena, informuotumas apie 
rinkas ir rinkų stebėjimas;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama prie kitų sektorių veiksmų programų pridėti reikalavimus 
atitinkančius stebėsenos, informuotumo ir rinkų stebėjimo veiksmus, susijusius su gamybos 
planavimo veiksmais.
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Pakeitimas 3163
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama, kuriomis visų pirma padedama 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją 
švelninti;

b) konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama, kuriomis visų pirma padedama 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją 
švelninti, taip pat produktų kokybės 
gerinimas; kova su kenkėjais ir gyvūnų 
ligomis;

Or. en

Pakeitimas 3164
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama, kuriomis visų pirma padedama 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją 
švelninti;

b) Konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama;

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti plačią konsultavimo paslaugų ir techninės paramos taikymo sritį.

Pakeitimas 3165
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) konsultavimo paslaugos ir techninė b) konsultavimo paslaugos ir techninė 
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parama, kuriomis visų pirma padedama 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją
švelninti;

parama, kuriomis visų pirma padedama 
didinti biologinę įvairovę ir apsaugoti 
aplinką, švelninti klimato kaitą ir 
prisitaikyti prie jos;

Or. en

Pakeitimas 3166
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) konsultavimo paslaugos ir techninė
parama, kuriomis visų pirma padedama 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją 
švelninti;

b) konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama, kuriomis visų pirma padedama 
saugoti gyvūnų ir augalų sveikatą,
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją 
švelninti;

Or. es

Pakeitimas 3167
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) konsultavimo paslaugos ir 
techninė parama kovai su kenkėjais ir 
gyvūnų ligomis;

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams taip pat reikalingos specialios konsultavimo paslaugos ir parama sprendžiant 
kovos su kenkėjais ir gyvūnų ligomis klausimus.

Pakeitimas 3168
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Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ekologinė gamyba; d) ekologinė gamyba arba integruota 
gamyba;

Or. it

Pakeitimas 3169
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ekologinė gamyba; d) ekologinė arba integruota gamyba;

Or. en

Pakeitimas 3170
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) veiksmai, kuriais didinamas vieno 
ar kelių 40 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių produktų transportavimo ir 
saugojimo darnumas ir veiksmingumas;

e) veiksmai, kuriais didinamas 
galutinių produktų transportavimo ir 
saugojimo darnumas ir veiksmingumas;

Or. it

Pakeitimas 3171
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
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60 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) veiksmai, kuriais didinamas vieno 
ar kelių 40 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių produktų transportavimo ir 
saugojimo darnumas ir veiksmingumas;

e) veiksmai, kuriais didinamas vieno 
ar kelių 39 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių produktų gamybos,
transportavimo ir saugojimo darnumas ir 
veiksmingumas;

Or. it

Pakeitimas 3172
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) naujas sodinimas, atsodinimas ir 
sodinimo modernizavimas 39 straipsnio e 
punkte nurodytame sektoriuje dėl 
sveikatos apsaugos priežasčių ir siekiant 
išvengti gamybos atsisakymo;

Or. it

Pakeitimas 3173
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) dėl sveikatos apsaugos priežasčių 
ir siekiant išvengti gamybos atsisakymo;

Or. it

Pakeitimas 3174
Paolo De Castro, Giovanni La Via
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Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) perdirbimo įrenginių 
modernizavimas 39 straipsnio e punkte 
nurodytame sektoriuje;

Or. it

Pakeitimas 3175
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pardavimo skatinimas, 
informavimas ir rinkodara, įskaitant 
veiksmus ir veiklą, kuriais visų pirma 
siekiama didinti vartotojų informuotumą 
apie Sąjungos kokybės sistemas, sveikos 
mitybos svarbą ir rinkų įvairinimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3176
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pardavimo skatinimas, 
informavimas ir rinkodara, įskaitant 
veiksmus ir veiklą, kuriais visų pirma 
siekiama didinti vartotojų informuotumą 
apie Sąjungos kokybės sistemas, sveikos 
mitybos svarbą ir rinkų įvairinimą;

f) pardavimo skatinimas, 
informavimas ir rinkodara, įskaitant 
veiksmus ir veiklą, kuriais visų pirma 
siekiama didinti vartotojų informuotumą 
apie Sąjungos kokybės sistemas, tvarios ir 
sveikos mitybos svarbą, visų pirma 
pabrėžiant poreikį mažinti gyvulinių 
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produktų vartojimą, ir rinkų įvairinimą;

Or. en

Pakeitimas 3177
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pardavimo skatinimas, 
informavimas ir rinkodara, įskaitant 
veiksmus ir veiklą, kuriais visų pirma 
siekiama didinti vartotojų informuotumą 
apie Sąjungos kokybės sistemas, sveikos 
mitybos svarbą ir rinkų įvairinimą;

f) pardavimo skatinimas, 
informavimas ir rinkodara, įskaitant 
veiksmus ir veiklą, kuriais visų pirma 
siekiama didinti vartotojų informuotumą 
apie Sąjungos kokybės sistemas, sveikos ir 
tvarios mitybos svarbą ir rinkų įvairinimą;

Or. en

Pakeitimas 3178
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Sąjungos ir nacionalinių kokybės 
sistemų įgyvendinimas;

g) Sąjungos ir nacionalinių kokybės 
sistemų įgyvendinimas ir kontrolė;

Or. en

Pakeitimas 3179
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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g) Sąjungos ir nacionalinių kokybės 
sistemų įgyvendinimas;

g) Sąjungos ir nacionalinių kokybės 
sistemų įgyvendinimas ir kontrolė;

Or. en

Pakeitimas 3180
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) atsekamumo ir sertifikavimo 
sistemų, visų pirma galutiniams 
vartotojams parduodamų produktų kokybės 
stebėsenos sistemos, įgyvendinimas.

h) atsekamumo ir sertifikavimo 
sistemų, visų pirma galutiniams 
vartotojams parduodamų produktų kokybės 
stebėsenos sistemos, įgyvendinimas;
sistemos turi suteikti galimybę atsekti 
alyvuogių ir aliejaus kilmę įvairiuose 
teikimo grandinės etapuose.

