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Pakeitimas 392
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkių konsultavimo sistema Ūkių mokslinių tyrimų ir konsultavimo 
sistema

Or. en

Pakeitimas 393
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konsultavimo veikla apima bent jau I 
skyriuje minimus teisės aktais nustatytus 
valdymo ir geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimus.

2. Mokslinių tyrimų ir konsultavimo
veikla apima bent jau I skyriuje minimus 
teisės aktais nustatytus valdymo ir geros 
agrarinės ir aplinkosauginės būklės 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 394
Stéphane Le Foll

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konsultavimo veikla apima bent jau I 
skyriuje minimus teisės aktais nustatytus 
valdymo ir geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimus.

2. Konsultavimo veikla apima bent jau I 
skyriuje minimus teisės aktais nustatytus 
valdymo ir geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimus ir 
ekonomiškai efektyvių, ekologiškai tvarių 
ir taupesnių gamtinių išteklių ir gamybos 
išlaidų (energija, žaliavos ir t. t.) požiūriu 
gamybos metodų sklaidą.
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Or. fr

Pagrindimas

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être 
entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de 
production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses 
externalités négatives de l’agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux 
itinéraires techniques qui conduisent l’agriculteur à raisonner plus globalement le 
fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles 
pratiques  procèdent d’un changement technologique susceptible d’engager l’agriculture sur 
une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion 
des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Pakeitimas 395
Maria Petre

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pirmenybę skiria tiems 
ūkininkams, kurie gauna daugiau kaip 
15 000 EUR tiesioginių išmokų per metus.

Išbraukta.

Or. ro

Pagrindimas

Aceasta masura constituie un act de discriminare pentru exploatatiile agricole mici, care au 
cel mai mult nevoie de consiliere.

Pakeitimas 396
Stéphane Le Foll

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 . Valstybės narės pirmenybę skiria tiems 
ūkininkams, kurie gauna daugiau kaip 
15 000 EUR tiesioginių išmokų per metus.

2. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
ūkininkai galėtų savanoriškai dalyvauti 
šioje konsultavimo sistemoje.

Or. fr
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Pakeitimas 397
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pirmenybę skiria tiems 
ūkininkams, kurie gauna daugiau kaip 
15 000 EUR tiesioginių išmokų per metus.

2. Valstybės narės pirmenybę skiria tiems 
ūkininkams, kurie gauna daugiau kaip 
15 000 EUR tiesioginių išmokų per metus
ir jaunesniems negu 35 metų ūkininkams.

Or. nl

Pagrindimas

Landbouwers die jonger zijn dan 35 jaar dienen een extra steun in de rug, aangezien zij onze 
toekomstige voedselvoorziening moeten waarborgen en daarbij onze concurrentiepositie en 
duurzaamheidseisen veilig moeten stellen.

Pakeitimas 398
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia pranešimą apie ūkių 
konsultavimo sistemos taikymą, prireikus 
pridėdama atitinkamus pasiūlymus dėl 
pareigos ją taikyti.

Visose valstybėse narėse atlikus šią 
peržiūrą valstybėms narėms nustatoma 
geriausia praktika ir gairės, kuriomis 
vadovaujamasi siekiant veiksmingiausios 
ir našiausios mokslinių tyrimų bei 
konsultavimo sistemos.

Or. en
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Pakeitimas 399
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žemės ūkio paskirties sklypų tapatybės 
nustatymo sistema prireikus apima 
geografinės informacijos apie alyvuogių 
auginimą sistemą.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Pakeitimas 400
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši duomenų bazė visų pirma sudaro 
sąlygas tiesiogiai ir greitai iš valstybės 
narės kompetentingos institucijos gauti su 
kalendoriniais ir (arba) prekybos metais 
susijusius duomenis nuo 2000 metų.

Ši duomenų bazė visų pirma sudaro 
sąlygas tiesiogiai ir greitai iš valstybės 
narės kompetentingos institucijos gauti su 
kalendoriniais ir (arba) prekybos metais 
susijusius duomenis nuo 2000 metų, arba 
naujųjų valstybių narių atveju – nuo 
pirmųjų metų po jų įstojimo.

Or. ro

Pagrindimas

Pentru statele care au aderat în 2004 sau 2007 anul 2000 nu poate fi an de referinţă.
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Pakeitimas 401
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali nuspręsti, kad 
pagalbos paraiškoje turi būti nurodyti tik 
tie duomenys, kurie skiriasi nuo ankstesnių 
metų pagalbos paraiškoje pateiktų 
duomenų. Valstybė narė išplatina iš anksto 
atspausdintas formas, parengtas 
atsižvelgiant į ankstesniais metais 
nustatytus plotus, ir pateikia kartografinę 
medžiagą, kurioje nurodoma tokių plotų 
vieta, o tam tikrais atvejais — alyvmedžių 
išsidėstymas.

2. Valstybė narė gali nuspręsti, kad 
pagalbos paraiškoje turi būti nurodyti tik 
tie duomenys, kurie skiriasi nuo ankstesnių 
metų pagalbos paraiškoje pateiktų 
duomenų. Valstybė narė išplatina iš anksto 
atspausdintas formas, parengtas 
atsižvelgiant į ankstesniais metais 
nustatytus plotus, ir pateikia grafinę 
medžiagą, kurioje nurodoma tokių plotų 
vieta.

Or. es

Pagrindimas

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Pakeitimas 402
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės vykdo administracinę 
pagalbos paraiškų kontrolę, siekdamos 
patikrinti, ar jos atitinka sąlygas pagalbai 
gauti.

1. Valstybės narės vykdo administracinę 
pagalbos paraiškų kontrolę, siekdamos 
patikrinti, ar jos atitinka sąlygas pagalbai 
gauti. Ši administracinė kontrolė 
nesudaro itin daug sunkumų, ypač 
atsižvelgiant į išlaidas ir dokumentų 
tvarkymą.

Or. en

Pagrindimas

Reduce red tape.
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Pakeitimas 403
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės atlieka patikrinimus 
vietoje, siekdamos patikrinti, ar ūkininkas 
laikosi 1 skyriuje nurodytų įsipareigojimų.

1. Valstybės narės atlieka patikrinimus 
vietoje, siekdamos patikrinti, ar ūkininkas 
laikosi 1 skyriuje nurodytų įsipareigojimų.
Šie patikrinimai konkrečiame ūkyje 
trunka daugiausia vieną dieną.

Or. en

Pagrindimas

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development ".

Pakeitimas 404
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės atlieka patikrinimus 
vietoje, siekdamos patikrinti, ar ūkininkas 
laikosi 1 skyriuje nurodytų įsipareigojimų.

1. Valstybės narės atlieka patikrinimus 
vietoje, siekdamos patikrinti, ar ūkininkas 
laikosi 1 skyriuje nurodytų įsipareigojimų.
Šie patikrinimai neturėtų sudaryti 
ūkininkui itin daug sunkumų.

Or. en

Pagrindimas

Reduce red tape for cross compliance.
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Pakeitimas 405
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės atlieka patikrinimus 
vietoje, siekdamos patikrinti, ar ūkininkas 
laikosi 1 skyriuje nurodytų įsipareigojimų. 

1. Valstybės narės atlieka patikrinimus 
vietoje, siekdamos patikrinti, ar ūkininkas 
laikosi 1 skyriuje nurodytų įsipareigojimų. 
Šie patikrinimai atliekami remiantis 
rizikos lygio įvertinimu ir taikomi ne 
visiems paramos gavėjams.

Or. ro

Pagrindimas

Acţiunile de control nu trebuie să acapareze activitatea de management a PAC din statele 
membre. Pe baza unei evaluări se pot identifica beneficiarii unde riscul nerespectării bunelor 
condiţii agricole şi de mediu în ani consecutivi este cel mai mare pentru a direcţiona 
controlul către aceştia.

Pakeitimas 406
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pasinaudoti 
egzistuojančiomis administravimo ir 
kontrolės sistemomis 1 skyriuje nurodytų 
teisės aktų nustatytų valdymo ir geros 
agrarinės bei aplinkosauginės būklės 
reikalavimų vykdymui užtikrinti.

