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Pakeitimas 681
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už 2009, 2010 ir 2011 m. pagalba 
ūkininkams, auginantiems ryžius, kurių 
klasifikacinis KN kodas yra 1006 10, 
skiriama šiame skirsnyje nustatytomis 
sąlygomis.

Pagalba ūkininkams, auginantiems ryžius, 
kurių klasifikacinis kodas yra 1006 10, 
skiriama šiame skirsnyje nustatytomis 
sąlygomis.

Or. fr

Justification

Le découplage total de l’aide versée aux producteurs de riz conduirait à une forte réduction 
de cette production dans certaines zones fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette 
culture est indispensable pour ces régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle 
nécessite, permettant ainsi d’éviter une remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour 
l’écosystème.

Pakeitimas 682
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už 2009, 2010 ir 2011 m. pagalba 
ūkininkams, auginantiems ryžius, kurių 
klasifikacinis KN kodas yra 1006 10, 
skiriama šiame skirsnyje nustatytomis 
sąlygomis.

Už 2009 ir kitus metus pagalba 
ūkininkams, auginantiems ryžius, kurių 
klasifikacinis KN kodas yra 1006 10, 
skiriama šiame skirsnyje nustatytomis 
sąlygomis.

Or. es
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Pakeitimas 683
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 2 dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas
(EUR/ha)

2009 2010 ir 2011
Bulgarija 345,255 172,627
Graikija 561,00 280,5
Ispanija 476,25 238,125
Prancūzija 411,75 205,875
Italija 453,00 226,5
Vengrija 232,50 116,25
Portugalija 453,75 226,875
Rumunija 126,075 63,037

Pakeitimas
(EUR/ha)

2009 ir kiti
Bulgarija 345,255

Graikija 561,00
Ispanija 476,25

Prancūzija 411,75
Italija 453,00

Vengrija 232,50
Portugalija 453,75

Rumunija 126,075

Or. es
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Pakeitimas 684
Maria Petre

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 8 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rumunijai: 500 ha Rumunijai: 8 187 ha.

Or. ro

Justification

Plafonul de orez pentru România nu reflecta dezvoltarea recenta a sectorului de orez. In mai 
2008 suprafata de orez identificata este de 8187 de hectare cu un randament la hectar de 
3700kg.

Pakeitimas 685
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 8 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rumunijai: 500 ha Rumunijai: 8 187 ha.

Or. ro

Justification

Suprafata de 500 de hectare a fost stabilită prin Tratatul de Aderare şi ea nu mai reflectă 
realitatea din teren. În momentul de faţă în sistemul integrat de administrare şi control 
suprafaţa identificată este de 8187 ha.
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Pakeitimas 686
Bernadette Bourzai

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 1a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1A SKIRSNIS
PAGALBA UŽ RIEŠUTUS

74a straipsnis
Taikymo sritis

1. Bendrijos pagalba skiriama 
ūkininkams, auginantiems riešutus, pagal 
šiame skirsnyje nustatytus reikalavimus.
Riešutams priskiriami:
– migdolai, kurių klasifikaciniai KN kodai 
yra 0802 11 ir 0802 12,
– lazdyno riešutai, kurių klasifikaciniai 
KN kodai yra 0802 21 ir 0802 22,
– graikiniai riešutai, kurių klasifikaciniai 
KN kodai yra 0802 31 ir 0802 32,
– pistacijos, kurių klasifikacinis KN kodas 
yra 0802 50,
– saldžiavaisio pupmedžio vaisiai, kurių 
klasifikacinis KN kodas yra KN 1212 10 
10.
2. Valstybės narės gali diferencijuoti 
pagalbą pagal produktų paskirtį arba 
padidindamos ar sumažindamos 
nacionalinius garantuojamus plotus 
(toliau - „NGP“), nustatytus 74b 
straipsnio 3 dalyje. Vis dėlto, kiekvienoje 
valstybėje narėje bendra tais metais 
skirtos paramos suma negali viršyti 74b 
straipsnio 1 dalyje nurodytos viršutinės 
ribos.

74b straipsnis
Plotai

1. Valstybė narė skiria Bendrijos pagalbą 
neviršydama viršutinės ribos, 
apskaičiuotos jos NGP hektarų skaičių, 
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nustatytą 3 dalyje, padauginus iš 120,75 
EUR vidurkio.
2. Nustatomas 829.229 ha maksimalus 
garantuojamas plotas.
3. 2 dalyje minimas maksimalus 
garantuojamas plotas padalinamas į šiuos 
NGP:
Nacionaliniai garantuojami plotai (NGP)
Belgija 100 ha
Bulgarija 11 984 ha
Vokietija 1 500 ha
Graikija 41 100 ha
Ispanija 568 200 ha
Prancūzija 17 300 ha
Italija 130 100 ha
Kipras 5 100 ha
Liuksemburgas 100 ha
Vengrija 2 900 ha
Nyderlandai 100 ha
Austrija 100 ha
Lenkija 4 200 ha
Portugalija 41 300 ha
Rumunija 1 645 ha
Slovėnija 300 ha
Slovakija 3 100 ha
Jungtinė Karalystė 100 ha

4. Valstybė narė, remdamasi objektyviais 
kriterijais, pirmiausia regioniniu lygiu 
arba pagal produkciją, gali padalinti savo 
NGP į subplotus.

74c straipsnis
Subbazinų plotų viršijimas

Jei valstybei narei padalinus savo NGP į 
subbazinius plotus, viršijamas vienas ar 
keli subbaziniai plotai, vienam ūkininkui 
tenkantis plotas, už kurį prašoma 
Bendrijos pagalbos, tais metais 
proporcingai mažinamas subbaziniuose 
plotuose, kuriuose viršijamos ribos.
Plotas mažinamas, kai atitinkamoje 
valstybėje narėje subbazinio ploto plotai, 
kurie neviršija ribų, perskirstomi į 
subbazinius plotus, kuriuose tos ribos yra 
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viršijamos.
74d straipsnis

Pagalbos skyrimo reikalavimai
1. Bendrijos pagalbos mokėjimas 
priklauso pirmiausia nuo mažiausio 
barelio dydžio ir medžių tankumo.
2. Į modernizavimo planus įtraukti plotai 
atitinka pagalbos pagal šią schemą 
skyrimo reikalavimus nuo kitų metų po 
modernizavimo plano įgyvendinimo 
sausio 1 dienos.
3. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
Bendrijos pagalbos skyrimas priklausytų 
nuo ūkininkų narystės gamintojų 
organizacijose, pripažintose remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125b 
straipsniu.
4. Jei taikomos 3 dalies nuostatos, 
valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalyje 
nurodyta pagalba būtų mokama 
gamintojų organizacijai jos narių vardu.
Gamintojų organizacijai skirta pagalbos 
suma sumokama jos nariams. Vis dėlto, 
valstybės narės gamintojų organizacijai, 
kaip kompensaciją už jos nariams 
suteiktas paslaugas, gali leisti iš Bendrijos 
pagalbos sumos išskaityti ne daugiau kaip 
2 %.