Or. it

Pakeitimas 3181
Michel Dantin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) trečiųjų valstybių sanitarijos ir 
fitosanitarijos protokolų įgyvendinimas ir 
valdymas Sąjungos teritorijoje siekiant 
palengvinti patekimą į trečiųjų valstybių 
rinkas;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama teikti paramą sanitarijos ir fitosanitarijos protokolų įgyvendinimui ir 
valdymui trečiosiose valstybėse.
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Pakeitimas 3182
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pasirenka taikyti 
vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių 
intervencines priemones, kuriomis siekia 
59 straipsnio h punkte nurodyto tikslo:

2. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pasirenka taikyti 
vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių 
intervencines priemones, kuriomis siekia 
59 straipsnio h punkte ir 56 straipsnio f 
punkte nurodyto tikslo:

Or. it

Pakeitimas 3183
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gamintojų organizacijų, pripažintų 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, 
savitarpio pagalbos fondų įsteigimas 
ir (arba) papildymas;

a) gamintojų organizacijų, gamintojų 
organizacijų ir, kai tinkama, tarpšakinių 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, savitarpio 
pagalbos fondų įsteigimas ir (arba) 
papildymas pagal 70 straipsnyje 
nustatytas sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 3184
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gamintojų organizacijų, pripažintų 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, 
savitarpio pagalbos fondų įsteigimas 

a) gamintojų organizacijų ir (arba) 
tarpšakinių organizacijų ir jų asociacijų, 
pripažintų pagal Reglamentą (ES) 
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ir (arba) papildymas; Nr. 1308/2013, savitarpio pagalbos fondų 
įsteigimas ir (arba) papildymas;

Or. en

Pakeitimas 3185
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gamintojų organizacijų, pripažintų 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, 
savitarpio pagalbos fondų įsteigimas 
ir (arba) papildymas;

a) gamintojų organizacijų, pripažintų 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, 
pradinio įstatinio kapitalo sudarymas ir
savitarpio pagalbos fondų įsteigimas 
ir (arba) papildymas;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pagal Reglamentą 2017/2393 (Reglamentas „Omnibus“) pasiektą 
susitarimą taikyti kitų sektorių veiksmų programoms.

Pakeitimas 3186
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, padedančios
veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų 
produktų kiekius;

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą ir kiti veiksmai, 
padedantys veiksmingiau valdyti rinkai 
tiekiamų produktų kiekius ir geriau 
prisitaikyti prie pasiūlos ir paklausos;

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio taikymo sritis turi būti platesnė.
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Pakeitimas 3187
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sodų atsodinimas, kai jis būtinas po 
privalomo išnaikinimo dėl sveikatos 
apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, 
atlikto valstybės narės kompetentingos 
institucijos nurodymu, arba siekiant 
prisitaikyti prie klimato kaitos;

d) sodų atsodinimas, kai jis būtinas po 
privalomo išnaikinimo dėl sveikatos 
apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, 
atlikto valstybės narės kompetentingos 
institucijos nurodymu, arba siekiant 
prisitaikyti prie klimato kaitos; viršutinis 
dirvožemio sluoksnis neturi būti 
pašalintas išnaikinimo procese;

Or. en

Pakeitimas 3188
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sodų atsodinimas, kai jis būtinas po 
privalomo išnaikinimo dėl sveikatos 
apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, 
atlikto valstybės narės kompetentingos 
institucijos nurodymu, arba siekiant 
prisitaikyti prie klimato kaitos;

d) sodų ar alyvmedžių giraičių
atsodinimas, kai jis būtinas po privalomo 
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba 
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nurodymu, arba siekiant prisitaikyti prie 
klimato kaitos;

Or. it

Pakeitimas 3189
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) priemonės, kuriomis remiami 
veterinarijos veiksmai gyvūnų ligų atveju;

Or. es

Pakeitimas 3190
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) paramos priemonės gyvūnų 
sveikatai ir gerovei gerinti;

Or. et

Pakeitimas 3191
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) paramos veterinarijos veiklai 
priemonės;

Or. en

Pakeitimas 3192
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) gyvūnų genetikos keitimas;

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kitų sektorių veiksmų programas pritaikyti gyvulių auginimo 
klausimams.

Pakeitimas 3193
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) prarastų gyvulių pakeitimas po 
privalomo skerdimo dėl priežasčių, 
susijusių su sveikata, arba gaivalinių 
nelaimių;

Or. es

Pakeitimas 3194
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ūkių pūdymo laikotarpio 
pratęsimas po krizės, kilusios dėl gyvūnų 
ligų;

Or. es

Pakeitimas 3195
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) gamybos apimčių arba skerdenų 
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dydžio palaikymas arba mažinimas;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kitų sektorių veiksmų programas pritaikyti gyvulių auginimo 
klausimams.