2. Valstybės narės gali pasinaudoti 
egzistuojančiomis administravimo ir 
kontrolės sistemomis 1 skyriuje nurodytų 
teisės aktų nustatytų valdymo ir geros 
agrarinės bei aplinkosauginės būklės 
reikalavimų vykdymui užtikrinti. Tačiau 
valstybės narės siekia apriboti kontrolės 
agentūrų ir asmenų, vykdančių 
konkretaus ūkio patikrinimą vietoje, 
skaičių.

Or. en

Pagrindimas

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
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0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Pakeitimas 407
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali pasinaudoti 
privačiu administravimu ir kontrolės 
sistemomis, jeigu jas oficialiai akreditavo 
nacionalinės valdžios institucijos.

Or. en

Pakeitimas 408
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės siekia suplanuoti 
kontrolę taip, kad ūkiai, kurie dėl 
sezoninių priežasčių geriausiai gali būti 
patikrinti tam tikru metų laikotarpiu, iš 
tiesų būtų kontroliuojami šiuo konkrečiu 
laikotarpiu. Vis dėlto, jeigu kontrolės 
agentūra, atlikdama patikrinimą vietoje, 
dėl sezoninių priežasčių negali patikrinti, 
kaip laikomasi tam tikrų teisės aktuose 
nustatytų valdymo reikalavimų (ar jų 
dalies) arba geros žemės ūkio bei 
aplinkosauginės būklės reikalavimų, 
manoma, kad šių reikalavimų ir sąlygų 
yra laikomasi.

Or. en
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Pakeitimas 409
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos nuostatos taip pat 
taikomos tais atvejais, kai toks pažeidimas 
yra padarytas dėl asmens, kuris perdavė ar 
perėmė žemės ūkio paskirties žemę, 
veiksmų ar neveikimo.

Pirmos pastraipos nuostatos taip pat 
taikomos tais atvejais, kai toks pažeidimas 
yra padarytas dėl asmens, kuris perdavė ar 
perėmė žemės ūkio paskirties žemę, 
veiksmų ar neveikimo, nebent padaręs 
pažeidimą asmuo atitinkamais metais taip 
pat padavė paraišką paramai gauti.
Pastaruoju atveju 1 pastraipoje nurodyta 
sankcija taikoma numatant tiesioginių 
išmokų sumas pažeidimą padariusiam 
asmeniui.

Or. en

Pakeitimas 410
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje „perdavimas“ – bet koks 
sandoris, kurį įvykdęs žemės ūkio 
paskirties žemės perdavėjas nustoja ja 
disponuoti.

Šioje dalyje „perdavimas“ – bet koks 
sandoris, kurį įvykdęs žemės ūkio 
paskirties žemės perdavėjas nustoja ja 
disponuoti, išskyrus tuos perdavimo 
atvejus, kurių susijęs ūkininkas negali 
kontroliuoti.

Or. en
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Pakeitimas 411
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 1 dalies ir laikantis 
sąlygų, nustatytų 26 straipsnio 1 dalyje 
nurodytose išsamiose taisyklėse, valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti 100 EUR ar 
mažesnio paramos sumažinimo ar 
neskyrimo vienam ūkininkui kalendoriniais 
metais, kai taip sumažinamos arba 
neskiriamos išmokos pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1698/2005 51 straipsnio 1 dalį.

3. Nepažeidžiant 1 dalies ir laikantis 
sąlygų, nustatytų 26 straipsnio 1 dalyje 
nurodytose išsamiose taisyklėse, valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti 100 EUR ar 
mažesnio paramos sumažinimo ar 
neskyrimo vienam ūkininkui kalendoriniais 
metais.

Or. ro

Pagrindimas

Cele două chestiuni trebuie tratate separat. In acest sens,textul propus de Comisie trebuie sa 
prevada clar aplicarea pragului de 100 Euro atat in cadrul Pilonului I, cat si in cadrul 
Pilonului II.

Pakeitimas 412
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nusprendžia pasinaudoti 
pirmoje pastraipoje numatyta galimybe, 
kitais metais kompetentinga institucija 
imasi veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad 
ūkininkas pašalintų atitinkamo nustatyto 
pažeidimo pasekmes. Ūkininkui 
pranešama apie nustatytus pažeidimus ir 
korekcinius veiksmus, kurių jis turi imtis.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 413
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
257 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nusprendžia pasinaudoti 
pirmoje pastraipoje numatyta galimybe, 
kitais metais kompetentinga institucija 
imasi veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad 
ūkininkas pašalintų atitinkamo nustatyto 
pažeidimo pasekmes. Ūkininkui 
pranešama apie nustatytus pažeidimus ir 
korekcinius veiksmus, kurių jis turi imtis.

Jei valstybė narė nusprendžia pasinaudoti 
pirmoje pastraipoje numatyta galimybe, 
kompetentinga institucija praneša 
ūkininkui apie nustatytą pažeidimą, kuris 
po to turės pranešti apie veiksmus, kurių 
imsis siekdamas išspręsti problemą. 
Siekdama kontroliuoti veiksmus, kurių 
imsis ūkininkas, kompetentinga institucija 
atsižvelgs į jo ūkį, kai bus atliekama kitų 
metų patikrinimo vietoje rizikos analizė.

Or. es

Pagrindimas

Si, en aras de la simplificación,  se aplica la regla de mínimis contemplada en el primer 
párrafo del apartado 3, basta con que se tengan en cuenta en el análisis de riesgo del año 
siguiente

Pakeitimas 414
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus atvejus, kai ūkininkas nedelsiant 
imasi korekcinių veiksmų pažeidimui 
pašalinti, kompetentinga institucija imasi 
reikalingų veiksmų, kurie, jei tinka, gali 
apsiriboti administracine kontrole, kuria 
užtikrinama, kad ūkininkas pašalino 
konkretaus pažeidimo pasekmes.
Ūkininkui pranešama apie nustatytą 
smulkų pažeidimą ir korekcinius 
veiksmus, kurių jis turi imtis.

Ūkininkui pranešama apie nustatytą 
smulkų pažeidimą.

Or. en
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Pakeitimas 415
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai laikantis 25 straipsnio dėl 
kompleksinio paramos susiejimo taisyklių 
nesilaikymo sumažinimos arba 
panaikinamos išmokos, už tą patį 
pažeidimą pagal nacionalinius teisės 
aktus numatyta bauda neskiriama. Jei 
bauda skiriama už nacionalinių teisės 
aktų pažeidimą, išmokų sumažinimas 
arba jų panaikinimas už tą patį pažeidimą 
netaikomas.

Or. en

Pakeitimas 416
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
12a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Peržiūra

Vėliausiai iki 2007 m. gruodžio 31 d. ir 
vėliau kas dvejus metus Komisija pateikia 
kompleksinio paramos susiejimo taikymo 
ataskaitą, jei reikia, kartu su atitinkamais 
pasiūlymais, ypač atsižvelgdama į:
– teisės aktuose nustatytų valdymo 
reikalavimų, nurodytų III priede, 
taisomąjį sąrašą,
– teisės aktuose nustatytų valdymo 
reikalavimų sąrašo teisės aktų 
supaprastinimą, panaikinimą ir 
tobulinimą, ypatingą dėmesį skiriant 
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teisės aktams dėl nitratų,
– esamų kontrolės sistemų 
supaprastinimą, pagerinimą ir suderinimą 
atsižvelgiant į rodiklių ir silpnų vietų 
kontrolės raidos, pagal privataus 
sertifikavimo schemas vykdomos 
kontrolės, laikantis nacionalinių teisės 
aktų, pagal kuriuos įgyvendinami teisės 
aktuose nustatyti valdymo reikalavimai, 
vykdomos kontrolės ir informacijos bei 
ryšių technologijų teikiamas galimybes,
Ataskaitose taip pat pateikiama visų 
kompleksinio paramos susiejimo 
kontrolės išlaidų, kurios patirtos prieš 
ataskaitos paskelbimo metus buvusiais 
metais, sąmata.

Or. en

Pagrindimas

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Pakeitimas 417
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumos, gautos sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus dėl to, kad nesilaikoma 1 
skyriaus nuostatų, pervedamos į EŽŪGF.
Valstybės narės gali pasilikti 25 % šių 
sumų.

Sumos, gautos sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus dėl to, kad nesilaikoma 
reikalavimų, pervedamos į nacionalinį 
rezervą ir perskirstomos asmenims, kurių 
pagrindinė veikla – ūkininkavimas, ir 
naujiems ūkininkams.