Or. fr

Justification

Il apparaît indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Pakeitimas 687
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 1 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1A SKIRNIS
PAGALBA UŽ RIEŠUTUS

74a straipsnis
Taikymo sritis

1. Bendrijos pagalba skiriama 
ūkininkams, auginantiems riešutus, pagal 
šiame skyriuje nustatytus reikalavimus.
Riešutams priskiriami:
– migdolai, kurių klasifikaciniai KN kodai 
yra 0802 11 ir 0802 12,
– lazdyno riešutai, kurių klasifikaciniai 
KN kodai yra 0802 21 ir 0802 22,
– graikiniai riešutai, kurių klasifikaciniai 
KN kodai yra 0802 31 ir 0802 32,
– pistacijos, kurių klasifikacinis KN kodas 
yra 0802 50,
– saldžiavaisio pupmedžio vaisiai, kurių 
klasifikacinis KN kodas yra KN 1212 10 
10.
2. Valstybės narės gali diferencijuoti 
pagalbą pagal produktų paskirtį arba 
padidindamos ar sumažindamos 
nacionalinius garantuojamus plotus 
(toliau – NGP), nustatytus 74 straipsnio 
3 dalyje. Vis dėlto, kiekvienoje valstybėje 
narėje bendra tais metais skirtos paramos 
suma negali viršyti 87b straipsnio 1 dalyje 
nurodytos viršutinės ribos.

74b straipsnis
Plotai

1. Valstybė narė skiria Bendrijos pagalbą 
neviršydama viršutinės ribos, 
apskaičiuotos jos NGP hektarų skaičių, 
nustatytą 3 dalyje, padauginus iš 120,75 
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EUR vidurkio.
2. Nustatomas 829.229 ha maksimalus 
garantuojamas plotas.
3. 2 dalyje minimas maksimalus 
garantuojamas plotas padalinamas į šiuos 
NGP:
Nacionaliniai garantuojami plotai (NGP)
Belgija 100 ha
Bulgarija 11 984 ha
Vokietija 1 500 ha
Graikija 41 100 ha
Ispanija 568 200 ha
Prancūzija 17 300 ha
Italija 130 100 ha
Kipras 5 100 ha
Liuksemburgas 100 ha
Vengrija 2 900 ha
Nyderlandai 100 ha
Austrija 100 ha
Lenkija 4 200 ha
Portugalija 41 300 ha
Rumunija 1 645 ha
Slovėnija 300 ha
Slovakija 3 100 ha
Jungtinė Karalystė 100 ha
4. Valstybė narė, remdamasi objektyviais 
kriterijais, pirmiausia regioniniu lygiu 
arba pagal produkciją, gali padalinti savo 
NGP į subplotus.

74c straipsnis
Subbazinų plotų viršijimas

Jei valstybei narei padalinus savo NGP į 
subbazinius plotus, viršijamas vienas ar 
keli subbaziniai plotai, vienam ūkininkui 
tenkantis plotas, už kurį prašoma 
Bendrijos pagalbos, tais metais 
proporcingai mažinamas subbaziniuose 
plotuose, kuriuose viršijamos ribos.
Plotas mažinamas, kai atitinkamoje 
valstybėje narėje subbazinio ploto plotai, 
kurie neviršija ribų, perskirstomi į 
subbazinius plotus, kuriuose tos ribos yra 
viršijamos.
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74d straipsnis
Pagalbos skyrimo reikalavimai

1. Bendrijos pagalbos mokėjimas 
priklauso pirmiausia nuo mažiausio 
barelio dydžio ir medžių tankumo.
2. Į modernizavimo planus įtraukti plotai 
atitinka pagalbos pagal šią schemą 
skyrimo reikalavimus nuo kitų metų po 
modernizavimo plano įgyvendinimo 
sausio 1 dienos.
3. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
Bendrijos pagalbos skyrimas priklausytų 
nuo ūkininkų narystės gamintojų 
organizacijose, pripažintose pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125 ar 
14 straipsnius.
4. Jei taikomos 3 dalies nuostatos, 
valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalyje 
nurodyta pagalba būtų mokama 
gamintojų organizacijai jos narių vardu.
Gamintojų organizacijai skirta pagalbos 
suma sumokama jos nariams. Vis dėlto, 
valstybės narės gamintojų organizacijai, 
kaip kompensaciją už jos nariams 
suteiktas paslaugas, gali leisti iš Bendrijos 
pagalbos sumos išskaityti ne daugiau kaip 
2 %.

Or. fr

Justification

En 2003, il a été décidé de soutenir la production européenne de Fruits à coque, au travers de 
la mise en place d’un dispositif de soutien reposant sur deux pilier : un soutien
communautaire spécifique (accordé à tous les pays producteurs) et un soutien national 
complémentaire facultatif (qui n’a pas été mis en place partout).

La Commission européenne propose de supprimer le soutien communautaire spécifique, qui 
bénéficie pourtant à l’ensemble des pays producteurs, et qui a contribué à organiser les 
producteurs et à leur permettre de rester compétitifs sur le marché mondial. 

La production européenne de Fruits à coque, une production qui revêt une importance 
économique et sociale énorme dans de nombreuses régions européennes, demeure 
aujourd’hui dans une situation délicate, confrontée à une concurrence internationale 
extrêmement rude.
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Afin de permettre à la production communautaire de continuer à exister, il est indispensable 
de maintenir les deux piliers existant, et donc de conserver le régime communautaire 
spécifique de soutien aux Fruits à coque (ce soutien n’a pas ailleurs pas d’effet de distorsion 
des échanges).

Le présent amendement vise dès lors à réintroduire le dispositif de soutien communautaire 
spécifique, tel qu’il a été mis en place dans le Règlement CE/1782/2003. 

Pakeitimas 688
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 1 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1A SKIRSNIS
IŠMOKA UŽ RIEŠUTŲ PLOTĄ

74a straipsnis
Bendrijos pagalba

1. Bendrijos pagalba skiriama 
ūkininkams, auginantiems riešutus, pagal 
šiame skyriuje nustatytus reikalavimus.
Riešutams priskiriami:
– migdolai, kurių klasifikaciniai KN kodai 
yra 0802 11 ir 0802 12,
– lazdyno riešutai, kurių klasifikaciniai 
KN kodai yra 0802 21 ir 0802 22,
– graikiniai riešutai, kurių klasifikaciniai 
KN kodai yra 0802 31 ir 0802 32, 
– pistacijos, kurių klasifikacinis KN kodas 
yra 0802 50,
– saldžiavaisio pupmedžio vaisius, kurių 
klasifikacinis KN kodas – 1212 10 10.
2. Valstybės narės gali diferencijuoti 
pagalbą pagal produktų paskirtį arba 
padidindamos ar sumažindamos 
nacionalinius garantuojamus plotus 
(toliau - „NGP“), nustatytus 84 straipsnio 
1 dalyje. Vis dėlto, kiekvienoje valstybėje 
narėje bendra konkrečiais metais skirtos 
pagalbos suma neviršija 84 straipsnio 1 
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dalyje nurodytos viršutinės ribos.
74b straipsnis

Plotai
1. Valstybė narė skiria Bendrijos pagalbą 
neviršydama viršutinės ribos, 
apskaičiuotos jos NGP hektarų skaičių, 
nustatytą 3 dalyje, padauginus iš 120,75 
EUR vidurkio.
2. Nustatomas 829,229 ha maksimalus 
garantuojamas plotas.
3. 2 dalyje minimi maksimalūs 
garantuojami ploti padalinamas į šiuos 
NGP:
Belgija 100 ha
Bulgarija 11 984 ha
Vokietija 1 500 ha
Prancūzija 17 300 ha
Graikija 41 100 ha
Italija 130 100 ha
Kipras 5 100 ha
Liuksemburgas 100 ha
Vengrija 2 900 ha
Nyderlandai 100 ha
Austrija 100 ha
Lenkija 4 200 ha
Portugalija 41 300 ha
Rumunija 1 645 ha
Slovėnija 300 ha
Slovakija 3 100 ha
Ispanija 568 200 ha
Jungtinė Karalystė 100 ha
4. Valstybė narė, remdamasi objektyviais 
kriterijais, pirmiausia regioniniu lygiu 
arba pagal produkciją, gali padalinti savo 
NGP į subplotus. 