Pakeitimas 3196
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) derliaus ir produkcijos draudimas, 
padedantis apsaugoti gamintojų pajamas 
tais atvejais, kai patiriama nuostolių dėl 
gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato 
reiškinių, ligų arba kenkėjų antplūdžių, 
kuriuo užtikrinama, kad paramos gavėjai 
imtųsi būtinų rizikos prevencijos 
priemonių.

h) derliaus ir produkcijos draudimas, 
padedantis apsaugoti gamintojų pajamas 
tais atvejais, kai patiriama nuostolių dėl 
neišvengiamų gaivalinių nelaimių, 
nepalankių klimato reiškinių, ligų arba 
kenkėjų antplūdžių, kuriuo užtikrinama, 
kad visi paramos gavėjai imtųsi būtinų 
rizikos prevencijos priemonių; draudimas 
netaikomas, jei gamintojai aktyviai 
nesiima priemonių jų rizikai sumažinti;

Or. en

Pakeitimas 3197
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) derliaus ir produkcijos draudimas, 
padedantis apsaugoti gamintojų pajamas 
tais atvejais, kai patiriama nuostolių dėl 
gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato 
reiškinių, ligų arba kenkėjų antplūdžių, 
kuriuo užtikrinama, kad paramos gavėjai 
imtųsi būtinų rizikos prevencijos 

h) derliaus ir ūkių, tiek pavienių tiek 
jų grupių, draudimas, padedantis apsaugoti 
gamintojų pajamas tais atvejais, kai 
patiriama nuostolių dėl gaivalinių nelaimių, 
nepalankių klimato reiškinių, ligų arba 
kenkėjų antplūdžių, kuriuo užtikrinama, 
kad paramos gavėjai imtųsi būtinų rizikos 
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priemonių. prevencijos priemonių.

Or. it

Pakeitimas 3198
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) derliaus ir produkcijos draudimas, 
padedantis apsaugoti gamintojų pajamas 
tais atvejais, kai patiriama nuostolių dėl 
gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato 
reiškinių, ligų arba kenkėjų antplūdžių, 
kuriuo užtikrinama, kad paramos gavėjai 
imtųsi būtinų rizikos prevencijos 
priemonių.

h) derliaus, produkcijos ir ūkio
draudimas, padedantis apsaugoti gamintojų 
pajamas tais atvejais, kai patiriama 
nuostolių dėl gaivalinių nelaimių, 
nepalankių klimato reiškinių, ligų arba 
kenkėjų antplūdžių, kuriuo užtikrinama, 
kad paramos gavėjai imtųsi būtinų rizikos 
prevencijos priemonių.

Or. es

Pakeitimas 3199
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) naudojimasis organizuotomis 
prekybos platformomis ir prekių biržomis, 
veikiančiomis neatidėliotinų atsiskaitymų 
ir išankstinių sandorių rinkose.

Or. pl

Pakeitimas 3200
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) naudojimasis organizuotomis 
prekybos platformomis ir prekių biržomis, 
veikiančiomis neatidėliotinų atsiskaitymų 
ir išankstinių sandorių rinkose.

Or. pl

Pakeitimas 3201
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
60 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

60a straipsnis

1. Kiekviename sektoriuje, kurį valstybės 
narės pasirenka iš kitų sektorių, nurodytų 
39 straipsnio f punkte, jos gali teikti 
paramą intervencinėms priemonėms, 
nurodytoms savo BŽŪP strateginiuose 
planuose, taikant gamintojų 
bendradarbiavimo formas. Valstybės 
narės savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nurodo naudotinas bendradarbiavimo 
formas.

2. Parama intervencinėms priemonėms, 
susijusioms su 59 straipsnio a, b ir h 
punktuose nurodytais tikslais, teikiama tik 
gamintojų organizacijoms arba gamintojų 
organizacijų asociacijoms, pripažintoms 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013.

3. Parama intervencinėms priemonėms, 
nurodytoms 60 straipsnio 1 dalies b, c, f ir 
h punktuose, taip pat gali būti teikiama 
tarpšakinėms organizacijoms, 
pripažintoms pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013.

4. Parama intervencinėms priemonėms, 
kurias taiko gamintojų grupių asociacijos 
ar gamintojų organizacijos, neteikiama 
toms pačioms intervencinėms 
priemonėms, kurias taiko jų narių 
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organizacijos. Valstybės narės gamintojų 
organizacijų asociacijų intervencines 
priemones vertina kartu su narių 
organizacijų intervencinėmis 
priemonėmis.

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad:

a) gamintojų grupių asociacijos arba 
gamintojų organizacijų asociacijos 
intervencinės priemonės būtų visiškai
finansuojamos iš tos asociacijos narių 
organizacijų įnašų;

b) nebūtų teikiamas dvigubas 
finansavimas.

5. Valstybės narės užtikrina, kad parama 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
60 straipsnio 2 dalies e, f ir g punktuose, 
neviršytų vieno trečdalio visų pasirinkto (-
ų) sektoriaus (-ų), nurodyto (-ų) jų BŽŪP 
strateginiame plane, išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 3202
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

61 straipsnis Išbraukta.

Veiklos programos

1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

2. 39 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių veiksmų programų įgyvendinimo 
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laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 
treji metai ir ne ilgesnis kaip septyneri 
metai.

3. Veiksmų programose aprašomos 
intervencinės priemonės, pasirinktos iš 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytų intervencinių 
priemonių.

4. Gamintojų organizacijos ir (arba) 
gamintojų organizacijų asociacijos, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013, veiksmų programas teikia 
tvirtinti valstybėms narėms.

5. Veiksmų programas gali vykdyti 
tik gamintojų organizacijos arba 
gamintojų organizacijų asociacijos, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013.

6.

Į gamintojų organizacijų asociacijų 
veiksmų programas negali būti įtrauktos 
tos pačios intervencinės priemonės, kurios 
įtrauktos į joms priklausančių 
organizacijų veiksmų programas. 
Valstybės narės gamintojų organizacijų 
asociacijų veiksmų programas vertina 
kartu su joms priklausančių organizacijų 
veiksmų programomis.