Or. el
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Pakeitimas 418
Ioannis Gklavakis

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės neteikia tiesioginių 
išmokų ūkininkui, jeigu:

1. Valstybės narės objektyviai ir 
nediskriminuodamos gali nuspręsti 
neteikti tiesioginių išmokų ūkininkui, 
jeigu:

Or. el

Pagrindimas

H θέσπιση κατώτατου ορίου είτε επί της πληρωμής είτε επί της εκτάσεως πλήττει τα κράτη μέλη 
με πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό παραγωγών.

Pakeitimas 419
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės neteikia tiesioginių 
išmokų ūkininkui, jeigu:

1. Tiesioginės išmokos užtikrinamos 
visiems ūkininkams. Ūkininkai, kurių 
gaunama tiesioginė parama neviršija 
1000 EUR, turi teisę gauti papildomą 
išmoką, kad susidarytų minėtoji 
mažiausia suma, kuri išmokama kartą per 
metus.

a) visa prašoma ar išmokėtina tiesioginių 
išmokų suma konkrečiais kalendoriniais 
metais neviršija 250 EUR, arba

b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti 
išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija vieno hektaro. Tačiau 
Kipras gali nustatyti, kad mažiausias 
reikalavimus atitinkantis plotas yra 0,3 
hektarai, o Malta – 0,1 hektaro.

Tačiau 45 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
specialiąją teisę į išmoką turintiems 
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ūkininkams taikoma a punkte nurodyta 
sąlyga.

Or. pt

Pagrindimas

Os agricultores com apoios directos inferiores a 1000 euros devem ter direito a um 
complemento até atingir este valor mínimo a ser pago uma vez por ano.

Pakeitimas 420
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės neteikia tiesioginių 
išmokų ūkininkui, jeigu:

1. Valstybės narės gali nuspręsti neteikti
tiesioginių išmokų ūkininkui, jeigu:

Or. es

Pagrindimas

La aplicación de esta disposición debe ser optativa para los Estados miembros.

Pakeitimas 421
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės neteikia tiesioginių 
išmokų ūkininkui, jeigu:

1. Valstybės narės gali neteikti tiesioginių 
išmokų ūkininkui pagal šiuos kriterijus:

Or. en

Pagrindimas

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: make the measure 
voluntary for member states, 2. allow member states to set thresholds for minimum payments 
within a given range.
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Pakeitimas 422
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės neteikia tiesioginių 
išmokų ūkininkui, jeigu:

1. Valstybės narės gali neteikti tiesioginių 
išmokų ūkininkui pagal šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 423
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės neteikia tiesioginių 
išmokų ūkininkui, jeigu:

(1) Valstybės narės pagal savo 
kompetenciją priima sprendimą dėl 
tiesioginių išmokų skyrimo remiantis 
minimaliais reikalavimais:

Or. hu

Pagrindimas

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Pakeitimas 424
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės neteikia tiesioginių 
išmokų ūkininkui, jeigu:

1. Valstybės narės gali atmesti ūkininko 
paraišką dėl tiesioginių išmokų šiuo (arba 
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šiais) atvejais:

Or. en

Pagrindimas

In order to take into account the structural differences that rule the 27 Member States and to 
respect the principle of subsidarity, the  application of a minimum treshold should be optional 
and the determination of its value should belong to the Member States.

Moreover, to respect the gradual application of  the CMO for wine and the progressive 
increase of the national envelope between 2009 and 2012, as foreseen  by the regulation CE 
479/2008, the application of a minimum treshold, calculated on the basis of the amount of the 
direct payments, shall apply on wine growing surfaces only from the year 2012.

Pakeitimas 425
Maria Petre

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visa prašoma ar išmokėtina tiesioginių 
išmokų suma konkrečiais kalendoriniais 
metais neviršija 250 EUR, arba

Išbraukta.

Or. ro

Pagrindimas

Pentru limitarea costurilor birocratice este de dorit simplificarea procedurilor, nu 
penalizarea exploatatiilor foarte mici.

Pakeitimas 426
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visa prašoma ar išmokėtina tiesioginių 
išmokų suma konkrečiais kalendoriniais 
metais neviršija 250 EUR, arba

Išbraukta.
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Or. hu

Pagrindimas

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Pakeitimas 427
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visa prašoma ar išmokėtina tiesioginių 
išmokų suma konkrečiais kalendoriniais 
metais neviršija 250 EUR, arba

(a) visa prašoma ar išmokėtina tiesioginių 
išmokų suma konkrečiais kalendoriniais 
metais neviršija valstybės narės nustatytos 
ne didesnės negu 1000 EUR sumos, arba

Or. en

Pakeitimas 428
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visa prašoma ar išmokėtina tiesioginių 
išmokų suma konkrečiais kalendoriniais 
metais neviršija 250 EUR, arba

(a) visa prašoma ar išmokėtina tiesioginių 
išmokų suma konkrečiais kalendoriniais 
metais neviršija valstybės narės nustatytos 
ne didesnės negu 1000 EUR sumos, arba

Or. en

Pagrindimas

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: 1.make the 
measure voluntary for member states, 2.allow member states to set thresholds for minimum 
payments within a given range.
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Pakeitimas 429
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visa prašoma ar išmokėtina tiesioginių 
išmokų suma konkrečiais kalendoriniais 
metais neviršija 250 EUR, arba

a) visa prašoma ar išmokėtina tiesioginių 
išmokų suma konkrečiais kalendoriniais 
metais neviršija valstybės narės nustatytos 
sumos ir yra ne didesnė kaip 500 EUR, 
arba

Or. es

Pakeitimas 430
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visa prašoma ar išmokėtina tiesioginių 
išmokų suma konkrečiais kalendoriniais 
metais neviršija 250 EUR, arba

a) visa prašoma ar išmokėtina tiesioginių 
išmokų suma konkrečiais kalendoriniais 
metais neviršija 250 EUR, o naujųjų 
valstybių narių atveju – 150 EUR, arba

Or. hu

Pagrindimas

Az új tagállamokban a referenciahozamok, és emiatt a területalapú támogatás átlagos 
összege alacsonyabb, mint a régi tagállamokban. Azonos minimális összeghatár esetén az új 
tagállamokban sokkal több termelő esne el a támogatástól, ezzel az alacsonyabb 
referenciahozamok kétszeresen is sújtanák a termelőket.
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Pakeitimas 431
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visa prašoma ar išmokėtina tiesioginių 
išmokų suma konkrečiais kalendoriniais 
metais neviršija 250 EUR, arba

(a) visa prašoma ar išmokėtina tiesioginių 
išmokų suma konkrečiais kalendoriniais 
metais neviršija valstybės narės nustatytos 
minimalios ribos ir (arba)

Or. en

Pakeitimas 432
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti 
išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija vieno hektaro. Tačiau 
Kipras gali nustatyti, kad mažiausias 
reikalavimus atitinkantis plotas yra 0,3 
hektarai, o Malta – 0,1 hektaro.

Išbraukta.

Or. hu

Pagrindimas

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Pakeitimas 433
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti (b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti 
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išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija vieno hektaro. Tačiau 
Kipras gali nustatyti, kad mažiausias 
reikalavimus atitinkantis plotas yra 0,3 
hektarai, o Malta – 0,1 hektaro.

išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija valstybės narės nustatytos 
minimalios ribos.

Šios dvi minimalios ribos nustatomos 
remiantis objektyviais ir 
nediskriminuojamaisiais kriterijais.
Atsižvelgiant į VII priedo C skirsnyje 
nurodytas vynuogynams skirtas 
tiesiogines išmokas, a punkto sąlyga 
taikoma tik nuo 2012 m.

Or. en

Pakeitimas 434
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti 
išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija vieno hektaro. Tačiau 
Kipras gali nustatyti, kad mažiausias
reikalavimus atitinkantis plotas yra 0,3 
hektarai, o Malta – 0,1 hektaro.

(b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti 
išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija penkių hektarų.

Or. en

Pakeitimas 435
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti 
išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija vieno hektaro. Tačiau 
Kipras gali nustatyti, kad mažiausias 

(b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti 
išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija penkių hektarų.
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reikalavimus atitinkantis plotas yra 0,3 
hektarai, o Malta – 0,1 hektaro.