74c straipsnis
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Subbazinų plotų viršijimas
Jei valstybei narei padalinus savo NGP į 
subbazinius plotus, viršijamas vienas ar 
keli subbaziniai plotai, vienam ūkininkui 
tenkantis plotas, už kurį prašoma 
Bendrijos pagalbos, tais metais 
proporcingai mažinamas subbaziniuose 
plotuose, kuriuose viršijamos ribos. Plotas 
mažinamas, kai atitinkamoje valstybėje 
narėje subbazinio ploto plotai, kurie 
neviršija ribų, perskirstomi į subbazinius 
plotus, kuriuose tos ribos yra viršijamos.

74d straipsnis
Pagalbos skyrimo reikalavimai

1. Bendrijos pagalbos mokėjimas 
priklauso pirmiausia nuo mažiausio 
barelio dydžio ir medžių tankumo.
2. Į modernizavimo planus, kaip apibrėžta 
1972 m. gegužės 18 d. Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 1035/72 dėl bendro 
vaisių ir daržovių rinkos organizavimo1

14 straipsnyje, įtraukti ploti atitinka 
pagalbos pagal šią schemą skyrimo 
reikalavimus nuo kitų metų po 
modernizavimo plano įgyvendinimo 
sausio 1 dienos.
3. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
Bendrijos pagalbos skyrimas priklausytų 
nuo ūkininkų narystės gamintojų 
organizacijose, pripažintose pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125b ar 
125e straipsnius.
4. Jei taikomos 3 dalies nuostatos, 
valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalyje 
nurodyta pagalba būtų mokama 
gamintojų organizacijai jos narių vardu. 
Gamintojų organizacijai skirta pagalbos 
suma sumokama jos nariams. Vis dėlto, 
valstybės narės gamintojų organizacijai, 
kaip kompensaciją už jos nariams 
suteiktas paslaugas, gali leisti iš Bendrijos 
pagalbos sumos išskaityti ne daugiau kaip 
2 %.

74e straipsnis
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Nacionalinė pagalba
1. Be Bendrijos pagalbos valstybės narės 
gali skirti 120,75 eurų už hektarą per 
metus neviršijančią nacionalinę pagalbą.
2. Nacionalinė pagalba gali būti mokama 
tik už plotus, už kuriuos skiriama 
Bendrijos pagalba.
3. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
nacionalinės pagalbos skyrimas 
priklausytų nuo ūkininkų narystės 
gamintojų organizacijose, pripažintose 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
125b ar 125e straipsnius.
___________
OL L 118, 1972 5 20, p. 1.

Or. es

Pakeitimas 689
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 1 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74a straipsnis
Pagalbos teikimo sąlygos ir suma

1. Už energetiniais augalais apsėtus 
plotus, naudojamus šiame skyriuje 
nustatytomis sąlygomis, per metus 
mokama 45 eurų už hektarą pagalba.
Energetiniai augalai - tai augalai, iš 
esmės auginami šiems energetikos 
produktams gaminti:
– produktams, kurie laikomi biologiniu 
kuru, nurodytu 2003 m. gegužės 8 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/30/EB dėl skatinimo 
naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį 
kurą transporte 2 straipsnio 2 punkte,
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– elektros ir šiluminei energijai, 
gaminamai iš biomasės.
2. Pagalba teikiama tik už tuos plotus, dėl 
kuriuose auginamos produkcijos yra 
sudaryta ūkininko ir perdirbimo įmonės 
sutartis, išskyrus atvejus, kai perdirbimu 
valdoje užsiima pats ūkininkas.

74b straipsnis
Plotai

(1) Nustatomas maksimalus 
garantuojamas 1.500.000 ha plotas, už 
kurį gali būti mokama pagalba.
(2) Jei plotas, už kurį prašoma pagalbos, 
viršija maksimalų garantuojamą plotą, 
128 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
tais metais proporcingai mažinamas 
vienam ūkininkui tenkantis plotas, už kurį 
prašoma pagalbos.

74c straipsnis
Energetinių augalų sąrašo peržiūra

Produktai gali būti įrašomi ar išbraukiami 
iš 74a straipsnio 128 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka.

Or. ro

Justification

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta decat 1,48 %; mai mult 
pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 50% 
din sprijinul lor direct.
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Pakeitimas 690
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 1 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1A SKIRSNIS
SPECIALI PRIEMOKA UŽ KIETŲJŲ 

KVIEČIŲ KOKYBĘ
74a straipsnis
Taikymo sritis

Pagalba skiriama ūkininkams, 
auginantiems kietuosius kviečius, 
klasifikuojamus KN pozicijoje 1001 10 00, 
šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis.

74b straipsnis
Suma ir pagalbos skyrimo reikalavimai

1. Už hektarą mokama 40 eurų pagalba.
2. Išmokos skiriamos atsižvelgiant į 
veislių, kurios auginimo zonoje 
pripažįstamos aukštos kokybės veislėmis, 
tinkančiomis manų kruopoms ir 
makaronams gaminti, sertifikuotos sėklos 
tam tikrų kiekių naudojimą.

74c straipsnis
Plotai

1. Pagalba skiriama pagal nacionalinius 
bazinius plotus tradicinėse gamybos 
zonose.
Baziniai plotai yra tokie:
Bulgarija 21 800 ha
Graikija 17 000 ha
Ispanija 594 000 ha
Prancūzija 208 000 ha
Italija 1 646 000 ha
Kipras 6 183 ha
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Vengrija 2 500 ha
Austrija 7 000 ha
Portugalija 118 000 ha
2. Valstybė narė, remdamasi objektyviais 
kriterijais, gali skirstyti savo bazinį plotą į 
subbazinius plotus.

74d straipsnis
Ploto viršijimas

1. Jei plotas, už kurį prašoma pagalbos, 
viršija bazinį plotą, tais metais 
proporcingai mažinamas vienam 
ūkininkui tenkantis plotas, už kurį 
prašoma pagalbos.
2. Kai valstybė narė savo bazinį plotą 
skirsto į subbazinius plotus, 1 dalyje 
nurodytas sumažinimas taikomas tik 
ūkininkams subbaziniuose plotuose, 
kuriuose viršijamos ribos. Plotas 
mažinamas, kai atitinkamoje valstybėje 
narėje subbazinio ploto plotai, kurie 
neviršija ribų, perskirstomi į subbazinius 
plotus, kuriuose tos ribos yra viršijamos.

Or. es

Justification

La enmienda restablece la ayuda al trigo duro en vigor.

Pakeitimas 691
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 1 b skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1B SKIRSNIS 
PRIEMOKA UŽ BALTYMINGUS 

AUGALUS
74e straipsnis
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Taikymo sritis
Pagalba skiriama ūkininkams, 
auginantiems baltymingus augalus, pagal 
šiame skyriuje nustatytus reikalavimus.
Baltyminiams augalams priskiriami:
– žirniai, kurių klasifikacinis KN kodas 
yra 0713 10,
– pašarinės pupos, kurių klasifikacinis 
KN kodas yra 0713 50,
– saldieji lubinai, kurių klasifikacinis KN 
kodas – 1209 29 50.