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad:

a) į gamintojų organizacijų 
asociacijų veiksmų programas įtrauktos 
intervencinės priemonės būtų visiškai 
finansuojamos tai asociacijai 
priklausančių organizacijų lėšomis ir kad 
tos lėšos būtų surenkamos iš tų 
organizacijų veiklos fondų;

b) intervencinės priemonės ir joms 
skirta atitinkama finansinių lėšų dalis 
būtų nustatytos kiekvienos asociacijai 
priklausančios organizacijos veiksmų 
programoje ir

c) nebūtų teikiamas dvigubas 
finansavimas.

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
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intervencinėmis priemonėmis, kuriomis 
siekiama 59 straipsnio h punkte nurodyto 
tikslo, kompensuojamos išlaidos neviršytų 
trečdalio bendrų išlaidų, patirtų vykdant 
gamintojų organizacijų arba gamintojų 
organizacijų asociacijų veiksmų 
programas.

Or. es

Pakeitimas 3203
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų. Be to, valstybės narės 
gali nuspręsti leisti tarpšakinėms 
organizacijoms įgyvendinti konkrečiam 
sektoriui nustatytus tikslus ir 
intervencines priemones, nustatytas jų 
BŽŪP strateginiuose planuose, per 
patvirtintas veiksmų programas.

Or. en

Pakeitimas 3204
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas, siekiant bent vieno iš 152 
straipsnio 1 dalies c punkto i– iii 
papunkčiuose arba 161 straipsnio 1 dalies 
a punkte nustatytų tikslų, laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

Or. fr

Pakeitimas 3205
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų, gamintojų 
organizacijų asociacijų, tarpšakinių 
organizacijų, pripažintų pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 1308/2013, gamintojų grupių ir 
pagal valstybės narės teisės aktus 
pripažintų kooperatinių bendrovių 
veiksmų programas, laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

Or. pl

Pakeitimas 3206
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų, gamintojų 
organizacijų asociacijų, tarpšakinių 
organizacijų, pripažintų pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 1308/2013, gamintojų grupių ir 
pagal valstybės narės teisės aktus 
pripažintų kooperatinių bendrovių 
veiksmų programas, laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

Or. pl

Pakeitimas 3207
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, taip pat 
gamintojų grupių, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1151/12, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 3208
Paolo De Castro
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Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

1. Kiekviename atitinkamame
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, taip pat 
gamintojų grupių, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1151/12, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 3209
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas arba teikiant nacionalinę 
finansinę paramą, laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Kitiems sektoriams teikiant ES finansinę paramą reikia lankstumo. Nenuspėjama, kiek 
gamintojų organizacijų įsisteigs atitinkamame sektoriuje, taigi dalis tiesioginėms išmokoms 
skirto paketo gali būti prarasta. Be to, tam tikrais atvejais atskiram paketui skirti ištekliai gali 
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būti nepakankami, kad būtų suteikta 5 proc. subsidija kitų sektorių gamintojų organizacijoms. 
Be vaisių ir daržovių sektoriaus, turėtų būti įmanoma įtraukti nacionalinę finansinę paramą, 
skirtą kitiems sektoriams iš nacionalinių šaltinių.

Pakeitimas 3210
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

1. Kiekviename atitinkamame 
sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų, tarpšakinių 
organizacijų ir (arba) gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 3211
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 39 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių veiksmų programų įgyvendinimo 
laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip treji 
metai ir ne ilgesnis kaip septyneri metai.

2. 39 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių veiksmų programų įgyvendinimo 
ir nacionalinės finansinės paramos 
teikimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis 
kaip treji metai ir ne ilgesnis kaip septyneri 
metai.

Or. en
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Pagrindimas

Kitiems sektoriams teikiant ES finansinę paramą reikia lankstumo. Nenuspėjama, kiek 
gamintojų organizacijų įsisteigs atitinkamame sektoriuje, taigi dalis tiesioginėms išmokoms 
skirto paketo gali būti prarasta. Be to, tam tikrais atvejais atskiram paketui skirti ištekliai gali 
būti nepakankami, kad būtų suteikta 5 proc. subsidija kitų sektorių gamintojų organizacijoms. 
Be vaisių ir daržovių sektoriaus, turėtų būti įmanoma įtraukti nacionalinę finansinę paramą, 
skirtą kitiems sektoriams iš nacionalinių šaltinių.

Pakeitimas 3212
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Veiksmų programose aprašomos 
intervencinės priemonės, pasirinktos iš 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytų intervencinių 
priemonių.

3. Veiksmų programose ir 
nacionalinės finansinės paramos teikimo 
programose aprašomos intervencinės 
priemonės, pasirinktos iš valstybių narių 
BŽŪP strateginiuose planuose nustatytų 
intervencinių priemonių.

Or. en

Pakeitimas 3213
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gamintojų organizacijos ir (arba) 
gamintojų organizacijų asociacijos, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013, veiksmų programas teikia 
tvirtinti valstybėms narėms.

4. Gamintojų organizacijos ir (arba) 
gamintojų organizacijų asociacijos 
ir (arba) tarpšakinės organizacijos, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013, ir (arba) gamintojų grupės 
ir (arba) pagal valstybės narės teisės aktus 
pripažintos kooperatinės bendrovės 
veiksmų programas teikia tvirtinti 
valstybėms narėms.

Or. pl
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Pakeitimas 3214
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gamintojų organizacijos ir (arba) 
gamintojų organizacijų asociacijos, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013, veiksmų programas teikia 
tvirtinti valstybėms narėms.