Or. en

Pakeitimas 436
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti 
išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija vieno hektaro. Tačiau 
Kipras gali nustatyti, kad mažiausias 
reikalavimus atitinkantis plotas yra 0,3 
hektarai, o Malta – 0,1 hektaro.

b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti 
išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija vieno hektaro. Tačiau 
naujosios valstybės narės gali nustatyti, 
kad mažiausias reikalavimus atitinkantis 
plotas yra 0,3 hektaro, o Malta – 0,1 
hektaro.

Or. hu

Pakeitimas 437
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti 
išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija vieno hektaro. Tačiau 
Kipras gali nustatyti, kad mažiausias 
reikalavimus atitinkantis plotas yra 0,3 
hektarai, o Malta – 0,1 hektaro.

b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti 
išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija valstybės narės nustatyto 
ploto ir yra ne didesnis kaip du hektarai.
Tačiau Kipras gali nustatyti, kad 
mažiausias reikalavimus atitinkantis plotas 
yra 0,3 hektarai, o Malta – 0,1 hektaro.

Or. es
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Pakeitimas 438
Evgeni Kirilov, Petya Stavreva

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti 
išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija vieno hektaro. Tačiau 
Kipras gali nustatyti, kad mažiausias 
reikalavimus atitinkantis plotas yra 0,3 
hektarai, o Malta – 0,1 hektaro.

(b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti 
išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija minimalaus dydžio, kurį 
atitinkama šalis taikė 2007 m. Tačiau 
Kipras gali nustatyti, kad mažiausias 
reikalavimus atitinkantis plotas yra 0,3 
hektarai, o Malta – 0,1 hektaro.

Or. en

Pagrindimas

The introduction of additional minimum requirements is not an appropriate instrument, 
because through it the possibility to support the income of small farmers will be taken away. 
Imposing the additional minimum requirements for small farmers will be harmful for the 
social climate and the local potential in rural areas.

Pakeitimas 439
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti 
išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija vieno hektaro. Tačiau 
Kipras gali nustatyti, kad mažiausias 
reikalavimus atitinkantis plotas yra 0,3 
hektarai, o Malta – 0,1 hektaro.

a) valdos, už kurią prašoma ir turi būti 
išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija vieno hektaro vienai 
pagalbos schemai. Tačiau Kipras gali 
nustatyti, kad mažiausias reikalavimus 
atitinkantis plotas yra 0,3 hektarai, o Malta 
– 0,1 hektaro.

Or. de



PE412.053v01-00 26/55 AM\739857LT.doc

LT

Pakeitimas 440
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 45 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
specialiąją teisę į išmoką turintiems 
ūkininkams taikoma a punkte nurodyta 
sąlyga.

Išbraukta.

Or. hu

Pagrindimas

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Pakeitimas 441
Ioannis Gklavakis

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kokiu atveju sumos, sutaupytos 
taikant a punkto nuostatas, lieka valstybės 
narės, kurioje jos surinktos, 
nacionaliniame rezerve.

Or. el

Pagrindimas

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόσει την παράγραφο α) του αρ. 30, τότε τα ποσά που 
θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό απόθεμα του εν λόγο κράτους για την 
ενίσχυση των αγροτών.
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Pakeitimas 442
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali objektyviai 
nuspręsti neteikti tiesioginių išmokų 
bendrovėms ar firmoms, kaip apibrėžta 
Sutarties 48 straipsnio antroje dalyje, kai 
jų pagrindiniuose objektuose nėra 
vykdoma žemės ūkio veikla.

Išbraukta.

Or. ro

Pagrindimas

Excluderea firmelor care nu au ca obiect de activitate principal activităţi agricole este 
discriminatorie. Există riscul ca acele companii vizate şi care respectă prevederile IACS 
(Sistemul Integrat de Administrare şi Control) să atace prevederea la Curtea Europeană.

Pakeitimas 443
María Isabel Salinas García 

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali objektyviai 
nuspręsti neteikti tiesioginių išmokų 
bendrovėms ar firmoms, kaip apibrėžta 
Sutarties 48 straipsnio antroje dalyje, kai jų 
pagrindiniuose objektuose nėra vykdoma 
žemės ūkio veikla.

2. Valstybės narės gali objektyviai 
nuspręsti neteikti tiesioginių išmokų 
bendrovėms ar firmoms, kaip apibrėžta 
Sutarties 48 straipsnio antroje dalyje, kai jų 
pagrindinis tikslas nėra žemės ūkio 
produktų gamyba, auginimas ar veisimas, 
įskaitant derliaus nuėmimą ir gyvūnų 
melžimą, veisimą ir laikymą žemės ūkio 
tikslais ir taip pat prekybos veiklą 
pasitelkiant gamintojų organizacijas ar 
kooperatyvus.

Or. es

Pagrindimas

Conviene restringir el abono de las ayudas a los productores y tener en cuenta las propias 
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estructuras de comercialización con el objetivo de ser más competitivos como son las 
Organizaciones de Productores y Cooperativas, que podrían llegar a ser titulares de 
derechos de pago único y no son más que el sumatorio de los agricultores que la forman.

Pakeitimas 444
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmokos mokamos du kartus per metus 
nuo gruodžio 1 d. iki kitų kalendorinių 
metų birželio 30 dienos.

2. Išmokos mokamos du kartus per metus 
nuo gruodžio 1 d. iki kitų kalendorinių 
metų birželio 30 dienos, įskaitant 
palūkanų už sumą, mokėtiną nuo kitų 
kalendorinių metų birželio 30 d., 
mokėjimą pagal rinkos palūkanų normą.

Or. en

Pakeitimas 445
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu vėluojama sumokėti dėl ginčo su 
kompetentinga valdžios institucija, kurį 
laimi ūkininkas, jam išmokamos 
palūkanos pagal rinkos palūkanų normą.

Or. nl
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Pakeitimas 446
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išmokos pagal I priede išvardytas 
paramos schemas neteikiamos, kol valstybė 
narė pagal 22 straipsnį nepatikrina, ar 
ūkininkas atitinka reikalavimus paramai 
gauti.

3. Bendra išmoka, padalyta į ne daugiau 
kaip dvi periodines išmokas, pagal I priede 
išvardytas paramos schemas neteikiama, 
kol valstybė narė pagal 22 straipsnį 
nepatikrina, ar ūkininkas atitinka 
reikalavimus paramai gauti.

Pirmąją periodinę išmoką, sudarančią ne 
daugiau kaip 75% numatytos mokėtinos 
sumos, galima išmokėti prieš baigiant 
patikrinimus.

Or. pt

Pagrindimas

O primeiro pagamento periódico, de um máximo de 75% do total estimado do pagamento 
devido, pode ser feito antes do fim dos controlos. Tal pagamento permitirá aos agricultores 
planear de forma mais adequada a sua actividade.

Pakeitimas 447
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jeigu išmokos mokamos iš anksto 
arba per du kartus, pirmoji suma 
nustatoma remiantis mokėjimo dieną 
turimais administracinių patikrinimų ir 
patikrinimų vietoje rezultatais ir 
atsižvelgiant į tai, kad galutinė išmokos 
suma nebūtų mažesnė negu pirmosios 
išmokos suma.

Or. en
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Pakeitimas 448
Jan Mulder, Niels Busk, Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išmokos pagal I priede išvardytas 
paramos schemas neteikiamos, kol 
valstybė narė pagal 22 straipsnį 
nepatikrina, ar ūkininkas atitinka 
reikalavimus paramai gauti.

3. Pateikus paraišką pagal I priede 
išvardytas paramos schemas jokių išmokų
nebus teikiama, kol valstybė narė pagal 22 
straipsnį nepatikrina, ar paraišką pateikęs 
ūkininkas atitinka reikalavimus paramai 
gauti.

Or. en

Pakeitimas 449
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo šio straipsnio 
2 dalies, 128 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka Komisija gali:

Išbraukta.

(a) išmokėti avansus;
(b) leisti valstybėms narėms, atsižvelgiant 
į biudžeto padėtį, regionuose, kuriuose dėl 
išimtinių aplinkybių ūkininkai susiduria 
su dideliais finansiniais sunkumais, iki 
gruodžio 1 d. sumokėti avansus 
ūkininkams, sudarančius:
(i) iki 50 % išmokų dydžio,
Or.
(ii) iki 80 % išmokų dydžio tais atvejais, 
kai avansai jau yra numatyti.