74f straipsnis
Suma ir pagalbos skyrimo reikalavimai

Už baltymingų augalų, nuimtų pasibaigus 
pieninės brandos etapui, hektarą mokama 
55,57 eurų pagalba.
Vis dėlto, augalai, auginami plotuose, 
kurie yra visiškai apsėti ir kultivuojami 
pagal vietos standartus, tačiau kuriuose 
dėl atitinkamos valstybės narės pripažintų 
išimtinių oro sąlygų žydėjimo etapas 
nepasiekiamas, toliau atitinka pagalbos 
skyrimo reikalavimus, jei šie plotai iki šio 
vegetacinio etapo nenaudojami jokiam 
kitam tikslui.

74g straipsnis
Plotas

1. Nustatomas maksimalus 
garantuojamas 1.600.000 ha plotas, už 
kurį gali būti mokama pagalba.
2. Jei plotas, už kurį prašoma pagalbos, 
viršija maksimalų garantuojamą plotą, 
pagal Tiesioginių išmokų vadybos 
komiteto procedūrą tais metais 
proporcingai mažinamas vienam 
ūkininkui tenkantis plotas, už kurį 
prašoma pagalbos.

Or. es
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Justification

La enmienda restablece la ayuda a las proteaginosas en vigor.

Pakeitimas 692
Kyösti Virrankoski

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 66,32 EUR 2009–2010 ir 2010–2011 
prekybos metais;

a) 66,32 EUR 2009–2010, 2010–2011, 
2011–2012 ir 2012–2013 prekybos metais;

Or. en

Justification

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Pakeitimas 693
Kyösti Virrankoski

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 33,16 EUR 2011–2012 ir 2012–2013 
prekybos metais.

Išbraukta.

Or. en

Justification

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.
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Pakeitimas 694
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba ūkininkams, auginantiems 
medvilnę, kurios klasifikacinis KN kodas 
yra 5201 00, skiriama šiame skyriuje
nustatytomis sąlygomis.

Pagalba ūkininkams, auginantiems 
medvilnę, kurios klasifikacinis KN kodas 
yra 5201 00 00, skiriama Tarybos 
reglamente (EB) 637/2008 nustatytomis 
sąlygomis.

Or. es

Pakeitimas 695
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

78 straipsnis Išbraukta.
Sąlygos

1. Pagalba skiriama už reikalavimus 
atitinkančio medvilnės hektaro plotą. 
Pagalbos skyrimo reikalavimus 
atitinkantis plotas yra žemės ūkio 
paskirties žemėje, kurioje valstybė narė 
leidžia auginti medvilnę, yra apsėtas 
leidžiamomis medvilnės rūšimis, o derlius 
jame nuimamas įprastomis auginimo 
sąlygomis.
77 straipsnyje nurodyta pagalba 
išmokama už gerą ir tinkamos parduoti 
kokybės medvilnę.
2. Valstybės narės suteikia leidimą 
naudoti 1 dalyje minimą žemę ir sėti toje 
dalyje minimų rūšių medvilnę pagal 
išsamias taisykles ir sąlygas, priimtas 
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128 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. es

Justification

La ayuda debe ajustarse a lo establecido en la última reforma

Pakeitimas 696
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79 straipsnis Išbraukta.
Baziniai plotai ir sumos
1. Nustatomi tokie valstybių baziniai 
plotai:

– Bulgarijos: 10 237 ha,
– Graikijos: 370 000 ha,
– Ispanijos: 70 000 ha,
– Portugalijos: 360 ha.
2. Pagalbos dydis už reikalavimus 
atitinkantį hektarą:
– Bulgarijai: 263 EUR,
– Graikijai: 594 EUR už 300 000 hektarų 
ir 342,85 EUR už likusius 70 000 hektarų,
– Ispanijai – 1 039 EUR,
– Portugalijai –  556 EUR.
3. Jei konkrečioje valstybėje narėje 
pagalbos skyrimo reikalavimus 
atitinkantis medvilnės plotas tam tikrais 
metais viršija 1 dalyje nurodytą bazinį 
plotą, 2 dalyje tai valstybei narei nustatyta 
pagalba sumažinama proporcingai tiek, 
kiek buvo viršytas bazinis plotas.
Tačiau Graikijos atveju, kad būtų 
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neviršyta visa 202,2 milijonų EUR suma, 
proporcingai sumažinama pagalbos suma, 
nustatyta už tą nacionalinio bazinio ploto 
dalį, kuri sudaro 70 000 hektarų.
4. Išsamios šio straipsnio įgyvendinimo 
taisyklės priimamos 128 straipsnio 
2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. es

Pakeitimas 697
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80 straipsnis Išbraukta.
Patvirtintos tarpšakinės organizacijos

1. Šiame skyriuje „patvirtinta tarpšakinė 
organizacija“– tai juridinis asmuo, 
sudarytas iš medvilnę auginančių 
ūkininkų ir mažiausiai vienos medvilnės 
valymo įmonės, kuris vykdo tokią veiklą: 
– padeda geriau koordinuoti medvilnės 
pateikimą į rinką, visų pirma vykdydamas 
mokslinius tyrimus ir rinkos tyrimus,
– rengia su Bendrijos taisyklėmis 
suderinamas standartines sutarčių 
formas,
– orientuoja gamybą į tokius produktus, 
kurie yra geriau pritaikyti rinkos 
poreikiams ir vartotojų reikalavimams, 
visų pirma susijusius su produktų kokybe 
ir vartotojų apsauga,
– atnaujina produkto kokybės gerinimo 
metodus ir būdus,
– pasitelkdama kokybės sertifikavimo 
schemas, kuria rinkos strategijas 
medvilnės vartojimui skatinti.
2. Valstybė narė, kurios teritorijoje yra 
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įsisteigusios medvilnės valymo įmonės, 
patvirtina tarpšakines organizacijas, 
kurios atitinka kriterijus, nustatomus 
128 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. es

Pakeitimas 698
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

81 straipsnis Išbraukta.
Pagalbos išmokėjimas

1. Ūkininkams pagalba skiriama už 
reikalavimus atitinkantį hektarą, kaip 
numatyta 79 straipsnyje.
2. Tiems ūkininkams, kurie yra 
patvirtintos tarpšakinės organizacijos 
nariai, pagalba skiriama už reikalavimus 
atitinkantį hektarą 79 straipsnio 1 dalyje 
nurodytame baziniame plote, pagalbos 
sumą už hektarą padidinant 3 eurais.

Or. es

Pakeitimas 699
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba skiriama ne daugiau kaip 
penkerius metus iš eilės nuo prekybos 
metų, kuriais pasiekiamas 1 dalyje 
nurodyta 50 % riba, bet ne už vėlesnius 
kaip 2013–2014 prekybos metus.

Pagalba skiriama iki 2013–2014 prekybos 
metų.
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Or. it

Justification

E’ necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Pakeitimas 700
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba skiriama ne daugiau kaip 
penkerius metus iš eilės nuo prekybos 
metų, kuriais pasiekiamas 1 dalyje 
nurodyta 50 % riba, bet ne už vėlesnius 
kaip 2013–2014 prekybos metus.

Pagalba skiriama iki 2013–2014 prekybos 
metų.

Or. it

Justification

È necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento conseguenti allaristrutturazione.  
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Pakeitimas 701
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba skiriama ne daugiau kaip 
penkerius metus iš eilės nuo prekybos 
metų, kuriais pasiekiamas 1 dalyje 
nurodyta 50 % riba, bet ne už vėlesnius 
kaip 2013–2014 prekybos metus.

Pagalba skiriama iki 2013–2014 prekybos 
metų.