4. Gamintojų organizacijos ir (arba) 
gamintojų organizacijų asociacijos 
ir (arba) tarpšakinės organizacijos, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013, ir (arba) gamintojų grupės 
ir (arba) pagal valstybės narės teisės aktus 
pripažintos kooperatinės bendrovės 
veiksmų programas teikia tvirtinti 
valstybėms narėms.

Or. pl

Pakeitimas 3215
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gamintojų organizacijos ir (arba) 
gamintojų organizacijų asociacijos, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013, veiksmų programas teikia 
tvirtinti valstybėms narėms.

4. Gamintojų organizacijos ir (arba) 
gamintojų organizacijų asociacijos, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013, ir gamintojų grupės, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1151/2012, veiksmų programas teikia 
tvirtinti valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 3216
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 4 dalis



PE631.983v01-00 158/175 AM\1171744LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gamintojų organizacijos ir (arba) 
gamintojų organizacijų asociacijos, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013, veiksmų programas teikia 
tvirtinti valstybėms narėms.

4. Gamintojų organizacijos ir (arba) 
gamintojų organizacijų asociacijos, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013, ir gamintojų grupės, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1151/2012, veiksmų programas teikia 
tvirtinti valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 3217
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gamintojų organizacijos ir (arba) 
gamintojų organizacijų asociacijos, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013, veiksmų programas teikia 
tvirtinti valstybėms narėms.

4. Gamintojų organizacijos ir (arba) 
gamintojų organizacijų ir (arba), kai 
taikoma, tarpšakinių organizacijų 
asociacijos, pripažintos pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 1308/2013, veiksmų programas 
teikia tvirtinti valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 3218
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gamintojų organizacijos ir (arba) 
gamintojų organizacijų asociacijos, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013, veiksmų programas teikia 
tvirtinti valstybėms narėms.

4. Gamintojų ir tarpšakinės 
organizacijos ir (arba) gamintojų 
organizacijų asociacijos, pripažintos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas teikia tvirtinti valstybėms 
narėms.

Or. en
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Pakeitimas 3219
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Veiksmų programas gali vykdyti tik 
gamintojų organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos, pripažintos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013.

5. Veiksmų programas gali vykdyti tik 
gamintojų organizacijos, gamintojų 
organizacijų asociacijos arba tarpšakinės 
organizacijos, pripažintos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, taip pat
arba gamintojų grupės arba kooperatinės 
bendrovės.

Or. pl

Pakeitimas 3220
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Veiksmų programas gali vykdyti tik 
gamintojų organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos, pripažintos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013.

5. Veiksmų programas gali vykdyti tik 
gamintojų organizacijos, gamintojų 
organizacijų asociacijos arba tarpšakinės 
organizacijos, pripažintos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, taip pat
arba gamintojų grupės arba kooperatinės 
bendrovės.

Or. pl

Pakeitimas 3221
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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5. Veiksmų programas gali vykdyti tik 
gamintojų organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos, pripažintos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013.

5. Veiksmų programas gali vykdyti tik 
gamintojų organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos, pripažintos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, ir 
gamintojų grupės, pripažintos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012.

Or. en

Pakeitimas 3222
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Veiksmų programas gali vykdyti tik 
gamintojų organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos, pripažintos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013.

5. Veiksmų programas gali vykdyti tik 
gamintojų organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos, pripažintos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, ir 
gamintojų grupės, pripažintos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012.

Or. en

Pakeitimas 3223
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Veiksmų programas gali vykdyti tik 
gamintojų organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos, pripažintos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013.

5. Veiksmų programas gali vykdyti tik 
gamintojų organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos arba, kai taikoma, 
tarpšakinės organizacijos, pripažintos 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013.

Or. en

Pakeitimas 3224
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Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Veiksmų programas gali vykdyti tik 
gamintojų organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos, pripažintos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013.

5. Veiksmų programas gali vykdyti tik 
gamintojų ir tarpšakinės organizacijos 
arba gamintojų organizacijų ir tarpšakinės 
asociacijos, pripažintos pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 1308/2013.

Or. en

Pakeitimas 3225
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į gamintojų organizacijų asociacijų 
veiksmų programas negali būti įtrauktos 
tos pačios intervencinės priemonės, kurios 
įtrauktos į joms priklausančių organizacijų 
veiksmų programas. Valstybės narės 
gamintojų organizacijų asociacijų veiksmų 
programas vertina kartu su joms 
priklausančių organizacijų veiksmų 
programomis.

Į gamintojų organizacijų asociacijų, 
gamintojų grupių sąjungos, kooperatinių 
bendrovių sąjungos arba tarpšakinių 
organizacijų veiksmų programas negali 
būti įtrauktos tos pačios intervencinės 
priemonės, kurios įtrauktos į joms 
priklausančių organizacijų veiksmų 
programas. Valstybės narės gamintojų 
organizacijų asociacijų, gamintojų grupių 
sąjungos, kooperatinių bendrovių 
sąjungos arba tarpšakinių organizacijų
veiksmų programas vertina kartu su joms 
priklausančių organizacijų veiksmų 
programomis.

Or. pl

Pakeitimas 3226
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į gamintojų organizacijų asociacijų 
veiksmų programas negali būti įtrauktos 
tos pačios intervencinės priemonės, kurios 
įtrauktos į joms priklausančių organizacijų 
veiksmų programas. Valstybės narės 
gamintojų organizacijų asociacijų veiksmų 
programas vertina kartu su joms 
priklausančių organizacijų veiksmų 
programomis.