Or. en
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Pakeitimas 450
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išmokėti avansus; a) valstybės narės nustatytą datą išmokėti 
avansus;

Or. ro

Pagrindimas

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor.

Pakeitimas 451
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) leisti valstybėms narėms, atsižvelgiant į 
biudžeto padėtį, regionuose, kuriuose dėl 
išimtinių aplinkybių ūkininkai susiduria su 
dideliais finansiniais sunkumais, iki 
gruodžio 1 d. sumokėti avansus 
ūkininkams, sudarančius:

b) leisti valstybėms narėms, atsižvelgiant į 
biudžeto padėtį, regionuose, kuriuose dėl 
išimtinių aplinkybių ūkininkai susiduria su 
dideliais finansiniais sunkumais, iki 
gruodžio 1 d., kiekvienos valstybės narės 
nustatytą datą sumokėti avansus 
ūkininkams, sudarančius:

Or. ro

Pagrindimas

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor. Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor 
dându-le acces la capital operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.



PE412.053v01-00 32/55 AM\739857LT.doc

LT

Pakeitimas 452
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies b a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Nepažeidžiant 3 dalies nuostatų, 
avansus galima išmokėti iki patikrinimų 
pabaigos, tačiau tik vietovėse, kuriose 
patikrinimai baigti.

Or. ro

Pagrindimas

Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor dându-le acces la capital 
operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Pakeitimas 453
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nukrypdama nuo 2 dalies ir 
remdamasi administracinių patikrinimų ir 
patikrinimų vietoje rezultatais, 
kompetentinga institucija gali iš anksto 
sumokėti gamintojui 60 % išmokų pagal I 
priede išvardytas paramos schemas dydžio 
sumą.
Be to, pagal 128 straipsnyje nurodytą 
procedūrą Komisija gali leisti valstybėms 
narėms, atsižvelgus į biudžeto padėtį, 
išmokėti iki 80 % išmokų pagal I priede 
išvardytas paramos schemas dydžio 
avansą.“

Or. en
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Pakeitimas 454
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I priede išvardytos paramos schemos 
taikomos neapribojant galimybės bet 
kuriuo metu jas peržiūrėti atsižvelgiant į 
ekonominius pokyčius ir biudžeto padėtį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 455
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau reikia gerbti pagrindinius BŽŪP 
principus, kurie įtvirtinti Romos sutartyje.

Or. en

Pakeitimas 456
Neil Parish

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Reglamento (EB) Nr. 1782/03 
53 straipsnyje ir 63 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos teisės į išmokas už atidėtą žemę 
šiame reglamente laikomos įprastomis 
teisėmis.

Or. en
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Pagrindimas

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Pakeitimas 457
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Reglamento (EB) Nr. 1782/03 
53 straipsnyje ir 63 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos teisės į išmokas už atidėtą žemę 
šiame reglamente laikomos įprastomis 
teisėmis.

Or. en

Pagrindimas

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Pakeitimas 458
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tai valdos žemės ūkio paskirties žemė, 
įskaitant miško kirtimo atžalynais (KN 
kodas ex 0602 90 41) apsodintus plotus, 
kuri yra naudojama žemės ūkio veiklai 
arba, tais atvejais, kai sklypai naudojami 
ir ne žemės ūkio veiklai, daugiausia 
naudojama žemės ūkio veiklai. Komisija, 
remdamasi šio reglamento 128 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka, nustato išsamias 
reikalavimus atitinkančių hektarų 
panaudojimo ne žemės ūkio veiklai 
taisykles.

a) tai valdos žemės ūkio paskirties žemė, 
įskaitant miško kirtimo atžalynais (KN 
kodas ex 0602 90 41) apsodintus plotus, 
kuri yra naudojama žemės ūkio veiklai 
arba daugiausia naudojama žemės ūkio 
veiklai. Komisija, remdamasi šio 
reglamento 128 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, nustato išsamias 
reikalavimus atitinkančių hektarų 
panaudojimo ne žemės ūkio veiklai 
taisykles.
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Or. es

Pakeitimas 459
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) valdos plotas, laikomas prie aplinkos 
pritaikyto ūkininkavimo elementu, kuriuo 
skatinama biologinė įvairovė. Kiekviena 
valstybė narė priima sprendimą dėl 
procedūros, pagal kurią nustatomas 
minėtųjų elementų sąrašas.

Or. fr

Pagrindimas

Il s'agit de valider le fait que d'autres hectares que des hectares de production peuvent 
bénéficier de DPU.

Pakeitimas 460
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant išsaugoti biologinę įvairovę 
visoje Bendrijoje, kiekviename ūkyje turi 
būti biologinei įvairovei skirtas plotas. Šis 
plotas nustatomas proporcingai žemės 
ūkiui naudojamam žemės plotui ir sudaro 
bent 2% minėtojo ploto, o valstybės narės 
gali savanoriškai padidinti šią dalį. Šio 
biologinės įvairovės plotą hektarais 
sudaro daugiausiai prie aplinkos 
pritaikyto ūkininkavimo elementai, 
kuriuos apibrėžia kiekviena valstybė narė. 
Už šiuos hektarus suteikiama teisė į 
bendrąją išmoką už biologinę įvairovę.
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Or. fr

Pakeitimas 461
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienos valstybės narės visa teisių į 
išmokas vertė neturi viršyti nacionalinės 
viršutinės ribos, nurodytos VIII priede.

1. Kiekvienos valstybės narės visa teisių į 
išmokas vertė neturi viršyti nacionalinės 
viršutinės ribos, nurodytos VIII priede. Vis 
dėlto šių teisių į mokėjimus dydis turi būti 
pagrįstas objektyviais kriterijais ir jokia 
valstybė narė negali būti 
diskriminuojama.

Or. pl

Pagrindimas

Załącznik VIII wykracza poza obecną perspektywę finansową i stwarza nieuzasadnione 
podstawy do dalszej dyskryminacji nowych państw członkowskich szczególnie tych, które 
przystąpiły do Unii w 2004 r. Proponowane pułapy w przeliczenu na hektar ziemi rolniczej 
utrzymywałyby olbrzymią dysproporcję między państwami członowskimi nawet w 2016 r.  -
np.  na Łotwie wynoszą one 79 €/ha, w Portugalii 161 €/ha,  Polsce 190 €/ha,  a w Grecji 
681€/ha. Wieloletnie utrzymywanie dysproporcji zaprzecza zasadzie równego traktowania 
państw i rolników, powoduje zakłócenia na rynku i zniekształca konkurencję. Dlatego pułapy 
w załączniku VIII powinny być ponownie wyliczone.

Pakeitimas 462
Peter Baco

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienos valstybės narės visa teisių į 
išmokas vertė neturi viršyti nacionalinės 
viršutinės ribos, nurodytos VIII priede.

1. Valstybės narės, kuri negali pateikti 
savo produkcijos į rinką, visa teisių į 
išmokas vertė neturi viršyti nacionalinės 
viršutinės ribos, nurodytos VIII priede.

Or. sk
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Pagrindimas

Takéto obmedzenie nie je opodstatnené pre producentov v tých štátoch, ktorí svoju produkciu 
dokážu realizovať na trhu.

Pakeitimas 463
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali naudotis 
nacionaliniu rezervu, kad pagal pirmenybę 
ir taikydamos objektyvius kriterijus 
suteiktų teises į išmokas žemės ūkio veiklą 
pradedantiems ūkininkams; jos tai turi 
daryti taip, kad būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos ūkininkams ir išvengta rinkos bei 
konkurencijos iškraipymų.

2. Valstybės narės gali naudotis 
nacionaliniu rezervu, kad pagal pirmenybę 
ir taikydamos objektyvius kriterijus 
suteiktų teises į išmokas žemės ūkio veiklą 
pradedantiems arba jaunesniems negu 35 
metų ūkininkams; jos tai turi daryti taip, 
kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos 
ūkininkams ir išvengta rinkos bei 
konkurencijos iškraipymų.

Or. nl

Pagrindimas

Naar aanleiding van eerder oproepen van het Europees Parlement, is het van belang dat de 
jonge Europese agrarisch ondernemer een extra steun in de rug ontvangt en zodat het werken 
in de landbouw aantrekkelijk blijft. Voorrang bij toeslagrechten uit de reserve is hierbij een 
belangrijke mogelijkheid.