Or. it

Justification

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte 
alle necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Pakeitimas 702
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 4 a skirsnis (naujas), 84 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4A SKIRSNIS
PRIEMOKA UŽ BALTYMINGUS 

AUGALUS

84a straipsnis
Taikymo sritis

Pagalba skiriama ūkininkams, 
auginantiems baltymingus augalus, pagal 
šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus. 
Baltyminiams augalams priskiriami:
– žirniai, kurių klasifikacinis KN kodas 
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yra 0713 10,
– pašarinės pupos, kurių klasifikacinis 
KN kodas yra 0713 50,
– saldieji lubinai, kurių klasifikacinis KN 
kodas – 1209 29 50,
– liucerna bei žolės ir liucernos mišiniai,
– dobilai ir pašariniai dobilai.

Or. de

Justification

Aus Gründen der Ernährungssicherung und des Umwelt- und Klimaschutzes sollte die 
Tierproduktion in Europa ihre Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln verringern. 
Dies kann durch den Anbau betriebseigener Eiweißpflanzen erfolgen. Aufgrund günstiger 
Importmöglichkeiten wurden Züchtung und Innovation bei den Anbauverfahren von 
Eiweißpflanzen jedoch jahrelang vernachlässigt. Um nun die Entwicklung neuer Sorten und 
verbesserter Anbauverfahren anzuregen, soll die Prämie für Eiweißpflanzen um drei Jahre 
verlängert, der Anwendungsbereich erweitert  und der Prämienbetrag erhöht werden.

Pakeitimas 703
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 4 a skirsnis (naujas), 84 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

84b straipsnis
Suma ir pagalbos skyrimo reikalavimai

Už pašarinių pupų, saldžiųjų lubinų ir 
žirnių, nuimtų pasibaigus pieninės 
brandos etapui, hektarą mokama 80 EUR 
pagalba. Vis dėlto, augalai, auginami 
plotuose, kurie yra visiškai apsėti ir 
kultivuojami pagal vietos standartus, 
tačiau kuriuose dėl atitinkamos valstybės 
narės pripažintų išimtinių oro sąlygų 
žydėjimo etapas nepasiekiamas, toliau 
atitinka pagalbos skyrimo reikalavimus, 
jei šie plotai iki šio vegetacinio etapo 
nenaudojami jokiam kitam tikslui.
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Už dobilų ir liucernos pasėlius mokama 
80 EUR priemoka už plotus, šienaujamus 
bent jau du kartus per metus ir kai 
nušienauti augalai naudojami kaip 
pašarai.

Or. de

Pakeitimas 704
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 4 a skirsnis (naujas), 84 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

84c straipsnis
Plotas

(1) Nustatomas maksimalus 
garantuojamas 2.000.000 ha plotas, už 
kurį gali būti mokama pagalba.
(2) Jei plotas, už kurį prašoma pagalbos, 
viršija maksimalų garantuojamą plotą, 
144 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
tais metais proporcingai mažinamas 
vienam ūkininkui tenkantis plotas, už kurį 
prašoma pagalbos.

Or. de

Pakeitimas 705
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikant 56 straipsnio 1 dalį arba 117 
straipsnio 1 dalį, pomidorų, kurie tiekiami 
perdirbimui, augintojams to straipsnio 
nuostatose nurodytu laikotarpiu šiame 
skyriuje nustatytomis sąlygomis gali būti 

Išbraukta.
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teikiama pereinamojo laikotarpio 
pagalba.
2. Taikant 56 straipsnio 2 dalį arba 117 
straipsnio 2 dalį tam tikrų vieno ar 
daugiau vaisių ir daržovių produktų, 
išvardytų 56 straipsnio 2 dalies trečioje 
pastraipoje, kurie tiekiami perdirbimui, 
gamintojams to straipsnio nuostatose 
nurodytu laikotarpiu šiame skyriuje 
nustatytomis sąlygomis gali būti teikiama 
pereinamojo laikotarpio pagalba už plotą, 
kaip nustato valstybės narės.

Or. it

Pakeitimas 706
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikant 56 straipsnio 1 dalį arba 117 
straipsnio 1 dalį, pomidorų, kurie tiekiami 
perdirbimui, augintojams to straipsnio 
nuostatose nurodytu laikotarpiu šiame 
skyriuje nustatytomis sąlygomis gali būti 
teikiama pereinamojo laikotarpio 
pagalba.

Išbraukta.

2. Taikant 56 straipsnio 2 dalį arba 117 
straipsnio 2 dalį tam tikrų vieno ar 
daugiau vaisių ir daržovių produktų, 
išvardytų 56 straipsnio 2 dalies trečioje
pastraipoje, kurie tiekiami perdirbimui, 
gamintojams to straipsnio nuostatose 
nurodytu laikotarpiu šiame skyriuje 
nustatytomis sąlygomis gali būti teikiama 
pereinamojo laikotarpio pagalba už plotą, 
kaip nustato valstybės narės.

Or. it
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Justification

Soppressione dell'articolo 56

Pakeitimas 707
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, vadovaudamosi 
objektyviais kriterijais, nustato pagalbos 
už hektarą, kuriame auginami pomidorai 
ir vaisiai bei daržovės, išvardyti 56 
straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje, 
dydį.

Išbraukta.

2. Visa išmokų suma negali viršyti pagal 
53 straipsnio 2 dalį ar 117 straipsnį 
nustatytos viršutinės ribos.
3. Pagalba teikiama tik už tuos plotus, 
kuriuose užaugintiems produktams 
taikoma sutartis dėl perdirbimo į vieną iš 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 1 
straipsnio 1 dalies j punkte išvardytų 
produktų.
4. Subjektams, norintiems gauti Bendrijos 
pagalbą, valstybės narės gali taikyti 
papildomus objektyvius kriterijus, 
įskaitant reikalavimą, kad ūkininkai būtų 
gamintojų organizacijos nariai arba 
gamintojų grupė, pripažinta atitinkamai 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
125b straipsnį ar 152d straipsnį.

Or. it
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Pakeitimas 708
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, vadovaudamosi 
objektyviais kriterijais, nustato pagalbos 
už hektarą, kuriame auginami pomidorai 
ir vaisiai bei daržovės, išvardyti 56 
straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje, 
dydį.

Išbraukta.

2. Visa išmokų suma negali viršyti pagal 
53 straipsnio 2 dalį ar 117 straipsnį 
nustatytos viršutinės ribos.
3. Pagalba teikiama tik už tuos plotus, 
kuriuose užaugintiems produktams 
taikoma sutartis dėl perdirbimo į vieną iš 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 1 
straipsnio 1 dalies j punkte išvardytų 
produktų.
4. Subjektams, norintiems gauti Bendrijos 
pagalbą, valstybės narės gali taikyti 
papildomus objektyvius kriterijus, 
įskaitant reikalavimą, kad ūkininkai būtų 
gamintojų organizacijos nariai arba 
gamintojų grupė, pripažinta atitinkamai 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
125b straipsnį ar 152d straipsnį.

Or. it

Justification

Soppressione de ll'articolo 56
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Pakeitimas 709
Bogdan Golik

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Laikotarpiu, kuris baigiasi 2012 m. 
gruodžio 31 d., perdirbti tiekiamoms 
braškėms, kurių klasifikacinis KN kodas 
yra 0810 10 00, ir avietėms, kurių 
klasifikacinis KN kodas yra 0810 20 00, 
taikoma pereinamojo laikotarpio pagalba 
už plotą. 