Į gamintojų organizacijų asociacijų, 
gamintojų grupių sąjungos, kooperatinių 
bendrovių sąjungos arba tarpšakinių 
organizacijų veiksmų programas negali 
būti įtrauktos tos pačios intervencinės 
priemonės, kurios įtrauktos į joms 
priklausančių organizacijų veiksmų 
programas. Valstybės narės gamintojų 
organizacijų asociacijų, gamintojų grupių 
sąjungos, kooperatinių bendrovių 
sąjungos arba tarpšakinių organizacijų
veiksmų programas vertina kartu su joms 
priklausančių organizacijų veiksmų 
programomis.

Or. pl

Pakeitimas 3227
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) į gamintojų organizacijų asociacijų
veiksmų programas įtrauktos intervencinės 
priemonės būtų visiškai finansuojamos tai 
asociacijai priklausančių organizacijų 
lėšomis ir kad tos lėšos būtų surenkamos iš 
tų organizacijų veiklos fondų;

a) į gamintojų organizacijų 
asociacijos, gamintojų grupių sąjungos, 
kooperatinių bendrovių sąjungos arba 
tarpšakinės organizacijos veiksmų 
programas įtrauktos intervencinės 
priemonės būtų visiškai finansuojamos tai 
asociacijai, sąjungai arba tarpšakinei 
organizacijai priklausančių organizacijų 
lėšomis ir kad tos lėšos būtų surenkamos iš 
tų organizacijų veiklos fondų;

Or. pl

Pakeitimas 3228
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
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61 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) į gamintojų organizacijų asociacijų
veiksmų programas įtrauktos intervencinės 
priemonės būtų visiškai finansuojamos tai 
asociacijai priklausančių organizacijų 
lėšomis ir kad tos lėšos būtų surenkamos iš 
tų organizacijų veiklos fondų;

a) į gamintojų organizacijų 
asociacijos, gamintojų grupių sąjungos, 
kooperatinių bendrovių sąjungos arba 
tarpšakinės organizacijos veiksmų 
programas įtrauktos intervencinės 
priemonės būtų visiškai finansuojamos tai 
asociacijai, sąjungai arba tarpšakinei 
organizacijai priklausančių organizacijų 
lėšomis ir kad tos lėšos būtų surenkamos iš 
tų organizacijų veiklos fondų

Or. pl

Pakeitimas 3229
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinėmis priemonėmis, kuriomis 
siekiama 59 straipsnio h punkte nurodyto 
tikslo, kompensuojamos išlaidos neviršytų 
trečdalio bendrų išlaidų, patirtų vykdant 
gamintojų organizacijų arba gamintojų 
organizacijų asociacijų veiksmų 
programas.

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinėmis priemonėmis, kuriomis 
siekiama 59 straipsnio h punkte nurodyto 
tikslo, kompensuojamos išlaidos neviršytų 
trečdalio bendrų išlaidų, patirtų vykdant 
gamintojų organizacijų, gamintojų grupių, 
kooperatinių bendrovių, tarpšakinių 
organizacijų, gamintojų organizacijų 
asociacijų, gamintojų grupių sąjungų arba 
kooperatinių bendrovių sąjungų veiksmų 
programas.

Or. pl

Pakeitimas 3230
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinėmis priemonėmis, kuriomis 
siekiama 59 straipsnio h punkte nurodyto 
tikslo, kompensuojamos išlaidos neviršytų 
trečdalio bendrų išlaidų, patirtų vykdant 
gamintojų organizacijų arba gamintojų 
organizacijų asociacijų veiksmų 
programas.

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinėmis priemonėmis, kuriomis 
siekiama 59 straipsnio h punkte nurodyto 
tikslo, kompensuojamos išlaidos neviršytų 
trečdalio bendrų išlaidų, patirtų vykdant 
gamintojų organizacijų, gamintojų grupių, 
kooperatinių bendrovių, tarpšakinių 
organizacijų, gamintojų organizacijų 
asociacijų, gamintojų grupių sąjungų arba 
kooperatinių bendrovių sąjungų veiksmų 
programas.

Or. pl

Pakeitimas 3231
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinėmis priemonėmis, kuriomis 
siekiama 59 straipsnio h punkte nurodyto 
tikslo, kompensuojamos išlaidos neviršytų 
trečdalio bendrų išlaidų, patirtų vykdant 
gamintojų organizacijų arba gamintojų 
organizacijų asociacijų veiksmų 
programas.

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinėmis priemonėmis, kuriomis 
siekiama 59 straipsnio h punkte nurodyto 
tikslo, kompensuojamos išlaidos neviršytų 
50 % bendrų išlaidų, patirtų vykdant 
gamintojų organizacijų arba gamintojų 
organizacijų asociacijų veiksmų 
programas.

Or. es

Pakeitimas 3232
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

62 straipsnis Išbraukta.

Veiklos fondai

1. 39 straipsnio f punkte nurodytų 
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sektorių gamintojų organizacijos ir (arba) 
jų asociacijos gali įsteigti veiklos fondą. 
Fondas finansuojamas:

a) finansiniais įnašais, įneštais:

i) gamintojų organizacijos narių 
ir (arba) pačios gamintojų organizacijos 
arba

ii) gamintojų organizacijų asociacijų 
per tų asociacijų narius;

b) Sąjungos finansinės paramos, kuri 
gali būti skiriama gamintojų 
organizacijoms arba jų asociacijoms, 
pateikusioms veiksmų programą, lėšomis.