Pakeitimas 464
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 68 straipsnio 1 punkto c dalies 
netaikančios valstybės narės, jei jos 
remiasi objektyviais kriterijais, ir užtikrina 
vienodas sąlygas visiems ūkininkams ir 
vengia rinkos ir konkurencijos iškraipymo, 
gali naudoti nacionalinį rezervą, kad 

3. Valstybės narės, jei jos remiasi 
objektyviais kriterijais, ir užtikrina 
vienodas sąlygas visiems ūkininkams ir 
vengia rinkos ir konkurencijos iškraipymo, 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos 
2009 m. gali naudoti nacionalinį rezervą, 
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suteiktų teises į išmokas ūkininkams tose 
teritorijose, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, susijusios su valstybės 
intervencinių priemonių taikymu, taip 
siekiant išvengti žemės apleidimo ir (arba) 
kompensuoti konkrečius tose teritorijose 
veikiančių ūkininkų nuostolius dėl 
nepalankių ūkininkauti sąlygų.

kad suteiktų teises į išmokas ir paramos 
priemones ūkininkams tose teritorijose, 
kuriose vykdomos restruktūrizavimo ir 
(arba) plėtros programos, susijusios su 
valstybės intervencinių priemonių taikymu 
sudėtingoje padėtyje esantiems 
sektoriams, susitelkusiems 
nepalankiausiose vietovėse, pvz., avių ir 
ožkų sektoriams, taip siekiant išvengti 
žemės ir gamybos apleidimo ir (arba) 
kompensuoti konkrečius tose teritorijose 
veikiančių ūkininkų nuostolius dėl 
nepalankių ūkininkauti sąlygų.

Or. fr

Pagrindimas

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés 
alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les 
plus défavorisées et dans l’aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont 
besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats 
membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de 
soutien spécifique à ces filières en difficulté.

Pakeitimas 465
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Suteikdamos teises į išmoką 
ūkininkams, kurie sudarė specialaus 
pobūdžio sutartis, kurias reglamentuoja 
valstybės narės, jos gali pasinaudoti 
nacionaliniu rezervu.

Or. it

Pagrindimas

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere diritti all’aiuto attraverso la 
riserva nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, 
ecc.). La maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle 
risorse che per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non 
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utilizzo dei diritti per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  
diventeranno 2.

Pakeitimas 466
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Suteikdamos teises į išmoką 
ūkininkams, kurie sudarė specialaus 
pobūdžio sutartis, kurias reglamentuoja 
valstybės narės, jos gali pasinaudoti 
nacionaliniu rezervu. 

Or. it

Pagrindimas

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere titoli attraverso la riserva 
nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, ecc.). La 
maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle risorse che 
per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non utilizzo dei titoli 
per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  diventeranno 2.

Pakeitimas 467
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei per 2 metus teise į išmoką nebuvo 
pasinaudota, ji pervedama į nacionalinį 
rezervą, išskyrus force majeure ir 
išskirtines aplinkybes, kaip apibrėžta 36 
straipsnio 1 dalyje.

Jei per 3 metus teise į išmoką nebuvo 
pasinaudota, ji pervedama į nacionalinį 
rezervą, išskyrus force majeure ir 
išskirtines aplinkybes, kaip apibrėžta 36 
straipsnio 1 dalyje. Šios lėšos visų pirma 
naudojamos siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas jaunimui imtis žemės ūkio veiklos, 
kad būtų užtikrinama kartų kaita.

Or. es
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Pagrindimas

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.

Pakeitimas 468
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teisės į išmokas gali būti perduodamos 
jas parduodant arba kitu galutinio 
perdavimo būdu su žeme ar be jos. Antra 
vertus, teisių į išmokas nuoma ar panašių 
rūšių sandoriai leidžiami tik jei
perduodant teises į išmokas perduodamas 
ir atitinkamas reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičius.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 469
Astrid Lulling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali nuspręsti, kad teisės į 
išmoką gali būti perduotos tik jas 
parduodant arba kitu galutinio perdavimo 
būdu.

Or. en
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Pakeitimas 470
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiais atvejais valstybės narės taip pat 
gali nuspręsti, kad nuoma ar panašių 
rūšių sandoriai leidžiami tik tada, jei 
perduodant teises į išmokas perduodamas 
ir atitinkamas pagalbos skyrimo 
reikalavimus atitinkančių hektarų 
skaičius.

Or. de

Pakeitimas 471
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 35 straipsnio 1 dalies, 
ūkininkui, kuriam suteiktos specialiosios 
teisės į išmokas, valstybė narė leidžia 
nesilaikyti reikalavimo turėti pagalbos 
skyrimo reikalavimus atitinkančių hektarų 
skaičių, lygų teisių į išmokas skaičiui, jeigu 
toks ūkininkas toliau vykdo ne mažiau nei 
50 % žemės ūkio veiklos, vykdytos 2000, 
2001 ir 2002 kalendoriniais metais, 
išreikštos sąlyginiais gyvulių vienetais 
(GV). 

2. Nukrypstant nuo 35 straipsnio 1 dalies, 
ūkininkui, kuriam suteiktos specialiosios 
teisės į išmokas, valstybė narė leidžia 
nesilaikyti reikalavimo turėti pagalbos 
skyrimo reikalavimus atitinkančių hektarų 
skaičių, lygų teisių į išmokas skaičiui, jeigu 
toks ūkininkas toliau vykdo ne mažiau nei 
50 % žemės ūkio veiklos, vykdytos 2000, 
2001 ir 2002 kalendoriniais metais 
(Rumunijos ir Bulgarijos atveju – 2006, 
2007 ir 2008 kalendoriniais metais), 
išreikštos sąlyginiais gyvulių vienetais 
(GV). .

Or. ro

Pagrindimas

Având în vedere condiţiile speciale ale fermelor pentru creşterea animalelor aplicarea 
acestor prevederi şi statelor care nu aplică SPU încă  este un exerciţiu util.
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Pakeitimas 472
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmojoje pastraipoje nurodyta sąlyga 
taip pat gali būti taikoma valstybėse 
narėse, kuriose dar nepradėta taikyti BIS, 
tačiau ketinama tai daryti.

Or. ro

Pakeitimas 473
Ioannis Gklavakis

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei specialiosios teisės į išmokas yra 
perduodamos, jų perėmėjas negali
pasinaudoti 2 dalyje nurodyta leidžiančia 
nukrypti nuostata, išskyrus faktinio ar 
numatomo paveldėjimo atvejus.

3. Jei specialiosios teisės į išmokas yra 
perduodamos, jų perėmėjas gali 
pasinaudoti 2 dalyje nurodyta leidžiančia 
nukrypti nuostata, jei visos teisės į 
mokėjimus, kurioms taikoma ši nukrypti 
leidžianti nuostata, buvo perduotos, ir
faktinio ar numatomo paveldėjimo atvejais.

Or. el

Pagrindimas

Τα οφέλη από την παρέκκλιση του Άρθρου 45 παράγραφος 2, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς. 
Tα ειδικά δικαιώματα σήμερα αποτελούν κίνητρο για την διατήρηση της ζωικής παραγωγής, 
ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς βοσκοτόπους αλλά τους 
νοικιάζουν.
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Pakeitimas 474
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei specialiosios teisės į išmokas yra 
perduodamos, jų perėmėjas negali 
pasinaudoti 2 dalyje nurodyta leidžiančia 
nukrypti nuostata, išskyrus faktinio ar 
numatomo paveldėjimo atvejus.

3. Jei specialiosios teisės į išmokas yra 
perduodamos, jų perėmėjas negali 
pasinaudoti 2 dalyje nurodyta leidžiančia 
nukrypti nuostata, išskyrus faktinio ar 
numatomo paveldėjimo atvejus arba kai jis 
neturi pakankamai ploto, reikalingo 
norint pasinaudoti šiomis teisėmis.

Or. es

Pakeitimas 475
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės, laikydamosi Bendrijos teisės 
bendrųjų principų, gali ne vėliau kaip iki 
2009 m. rugpjūčio 1 d. nuspręsti nuo 2010 
m. suvienodinti teisių į išmoką, nustatytų 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies I-IV skyrius, vertę. Tuo 
tikslu teisės į išmokas gali būti laipsniškai 
keičiamos iš anksto nustatytais mažiausiai 
trimis metiniais etapais, taikant 
objektyvius kriterijus.

Išbraukta.