(1) Laikotarpiu, kuris baigiasi 2012 m. 
gruodžio 31 d., perdirbti tiekiamoms 
braškėms, kurių klasifikacinis KN kodas 
yra 0810 10 00, ir avietėms, kurių 
klasifikacinis KN kodas yra 0810 20 00, 
taikoma pereinamojo laikotarpio pagalba 
už plotą. Pereinamojo laikotarpio 
pagalbos teikimas gali būti pratęstas iki 
2015 m.

Or. pl

Justification

Celem płatności przejściowej było ułatwienie dostosowań sektora do nowych warunków 
rynkowych związanych m.in. z rosnącą konkurencją ze strony państw trzecich. Biorąc pod 
uwagę obecne i przewidywane uwarunkowania tego sektora (np.: rosnące koszty zbioru, ceny 
energii, ale także aspekty społeczne i regionalne - koncentracja produkcji w kilku regionach o 
wysokiej skali bezrobocia), a w szczególności uwzględniając cały kontekst przeglądu systemu 
płatności, zasadne wydaje się rozważenie możliwości nadania temu wsparciu bardziej 
długoterminowego charakteru. 

Pakeitimas 710
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Speciali išmoka už riešutus
Speciali išmoka už riešutus mokama iki 
2013 m. pagal Reglamento 1782/2003 83 
ir 86 straipsnius.

Or. es
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Pakeitimas 711
Neil Parish

Pasiūlymas dėl reglamento
7 skirsnis – 88 - 96 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 skirsnis Išbraukta.
IŠMOKOS UŽ AVIS IR OŽKAS
(visas skirsnis)

Or. en

Justification

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

Pakeitimas 712
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
7 skirsnis – 88-96 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 skirsnis Išbraukta.
IŠMOKOS UŽ AVIS IR OŽKAS
(visas skirsnis)

Or. en

Justification

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.
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Pakeitimas 713
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Reikia taikyti specialias ES 
avininkystės sektoriaus, kuris patyrė didelį 
nuosmukį, rėmimo priemones. Reikia 
įgyvendinti 2008 m. birželio 19 d. 
Parlamento rezoliucijoje dėl avių ir ožkų 
sektoriaus ateities Europoje pateiktas 
rekomendacijas.
_______

P6_TA(2008)0310.

Or. en

Pakeitimas 714
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Privalomo avienos produktų 
ženklinimo sistemos taikymas Europos 
Sąjungoje naudojant ES logotipą.

Or. en

Justification

An EU labelling system for sheep-meat products would  allow consumers to distinguish 
between EU products and those from third countries and would ensure that consumers are 
fully aware as to the place of origin of the product.
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Pakeitimas 715
Neil Parish

Pasiūlymas dėl reglamento
8 skirsnio – 97-108 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 skirsnis Išbraukta.
IŠMOKOS UŽ GALVIJUS
(visas skirsnis)

Or. en

Justification

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

Pakeitimas 716
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
8 skirsnis – 97-108 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 skirsnis Išbraukta.
IŠMOKOS UŽ GALVIJUS
(visas skirsnis)

Or. en

Justification

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.
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Pakeitimas 717
Ioannis Gklavakis

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 8 a skirsnis (naujas), 108 a – 108 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8A SKIRSNIS
PAGALBA TABAKUI

108a straipsnis
Taikymo sritis

Pagalba 2010, 2011 ir 2012 m. gali būti 
skiriama ūkininkams, auginantiems 
žaliavinį tabaką, klasifikuojamą pagal KN 
kodą 2401, laikantis šiame skyriuje 
nustatytų sąlygų.

108b straipsnis
Pagalbos skyrimo reikalavimai

Pagalba skiriama ūkininkams, pagal 
Reglamentą (EEB) Nr. 2075/92 2000, 
2001 ir 2002 kalendoriniais metais 
gavusiems priemoką už tabaką, bei 
ūkininkams, nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 
2005 m. gruodžio 31 d. įsigijusiems 
tabako gamybos kvotų. Taikomos šios 
pagalbos išmokėjimo sąlygos:
a) tabakas turi būti kilęs iš Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 2848/98 II priede 
nurodytos gamybos vietovės; 
b) turi būti laikomasi kokybės 
reikalavimų, apibrėžtų Reglamente (EB) 
Nr. 2848/98;
c) lapinį tabaką į pirmojo supirkėjo 
patalpas ūkininkas turi pristatyti pagal 
auginimo sutartį;
d) mokėjimas turi būti atliktas taip, kad 
būtų užtikrintos vienodos sąlygos 
ūkininkams ir (arba) būtų atsižvelgta į 
objektyvius kriterijus, pavyzdžiui, tabako 
augintojų vietovė, esanti 1 tikslo regione, 
arba tam tikros kokybės rūšių auginimas.
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108c straipsnis
Sumos

Didžiausia bendros pagalbos suma, į 
kurią taip pat įeina pagal 111 straipsnį į 
Bendrijos tabako fondą mokėtinos sumos, 
nustatoma taip:

(mln. eurų)

2010 - 2012
Vokietija 21,287
Ispanija 70,599
Prancūzija 48,217
Italija (išskyrus 
Apuliją)

189,366

Portugalija 8,468
2009 - 2012

Vengrija pm
Bulgarija pm
Rumunija pm
Lenkija pm

108d straipsnis
Į Bendrijos tabako fondą mokėtinos 

sumos
Reglamento (EB) nr. 2075/92 13 
straipsnyje numatyto Bendrijos tabako 
fondo informavimo veiksmams finansuoti 
panaudojama 5 % dydžio suma nuo 
pagalbos sumos, suteiktos vadovaujantis 
šio skyriaus nuostatomis, už 2010–2012 
kalendorinius metus.

Or. el

Justification

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003.  Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης, νέο 
τμήμα όπου θα προβλέπονται αναλυτικά οι διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης του καπνού 
μέχρι το 2013, όπως άλλωστε συμβαίνει για τα υπόλοιπα καθεστώτα ενίσχησης της παρούσας 
πρότασης.
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Pakeitimas 718
Bogdan Golik

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bet kuri naujoji valstybė narė 
bendrosios išmokos už plotą schemą gali 
taikyti iki 2013 m. gruodžio 31 d.  
Naujosios valstybės narės apie savo 
ketinimą nutraukti schemos taikymą 
Komisijai praneša iki paskutiniųjų 
taikymo metų rugpjūčio 1 d.

(3) Bet kuri naujoji valstybė narė 
bendrosios išmokos už plotą schemą gali 
taikyti iki 2013 m. gruodžio 31 d.  Be to, 
kaip vieną iš galimybių laikotarpiu po 
2013 m., naujosiose valstybėse narėse 
galima ir toliau taikyti bendrosios išmokos 
už plotą schemą, jei reikia, padarius 
pakeitimų. Naujosios valstybės narės apie 
savo ketinimą nutraukti schemos taikymą 
Komisijai praneša iki paskutiniųjų taikymo 
metų rugpjūčio 1 d.

Or. pl

Justification

Dotychczasowe ustalenia, w tym ustalenia techniczne ze służbami Komisji Europejskiej, 
wskazują na zgodność systemu jednolitej płatności obszarowej z kryteriami WTO (Green 
Box). System jednolitej płatności obszarowej sprawdził się w nowych państwach 
członkowskich. Z uwagi na fakt, iż roztrzygnięcia dotyczące kształtu i wysokości płatności 
bezpośrednich po 2013 jeszcze nie zapadły, zasadnym jest uwzględnienie systemu jednolitej 
płatności obszarowej jako jednej z opcji do zastosowania po 2013 roku. 