2. Veiklos fondai naudojami tik 
valstybių narių patvirtintoms veiksmų 
programoms finansuoti.

Or. es

Pakeitimas 3233
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 39 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių gamintojų organizacijos ir (arba) 
jų asociacijos gali įsteigti veiklos fondą. 
Fondas finansuojamas:

1. 39 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių gamintojų organizacijos ir (arba) 
jų asociacijos ir, kai taikoma, tarpšakinės 
organizacijos gali įsteigti veiklos fondą. 
Fondas finansuojamas:

Or. en

Pakeitimas 3234
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. 39 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių gamintojų organizacijos ir (arba) 
jų asociacijos gali įsteigti veiklos fondą.
Fondas finansuojamas:

1. 39 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių gamintojų ir (arba) tarpšakinės 
organizacijos ir (arba) jų asociacijos gali 
įsteigti veiklos fondą. Fondas 
finansuojamas:

Or. en

Pakeitimas 3235
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) gamintojų organizacijos narių 
ir (arba) pačios gamintojų organizacijos 
arba

i) gamintojų arba tarpšakinės 
organizacijos narių ir (arba) pačios 
gamintojų arba tarpšakinės organizacijos 
arba

Or. en

Pakeitimas 3236
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) tarpšakinės organizacijos per tų 
organizacijų narius;

Or. en

Pakeitimas 3237
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Sąjungos finansinės paramos, kuri 
gali būti skiriama gamintojų 
organizacijoms arba jų asociacijoms, 
pateikusioms veiksmų programą, lėšomis.

b) Sąjungos finansinės paramos, kuri 
gali būti skiriama gamintojų 
organizacijoms, jų asociacijoms arba 
tarpšakinėms organizacijoms, 
pateikusioms veiksmų programą, lėšomis.

Or. en

Pakeitimas 3238
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Sąjungos finansinės paramos, kuri 
gali būti skiriama gamintojų 
organizacijoms arba jų asociacijoms, 
pateikusioms veiksmų programą, lėšomis.

b) Sąjungos finansinės paramos, kuri 
gali būti skiriama gamintojų ir (arba) 
tarpšakinėms organizacijoms arba jų 
asociacijoms, pateikusioms veiksmų 
programą, lėšomis.

Or. en

Pakeitimas 3239
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Sąjungos finansinės paramos, kuri 
gali būti skiriama gamintojų 
organizacijoms arba jų asociacijoms, 
pateikusioms veiksmų programą, lėšomis.

b) (Tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

Daugelis 59 straipsnyje nurodytų tikslų atitinka tikslus, kuriuos tarpšakinės organizacijos gali 
įgyvendinti pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 157 straipsnio 1 dalies c punktą. Jie taip 



PE631.983v01-00 168/175 AM\1171744LT.docx

LT

pat galėtų būti tinkamai įgyvendinami, pvz., krizių prevencijos ir rizikos valdymo srityje, per 
tarpšakinių organizacijų veiksmų programas. Todėl valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
suteikti tarpšakinėms organizacijoms galimybę siekti 59 straipsnyje išvardytų tikslų per 
patvirtintas veiksmų programas.

Pakeitimas 3240
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

63 straipsnis Išbraukta.

Sąjungos finansinė parama

1. Sąjungos finansinė parama turi 
būti lygi faktiškai sumokėtų 62 straipsnio 
1 dalies a punkte nurodytų finansinių 
įnašų sumai ir neviršyti 50 % faktiškai 
patirtų išlaidų.

2. Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 5 % kiekvienos gamintojų 
organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos parduodamos 
produkcijos vertės.

Or. es

Pakeitimas 3241
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

63 Sąjungos finansinė parama 63 Sąjungos ir nacionalinė finansinė 
parama

Or. en

Pagrindimas

Kitiems sektoriams teikiant ES finansinę paramą reikia lankstumo. Nenuspėjama, kiek 
gamintojų organizacijų įsisteigs atitinkamame sektoriuje, taigi dalis tiesioginėms išmokoms 
skirto paketo gali būti prarasta. Be to, tam tikrais atvejais atskiram paketui skirti ištekliai gali 
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būti nepakankami, kad būtų suteikta 5 proc. subsidija kitų sektorių gamintojų organizacijoms. 
Be vaisių ir daržovių sektoriaus, turėtų būti įmanoma įtraukti nacionalinę finansinę paramą, 
skirtą kitiems sektoriams iš nacionalinių šaltinių.

Pakeitimas 3242
Herbert Dorfmann, Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama turi būti 
lygi 62 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytų faktiškai sumokėtų finansinių 
įnašų sumai ir neviršyti 50 % faktiškai 
patirtų išlaidų.

1. Sąjungos finansinė parama turi būti 
lygi 62 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytų faktiškai sumokėtų finansinių 
įnašų sumai ir neviršyti 50 % faktiškai 
patirtų išlaidų. Išimtinai kalnuotose 
vietovėse vykdančių veiklą gamintojų 
organizacijų atveju finansinė parama 
siekia 70 % faktiškai patirtų išlaidų.

Or. it

Pakeitimas 3243
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama turi būti 
lygi 62 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytų faktiškai sumokėtų finansinių 
įnašų sumai ir neviršyti 50 % faktiškai 
patirtų išlaidų.

1. Įgyvendinant patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir (arba) 
gamintojų organizacijų asociacijų 
veiksmų programas Sąjungos finansinė 
parama turi būti lygi 62 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodytų faktiškai sumokėtų 
finansinių įnašų sumai ir neviršyti 50 % 
faktiškai patirtų išlaidų.

Or. it

Pakeitimas 3244
Ivari Padar
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Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama turi būti
lygi 62 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytų faktiškai sumokėtų finansinių 
įnašų sumai ir neviršyti 50 % faktiškai 
patirtų išlaidų.

1. Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 50 % faktiškai patirtų išlaidų, 
susijusių su 41b straipsnyje nurodytų 
intervencinių priemonių rūšimis. Likusi 
išlaidų dalis tenka 60a straipsnio 1–3 
dalyse nurodytoms bendradarbiavimo 
formoms.

Or. en

Pakeitimas 3245
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje numatyta 50 % riba 
padidinama iki 60 % gamintojų 
organizacijoms arba gamintojų 
organizacijų asociacijoms, pripažintoms 
pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, per 
pirmuosius penkerius metus nuo 
pripažinimo metų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti naujų gamintojų organizacijų kūrimą, galimybė gauti Sąjungos finansinę 
paramą iki 60 % turėtų būti suteikta visoms naujai įsteigtoms gamintojų organizacijoms, ne 
tik toms gamintojų organizacijoms, kurios yra dviejų pripažintų gamintojų susijungimo 
rezultatas. Tokia galimybė suteikiama naujai įsteigtoms gamintojų organizacijoms kituose 
sektoriuose, kaip nurodyta 63 straipsnio 1a punkte.

Pakeitimas 3246
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
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63 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje numatyta 50 % riba 
padidinama iki 60 % gamintojų 
organizacijoms arba gamintojų 
organizacijų asociacijoms, pripažintoms 
pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, per 
pirmuosius penkerius metus nuo 
pripažinimo metų.

Or. en

Pakeitimas 3247
Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 5 % kiekvienos gamintojų 
organizacijos arba gamintojų organizacijų 
asociacijos parduodamos produkcijos 
vertės.

2. Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 5 % kiekvienos gamintojų 
organizacijos arba gamintojų organizacijų 
asociacijos parduodamos produkcijos 
vertės. Paslaugų gamintojų organizacijos 
(kuri siekia tik rinkti ir skleisti žinias, kad 
sustiprintų savo narių padėtį rinkoje, 
neparduodama savo narių produktų) 
atveju Sąjungos finansinė parama 
neviršija 5 % jos narių parduodamos 
produkcijos vertės;

Or. en

Pakeitimas 3248
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 5 % kiekvienos gamintojų 

2. Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 5 % kiekvienos gamintojų 
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organizacijos arba gamintojų organizacijų 
asociacijos parduodamos produkcijos 
vertės.

organizacijos arba gamintojų organizacijų 
asociacijos parduodamos produkcijos 
vertės arba jos narių parduodamos 
produkcijos vertės.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad kitų sektorių veiksmų programas gali įgyvendinti 
gamintojų organizacijos, neperimdamos savo narių produkcijos nuosavybės, kaip tai vyksta 
pieno ir pieno produktų sektoriuje ir kaip nustatyta Bendro žemės ūkiorinkų organizavimo 
reglamento 154 straipsnyje.

Pakeitimas 3249
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 5 % kiekvienos gamintojų 
organizacijos arba gamintojų organizacijų 
asociacijos parduodamos produkcijos 
vertės.

2. Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta 1 
dalyje, Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 5 % kiekvienos gamintojų 
organizacijos arba gamintojų organizacijų 
asociacijos parduodamos produkcijos 
vertės.

Or. it

Pakeitimas 3250
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 5 % kiekvienos gamintojų 
organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos parduodamos 
produkcijos vertės.

2. Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 5 % gamintojų, kurie veikia 60a 
straipsnio 1–3 dalyse nurodytų 
bendradarbiavimo formų pagrindu,
parduodamos produkcijos vertės.

Or. en
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Pakeitimas 3251
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atitinkamos valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose nustato 
mažiausiai 20 % išlaidų, patiriamų 
vykdant veiksmus, kuriais siekiama 6 
straipsnio 1 dalies d–f punktuose 
nurodytų tikslų, taip pat siekiant 
apsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato 
kaitos, gerinti gamybos sistemų ir procesų 
tvarumą, mažinti sektorių poveikį 
aplinkai, taupyti energiją ir gerinti 
visuotinį jos vartojimo efektyvumą 
atitinkamame sektoriuje.

Or. en

Pakeitimas 3252
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali skirti 
nacionalinę finansinę paramą kitiems 
žemės ūkio sektoriams, tinkamai 
atsižvelgdamos į 61 straipsnyje nustatytas 
sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

Kitiems sektoriams teikiant ES finansinę paramą reikia lankstumo. Nenuspėjama, kiek 
gamintojų organizacijų įsisteigs atitinkamame sektoriuje, taigi dalis tiesioginėms išmokoms 
skirto paketo gali būti prarasta. Be to, tam tikrais atvejais atskiram paketui skirti ištekliai gali 
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būti nepakankami, kad būtų suteikta 5 proc. subsidija kitų sektorių gamintojų organizacijoms. 
Be vaisių ir daržovių sektoriaus, turėtų būti įmanoma įtraukti nacionalinę finansinę paramą, 
skirtą kitiems sektoriams iš nacionalinių šaltinių.

Pakeitimas 3253
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Finansinė parama suteikiama tik 
tikriesiems ūkininkams, nurodytiems 4 
straipsnio 1 dalies d punkte.

Or. it

Pakeitimas 3254
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pirmesnėse dalyse nenumatyta 
finansinė parama neturi viršyti 50 % 
faktiškai patirtų išlaidų.

Or. it

Pakeitimas 3255
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
63 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

63a straipsnis

Paramos programas finansuoja Sąjunga. 
Valstybės narės gali suteikti papildomą 
paramą, ne didesnę kaip 100 proc. 
Sąjungos finansinio įnašo. Valstybės 
narės gali nustatyti ne didesnę kaip 
50 proc. dalį, kuria turi prisidėti pats 
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paramos gavėjas.

Or. de


	1171744LT.docx