Nė vienu iš šių metinių etapų teisės į 
išmokos vertė neturi būti mažesnė nei 50 
% jos pradinės vertės ir įgyvendinus 
paskutinį metinį etapą gautos vertės 
skirtumo.
Valstybės narės gali taikyti ankstesnes 
pastraipas atitinkamu geografiniu 
lygmeniu, kuris nustatomas pagal 
objektyvius kriterijus, kaip antai, valstybių 
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narių institucinė ar administracinė 
struktūra ir (arba) regioninis žemės ūkio 
potencialas.

Or. es

Pagrindimas

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Pakeitimas 476
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės, laikydamosi Bendrijos teisės 
bendrųjų principų, gali ne vėliau kaip iki 
2009 m. rugpjūčio 1 d. nuspręsti nuo 2010 
m. suvienodinti teisių į išmoką, nustatytų 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies I-IV skyrius, vertę. Tuo 
tikslu teisės į išmokas gali būti laipsniškai 
keičiamos iš anksto nustatytais mažiausiai 
trimis metiniais etapais, taikant objektyvius 
kriterijus.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės, laikydamosi Bendrijos teisės 
bendrųjų principų, konsultuodamosi su 
regioninėmis valdžios institucijomis ir 
remdamosi poveikio įvertinimu, ne vėliau 
kaip iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. 
nusprendžia nuo 2010 m. suvienodinti 
teisių į išmoką, nustatytų pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies I-IV skyrius, vertę. Tuo 
tikslu teisės į išmokas gali būti laipsniškai 
keičiamos iš anksto nustatytais mažiausiai 
trimis metiniais etapais, taikant objektyvius 
kriterijus.

Or. fr

Pagrindimas

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient donc de demander aux 
Etats membres en consultation avec les autorités régionales et sur la base d'une étude 
d'impact de s'éloigner du modèle historique et de tendre à uniformiser progressivement la 
valeur des droits au paiement.
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Pakeitimas 477
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės, laikydamosi Bendrijos teisės 
bendrųjų principų, gali ne vėliau kaip iki 
2009 m. rugpjūčio 1 d. nuspręsti nuo 2010 
m. suvienodinti teisių į išmoką, nustatytų 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies I-IV skyrius, vertę. Tuo 
tikslu teisės į išmokas gali būti laipsniškai 
keičiamos iš anksto nustatytais mažiausiai 
trimis metiniais etapais, taikant objektyvius 
kriterijus.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės, laikydamosi Bendrijos teisės 
bendrųjų principų, gali nuspręsti nuo 
2010 m. suvienodinti teisių į išmoką, 
nustatytų pagal Reglamento (EB) Nr.
1782/2003 III antraštinės dalies I-IV 
skyrius, vertę. Tuo tikslu teisės į išmokas 
gali būti laipsniškai keičiamos iš anksto 
nustatytais mažiausiai trimis metiniais 
etapais, taikant objektyvius kriterijus.

Or. it

Pagrindimas

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento di applicare il 
sistema di ravvicinamento del valore dei diritti all’aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.
Occorre inoltre porre rimedio a particolari situazioni createsi a seguito dell’utilizzo di 
particolari contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato 
di diritti all’aiuto ma di esiguo valore.

Pakeitimas 478
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės, laikydamosi Bendrijos teisės 
bendrųjų principų, gali ne vėliau kaip iki 
2009 m. rugpjūčio 1 d. nuspręsti nuo 2010 
m. suvienodinti teisių į išmoką, nustatytų 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies I-IV skyrius, vertę. Tuo 
tikslu teisės į išmokas gali būti laipsniškai 

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės, laikydamosi Bendrijos teisės 
bendrųjų principų, gali nuspręsti nuo 2010 
m. suvienodinti teisių į išmoką, nustatytų 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies I-IV skyrius, vertę. Tuo 
tikslu teisės į išmokas gali būti laipsniškai 
keičiamos iš anksto nustatytais mažiausiai 
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keičiamos iš anksto nustatytais mažiausiai 
trimis metiniais etapais, taikant objektyvius 
kriterijus.

trimis metiniais etapais, taikant objektyvius 
kriterijus.

Or. it

Pagrindimas

Gli Stati Membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
sistema di riavvicinamento del valore dei diritti all'aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.

Pakeitimas 479
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nė vienu iš šių metinių etapų teisės į 
išmokos vertė neturi būti mažesnė nei 50 
% jos pradinės vertės ir įgyvendinus 
paskutinį metinį etapą gautos vertės 
skirtumo.

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Zapis ten uniemożliwiałby redukcje uprawnień dla nielicznych, ale największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej. Byłoby to sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem 
unijnego rolnictwa, zasadami Unii Europejskiej i celami WPR.

Pakeitimas 480
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali taikyti ankstesnes 
pastraipas atitinkamu geografiniu 
lygmeniu, kuris nustatomas pagal 
objektyvius kriterijus, kaip antai, valstybių 

Valstybės narės nusprendžia taikyti 
ankstesnes pastraipas atitinkamu 
geografiniu lygmeniu, kuris nustatomas 
pagal objektyvius kriterijus, kaip antai, 
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narių institucinė ar administracinė struktūra 
ir (arba) regioninis žemės ūkio potencialas.

valstybių narių institucinė ar 
administracinė struktūra ir (arba) regioninis 
žemės ūkio potencialas.

Or. fr

Pakeitimas 481
Guiseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vietovėse, kuriose taikoma bendro 
naudojimo teisė arba kitos bendro žemės 
valdymo sutartys, galima iš naujo 
nustatyti teisių į išmoką vertę remiantis 
ūkio plotu, jeigu laikomasi didžiausio 
poveikio aplinkai reikalavimų.

Or. it

Pakeitimas 482
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vietovėse, kuriose taikoma bendro 
naudojimo teisė arba kitos bendro žemės 
valdymo sutartys, galima iš naujo 
nustatyti teisių į išmoką vertę remiantis 
ūkio plotu, jeigu laikomasi didžiausio 
poveikio aplinkai reikalavimų.

Or. it

Pagrindimas

Occorre porre rinedio a particolari situazioni createsi a seguito dell'utilizzo di particolari 
contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato di diritti 
all'aiuto ma di esiguo valore.
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Pakeitimas483
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narė, pradėjusi taikyti 
bendrosios išmokos schemą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies 1-4 skyrius, gali ne vėliau 
kaip iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. nuspręsti nuo 
2010 m. bendrosios išmokos schemą taikyti 
regioniniu lygmeniu pagal šiame skirsnyje 
nurodytas sąlygas.

1. Valstybės narė, pradėjusi taikyti 
bendrosios išmokos schemą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies 1-4 skyrius, gali kasmet ne 
vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. nuspręsti nuo 
kitų metų bendrosios išmokos schemą taikyti 
regioniniu lygmeniu pagal šiame skirsnyje 
nurodytas sąlygas.

Or. nl

Pagrindimas

De keuze om een omslag te maken naar een regionaal model is op deze manier zeer inflexibel 
en laat weinig ruimte voor discussie en onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak.
Daarom het voorstel om jaarlijks te kunnen besluiten over de omslag naar een regionaal 
model.

Pakeitimas 484
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narė, pradėjusi taikyti 
bendrosios išmokos schemą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies 1-4 skyrius, gali ne 
vėliau kaip iki 2009 m. rugpjūčio 1 d.
nuspręsti nuo 2010 m. bendrosios išmokos 
schemą taikyti regioniniu lygmeniu pagal 
šiame skirsnyje nurodytas sąlygas.

1. Valstybės narė, pradėjusi taikyti 
bendrosios išmokos schemą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies 1-4 skyrius, gali nuspręsti 
nuo 2010 m. bendrosios išmokos schemą 
taikyti regioniniu lygmeniu pagal šiame 
skirsnyje nurodytas sąlygas.

Or. it
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Pagrindimas

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
regime di pagamento unico a livello regionale, anche dopo il 1° agosto 2009.

Pakeitimas 485
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės konsultuojasi su 
regioninėmis valdžios institucijomis ir 
atlieka poveikio įvertinimą, susijusį su 
pasirinkimo bendrosios išmokos schemą 
taikyti regioniniu lygmeniu padariniais.

Or. fr

Pagrindimas

Compte tenu de l'implication de certaines régions européennes dans la gestion de la PAC, il 
apparaît nécessaire qu'elles soient consultées avant le choix d'une base régionale pour le 
régime de paiement unique. Une étude d'impact doit aussi prendre en compte cette nouvelle 
dimension territoriale.