Pakeitimas 719
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pasibaigus bendrosios išmokos už plotą 
schemos taikymo laikotarpiui, tiesioginės 
išmokos taikomos pagal atitinkamas 
Bendrijos taisykles ir remiantis 

4. Pasibaigus bendrosios išmokos už plotą 
schemos taikymo laikotarpiui, taikoma 
tokia pat kaip kitose valstybės narėse 
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kiekybiniais rodikliais, pavyzdžiui, baziniu 
plotu, priemokų riba ir didžiausiu 
garantuojamu kiekiu (DGK), nurodytais 
Stojimo aktuose ir vėlesniuose Bendrijos 
teisės aktuose kiekvienai tiesioginei 
išmokai. Vėliau taikomos šio reglamento 
110 straipsnyje nustatytos atitinkamų 
metų procentinės normos.

bendrųjų tiesioginių išmokų schema.

Or. pl

Justification

Wprowadzenie jednolitej podstawowej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich  byłoby rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym 
stopniu odpowiadałoby zadaniom Wspólnoty i celom WPR niż ma to miejsce obecnie.

Pakeitimas 720
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl reglamento
112 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

112a straipsnis
Nacionalinis rezervas

1. Valstybės narės, taikančios bendrosios 
išmokos schemą, sukuria nacionalinį 
rezervą, kuriame būtų laikomas VIIIa 
priede nustatytų viršutinių ribų ir 
tiesioginių išmokų, faktiškai išmokėtų 
atitinkamais metais, bendros vertės 
skirtumas. 
2. Remdamosi objektyviais kriterijais ir 
siekdamos, kad visiems ūkininkams būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos ir išvengta 
rinkos principų pažeidimo bei 
konkurencijos iškraipymo, jos gali 
naudotis šiuo nacionaliniu rezervu 
vykdyti mokėjimus, skirtus įgyvendinti 68 
straipsnyje nurodytas priemones.

Or. en
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Justification

Having in mind that the new Member States applying the SAPS do not have a national reserve 
a solution could be found in using the unutilized funds from the national direct payments 
envelope. These funds can form a reserve which might be used for measures under the revised 
art. 69 of Regulation 1782/2003. 

Pakeitimas 721
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) II priedo B ir C punktuose nurodyti 
reikalavimai taikomi nuo 2011 m. sausio 
1 d.

b) II priedo B punkte nurodyti reikalavimai 
taikomi nuo 2011 m. sausio 1 d.;

Or. en

Pakeitimas 722
Bogdan Golik  

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) II priedo B ir C punktuose nurodyti 
reikalavimai taikomi nuo 2011 m. sausio 
1 d.

b) II priedo B punkte nurodyti reikalavimai 
taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d.

Or. pl

Justification

Pełne wdrożenie zasady wzajemniej zgodności w obszarze C w nowych państwach 
członkowskich powinno zostać zsynchronizowane z procesem dochodzenia do pełnych 
płatnośc. Spełnienie wymogów związanych z dobrostanem zwierząt wymaga poniesienia przez 
gospodarstwa rolne w tych krajach istotnych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te powinny 
zostać rozłożone w czasie. Dodatkowo sektor produkcji zwierzęcej w nowych państwach 
członkowskich przechodzi przemiany restrukturyzacyjne polegające na szybkim spadku liczby 
gospodarstw prowadzących chów zwierząt.
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Pakeitimas 723
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) II priedo B ir C punktuose nurodyti 
reikalavimai taikomi nuo 2011 m. sausio 
1 d.

b) II priedo B punkte nurodyti 
reikalavimai taikomi nuo 2009 m. sausio 
1 d.;

Or. en

Justification

This Pakeitimas takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.

Pakeitimas 724
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) II priedo A punkte nurodyti 
reikalavimai taikomi nuo 2016 m. sausio 
1 d.

Or. en

Pakeitimas 725
Bogdan Golik

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) II priedo C punkte nurodyti 
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reikalavimai taikomi nuo 2013 m. sausio 
1 d.

Or. pl

Pakeitimas 726
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) II priedo C punkte nurodyti 
reikalavimai taikomi nuo 2013 m. sausio 
1 d.

Or. en

Justification

The on-going restructuring of the animal production sector in NMS must be taken into 
account, and the fact that NMS will not reach the full level of direct payment earlier than 
2013.

Pakeitimas 727
Bogdan Golik

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) II priedo B ir C punktuose nurodyti 
reikalavimai taikomi nuo 2014 m. sausio 
1 d.

b) II priedo B punkte nurodyti reikalavimai 
taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.;

Or. pl
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Pakeitimas 728
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) II priedo B ir C punktuose nurodyti 
reikalavimai taikomi nuo 2014 m. sausio 
1 d.

b) II priedo B punkte nurodyti reikalavimai 
taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d., o 
reikalavimai, nurodyti C punkte, 
Rumunijai ir Bulgarijai taikomi nuo 2016 
m. 

Or. ro

Justification

România şi Bulgaria vor atinge plafonul de 100%plăţi directe la 1.01.2016 şi este echitabil 
ca atunci să fie şi termenul pentru aplicarea completă a pachetului de eco-condiţionalitate.

Pakeitimas 729
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) II priedo B ir C punktuose nurodyti 
reikalavimai taikomi nuo 2014 m. sausio 
1 d.

b) II priedo B punkte nurodyti reikalavimai 
taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.;

Or. en
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Pakeitimas 730
Bogdan Golik

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies 3 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) II priedo C punkte nurodyti 
reikalavimai taikomi nuo 2016 m. sausio 
1 d.

Or. pl

Pakeitimas 731
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies 3 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) II priedo C punkte nurodyti 
reikalavimai taikomi nuo 2016 m. sausio 
1 d.

Or. en

Pakeitimas 732
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2011 biudžetinių metų skiriama 
484 mln. EUR kaip papildoma Bendrijos 
parama priemonėms tabaką 
auginančiuose regionuose pagal kaimo 
plėtros programą, finansuojamą iš 
EŽŪFKP, toms valstybėms narėms, 
kuriose 2000, 2001 ir 2002 m. tabako 
augintojai gavo pagalbą pagal Tarybos 

Išbraukta.
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reglamentą (EB) Nr. 2075/92.

Or. en

Justification

The European taxpayer should not be subsidising tobacco production..

Pakeitimas 733
Ioannis Gklavakis

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2011 biudžetinių metų skiriama 
484 mln. EUR kaip papildoma Bendrijos 
parama priemonėms tabaką 
auginančiuose regionuose pagal kaimo 
plėtros programą, finansuojamą iš 
EŽŪFKP, toms valstybėms narėms, 
kuriose 2000, 2001 ir 2002 m. tabako 
augintojai gavo pagalbą pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2075/92.

Išbraukta.

Or. el

Justification

Το παρόν άρθρο διαγράφεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το νέο Τμήμα 9 του παρόντος 
Kανονισμού  όπου προβλέπει αναλυτικές διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης καπνού.

Pakeitimas 734
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2011 biudžetinių metų skiriama 
484 mln. EUR kaip papildoma Bendrijos 

Nuo 2011 biudžetinių metų, remiantis 
neginčijamu išskirtiniu valstybių narių 
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parama priemonėms tabaką auginančiuose 
regionuose pagal kaimo plėtros programą, 
finansuojamą iš EŽŪFKP, toms valstybėms 
narėms, kuriose 2000, 2001 ir 2002 m. 
tabako augintojai gavo pagalbą pagal 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2075/92.

pasirinkimu, gali būti skiriama 
daugiausiai 484 mln. EUR, kaip 
papildoma Bendrijos parama priemonėms 
tabaką auginančiuose tų valstybių narių
regionuose pagal kaimo plėtros programą, 
finansuojamą iš EŽŪFKP.. Šį pervedimą 
gali atlikti valstybės narės, jei toks buvo jų 
pasirinkimas, kuriose 2000, 2001 ir 2002 
m. tabako augintojai gavo pagalbą pagal 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2075/92.