Pakeitimas 486
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato regionus pagal 
objektyvius kriterijus, kaip antai, jų 
institucinė ar administracinė struktūra ir 
(arba) regioninis žemės ūkio potencialas.

2. Valstybės narės nustato regionus pagal 
objektyvius kriterijus, kaip antai, jų 
institucinė ar administracinė struktūra,
regioninis žemės ūkio potencialas, arba
struktūros trūkumai, su kuriais susiduria 
skurdžiausi regionai.

Or. en
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Pagrindimas

Ensures a closer focus on peripheral and permanently  disadvantaged regions.

Pakeitimas 487
Lily Jacobs

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės veikia pagal 1, 2 ir 3 
dalies nuostatas konsultuodamosi su savo 
regionų valdžios institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 488
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė 
narė gali nuspręsti padalinti ne daugiau 
kaip 50 % pagal 47 straipsnį nustatytos 
regioninės viršutinės ribos visiems 
ūkininkams, kurių valdos yra atitinkamame 
regione, ir teisių į išmokas neturintiems 
ūkininkams. 2.

1. Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė 
narė gali nuspręsti padalinti ne daugiau 
kaip 30 % pagal 47 straipsnį nustatytos 
regioninės viršutinės ribos visiems 
ūkininkams, kurių valdos yra atitinkamame 
regione, ir teisių į išmokas neturintiems 
ūkininkams. 2.

Or. el
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Pakeitimas 489
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė 
narė gali nuspręsti padalinti ne daugiau 
kaip 50 % pagal 47 straipsnį nustatytos 
regioninės viršutinės ribos visiems 
ūkininkams, kurių valdos yra atitinkamame 
regione, ir teisių į išmokas neturintiems 
ūkininkams.

1. Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė 
narė gali nuspręsti padalinti ne daugiau 
kaip 50 % pagal 47 straipsnį nustatytos 
regioninės viršutinės ribos visiems 
ūkininkams, kurių valdos yra atitinkamame 
regione, ir teisių į išmokas neturintiems 
ūkininkams. Naudojamas plotas yra tas 
plotas, kurį ūkininkas deklaravo iki 
2008 m. gegužės 15 d.

Or. it

Pagrindimas

Occorre definire un momento temporale che eviti speculazioni fondate sulla rendita 
fondiaria.

Pakeitimas 490
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Teisėms į bendrą atsietąją išmoką, 
susijusią su priemokomis už tabaką, 
netaikomos su pagalbos lygiu regionuose 
susijusios nuostatos, jei valstybė narė 
pasirinko perkelti dalį šių teisių vertės į 
antrąjį BŽŪP ramstį. 

Or. el
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Pakeitimas 491
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto valstybės narės gali taikyti ir 
kitus aiškiai apibrėžtus kriterijus, pvz., 
gamintojo ir žemės ūkio ir (arba) kaimo 
vietovės darbo kokybės kriterijus siekiant 
užtikrinti teritorinę sanglaudą ir kaimo 
vietovių įvairovę bei dinamiką, o taip pat –
su žeme nesusijusių tradicinių gamybos 
būdų išsaugojimas.

Or. es

Pakeitimas 492
Salinas García, María Isabel

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49 straipsnis Išbraukta.
Teisių į išmokas peržiūra

1. Tinkamai pagrįstais atvejais šio 
reglamento 48 straipsnį taikančios valstybės 
narės, laikydamosi Bendrijos teisės 
bendrųjų principų, gali ne vėliau kaip iki 
2009 m. rugpjūčio 1 d. nuspręsti nuo 2011 
m. suvienodinti teisių į išmoką, nustatytų 
pagal šį skirsnį arba pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1782/2003 III antraštinės dalies 5 
skyriaus 1 skirsnį, vertę. Tuo tikslu jos, 
taikydamos objektyvius kriterijus, teises į 
išmokas gali laipsniškai keisti mažiausiai 
dviem iš anksto nustatytais metiniais etapais.
2. Laikydamosi Bendrijos teisės bendrųjų 
principų ir remdamosi objektyviais 
kriterijais, valstybės narės, taikančios 
bendrosios išmokos schemą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III



AM\739857LT.doc 53/55 PE412.053v01-00

LT

antraštinės dalies 5 skyriaus 1 skirsnį, gali 
ne vėliau kaip iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. 
nuspręsti nuo 2010 m. tinkamai pagrįstais 
atvejais suvienodinti teisių į išmoką, 
nustatytų tame skirsnyje, vertę, laipsniškai 
keisdamos tokias teises į išmoką mažiausiai 
trimis iš anksto nustatytais metiniais etapais.
3. 1 papunktis taikomas nepažeidžiant 
valstybių narių sprendimų, priimtų taikant 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 63 
straipsnio 3 dalį.
3. Nė vienu iš 1 ir 2 dalyje nurodytų metinių 
etapų teisės į išmokos vertės sumažinimas 
neturi būti didesnis nei 50 % jos pradinės 
vertės ir vertės po paskutinio metinio etapo, 
skirtumo.
4. Valstybės narės 1, 2 ir 3 dalis gali taikyti 
atitinkamu geografiniu lygmeniu, kuris 
nustatomas pagal objektyvius kriterijus, kaip 
antai, regionų institucinė ar administracinė 
struktūra ir (arba) regioninis žemės ūkio 
potencialas.

Or. es

Pagrindimas

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Pakeitimas 493
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisėms į bendrą atsietąją išmoką, 
susijusią su priemokomis už tabaką, 
negali būti taikomi pakeitimai, susiję su 
pagalbos lygiu regionuose, jei valstybė 
narė pasirinko perkelti dalį šių teisių 
vertės į antrąjį BŽŪP ramstį. 
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Or. el

Pakeitimas 494
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tinkamai pagrįstais atvejais šio 
reglamento 48 straipsnį taikančios 
valstybės narės, laikydamosi Bendrijos 
teisės bendrųjų principų, gali ne vėliau 
kaip iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. nuspręsti 
nuo 2011 m. suvienodinti teisių į išmoką, 
nustatytų pagal šį skirsnį arba pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies 5 skyriaus 1 skirsnį, 
vertę. Tuo tikslu jos, taikydamos 
objektyvius kriterijus, teises į išmokas gali 
laipsniškai keisti mažiausiai dviem iš 
anksto nustatytais metiniais etapais.

1. Tinkamai pagrįstais atvejais šio 
reglamento 48 straipsnį taikančios 
valstybės narės, laikydamosi Bendrijos 
teisės bendrųjų principų, gali nuspręsti nuo 
2010 m. suvienodinti teisių į išmoką, 
nustatytų pagal šį skirsnį arba pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies 5 skyriaus 1 skirsnį, 
vertę. Tuo tikslu jos, taikydamos 
objektyvius kriterijus, teises į išmokas gali 
laipsniškai keisti mažiausiai dviem iš 
anksto nustatytais metiniais etapais.

Or. it

Pagrindimas

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento,  di procedere 
al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della 
presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003,  
anche dopo il 1° agosto 2009.

Pakeitimas 495
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tinkamai pagrįstais atvejais šio 
reglamento 48 straipsnį taikančios 
valstybės narės, laikydamosi Bendrijos 
teisės bendrųjų principų, gali ne vėliau 
kaip iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. nuspręsti

1. Tinkamai pagrįstais atvejais šio 
reglamento 48 straipsnį taikančios 
valstybės narės, laikydamosi Bendrijos 
teisės bendrųjų principų, gali nuspręsti nuo 
2010 m. suvienodinti teisių į išmoką, 
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nuo 2011 m. suvienodinti teisių į išmoką, 
nustatytų pagal šį skirsnį arba pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies 5 skyriaus 1 skirsnį, 
vertę. Tuo tikslu jos, taikydamos 
objektyvius kriterijus, teises į išmokas gali 
laipsniškai keisti mažiausiai dviem iš 
anksto nustatytais metiniais etapais.

nustatytų pagal šį skirsnį arba pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies 5 skyriaus 1 skirsnį, 
vertę. Tuo tikslu jos, taikydamos 
objektyvius kriterijus, teises į išmokas gali 
laipsniškai keisti mažiausiai dviem iš 
anksto nustatytais metiniais etapais.

Or. it