Or. el

Justification

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της παραγωγής του καπνού που αναμένεται να 
συνεχιστεί στις καπνοπαραγωγές περιφέρειες, δεν δικαιολογείται η χρηματοδοτική μεταφορά 
του 50% των άμεσων πληρωμών του τομέα στον δεύτερο πυλώνα (II) της Αγροτικής Ανάπτυξης 
μετά το 2010. προτείνεται  κατά συνέπεια το κάθε κράτος μέλος να έχει την δυνατότητα 
επιλογής του μέτρου αλλά και του τρόπου εφαρμογής του, προκειμένου οι καπνοπαραγωγοί και 
οι άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπιστούν σε ισότιμη βάση•

Pakeitimas 735
Brian Simpson, Neil Parish

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
132 straipsnio 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 378/2007
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Moduliavimo normos, kurios turi būti 
taikomos ūkininkui pritaikius 
Reglamento (EB) Nr. XXX/2008 (šio 
reglamento) 7 straipsnį, sumažintos 
5 procentiniais punktais, atimamos iš 
savanoriško moduliavimo normos, kurią 
taiko valstybės narės pagal šio straipsnio 4 
dalį. Tiek procentai, kurie turi būti atimti, 
tiek galutinė savanoriško moduliavimo 
norma yra lygi nuliui arba yra didesnė.

5. Moduliavimo normos, kurios turi būti 
taikomos ūkininkui pritaikius 
Reglamento (EB) Nr. XXX/2008 (šio 
reglamento) 7 straipsnį, sumažintos 
5 procentiniais punktais, atimamos iš 
savanoriško moduliavimo normos, kurią 
taiko valstybės narės pagal šio straipsnio 4 
dalį. Tiek procentai, kurie turi būti atimti, 
tiek galutinė savanoriško moduliavimo 
norma yra lygi nuliui arba yra didesnė. 
Tačiau pakeitimų padarinys negali būti 
bendras EŽŪFKP lėšų, kurios jau buvo 
paskirtos kaimo plėtros programoms, 
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sumažėjimas, kaip numatyta formaliame 
Komisijos sprendime, kuriuo jiems 
pritariama.

Or. en

Justification

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Pakeitimas 736
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
132 straipsnio 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 378/2007
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Moduliavimo normos, kurios turi būti 
taikomos ūkininkui pritaikius 
Reglamento (EB) Nr. XXX/2008 (šio 
reglamento) 7 straipsnį, sumažintos 
5 procentiniais punktais, atimamos iš 
savanoriško moduliavimo normos, kurią 
taiko valstybės narės pagal šio straipsnio 4 
dalį. Tiek procentai, kurie turi būti atimti, 
tiek galutinė savanoriško moduliavimo 
norma yra lygi nuliui arba yra didesnė.

5. Moduliavimo normos, kurios turi būti 
taikomos ūkininkui pritaikius 
Reglamento (EB) Nr. XXX/2008 (šio 
reglamento) 7 straipsnį, sumažintos 
5 procentiniais punktais, atimamos iš 
savanoriško moduliavimo normos, kurią 
taiko valstybės narės pagal šio straipsnio 4 
dalį. Tiek procentai, kurie turi būti atimti, 
tiek galutinė savanoriško moduliavimo 
norma yra lygi nuliui arba yra didesnė. 
Tačiau pakeitimų padarinys negali būti 
bendras EŽŪFKP lėšų, kurios jau buvo 
paskirtos kaimo plėtros programoms, 
sumažėjimas, kaip numatyta formaliame 
Komisijos sprendime, kuriuo jiems 
pritariama.

Or. en
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Justification

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Pakeitimas 737
Bogdan Golik

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau to reglamento 66, 67, 68, 68a, 69 
straipsniai, 70 straipsnio 1 dalies a punktas 
ir IV dalies 1 skyrius (kietieji kviečiai), 2 
skyrius (priemoka už baltyminius augalus), 
4 skyrius (išmoka už riešutų plotą), 8 
skyrius (energiniai augalai), 9 skyrius 
(pagalba už sėklą), 10 skyrius (išmoka už 
pasėlių plotą) 10b skyrius (pagalba už 
alyvmedžių giraites), 10c skyrius (pagalba 
už tabaką) ir 10d skyrius (pagalba už 
apynių plotą) taikomi 2009 m. 

Tačiau to reglamento 66, 67, 68, 68a, 69 
straipsniai, 70 straipsnio 1 dalies a punktas 
ir IV dalies 1 skyrius (kietieji kviečiai), 2 
skyrius (priemoka už baltyminius augalus), 
4 skyrius (išmoka už riešutų plotą), 8 
skyrius (energiniai augalai), 9 skyrius 
(pagalba už sėklą), 10 skyrius (išmoka už 
pasėlių plotą) 10b skyrius (pagalba už 
alyvmedžių giraites), 10c skyrius (pagalba 
už tabaką) ir 10d skyrius (pagalba už 
apynių plotą) taikomi 2009 m. 8 skyrius 
(energiniai augalai) taikomas ir toliau.

Or. pl

Justification

Dopłaty do upraw roślin energetycznych powinny zostać utrzymane. Realizacja przyjętego 
przez Wspólnotę celu dotyczącego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
będzie trudna bez kontynuacji udzielanego dotychczas wsparcia finansowego do upraw roślin 
energetycznych.
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Pakeitimas 738
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau to reglamento 66, 67, 68, 68a, 69 
straipsniai, 70 straipsnio 1 dalies a punktas 
ir IV dalies 1 skyrius (kietieji kviečiai), 2 
skyrius (priemoka už baltyminius augalus), 
4 skyrius (išmoka už riešutų plotą), 8 
skyrius (energiniai augalai), 9 skyrius 
(pagalba už sėklą), 10 skyrius (išmoka už 
pasėlių plotą) 10b skyrius (pagalba už
alyvmedžių giraites), 10c skyrius (pagalba 
už tabaką) ir 10d skyrius (pagalba už 
apynių plotą) taikomi 2009 m.

Tačiau to reglamento 66, 67, 68, 68a, 69 
straipsniai, 70 straipsnio 1 dalies a punktas 
ir IV dalies 1 skyrius (kietieji kviečiai), 2 
skyrius (priemoka už baltyminius augalus), 
4 skyrius (išmoka už riešutų plotą), 8 
skyrius (energiniai augalai), 9 skyrius 
(pagalba už sėklą), 10 skyrius (išmoka už 
pasėlių plotą), 10c skyrius (pagalba už 
tabaką) ir 10d skyrius (pagalba už apynių 
plotą) taikomi 2009 m.

Or. es

Justification

La ayuda acoplada al olivar debe desacoplarse desde 2009, sin periodo transitorio.

Pakeitimas 739
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Pasiūlymas dėl reglamento
133 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

133a straipsnis
Su teisės aktų vykdymu susijusių išlaidų 

tyrimas
Komisija atlieka tyrimą, siekdama įvertinti 
realias ūkininkų išlaidas, kurias jie 
patirtų laikydamiesi Bendrijos teisės aktų 
aplinkos, gyvūnų gerovės ir sveikatos bei 
maisto saugumo srityje, kuriuose 
numatytos normos viršija 
importuojamiems produktams taikomas 
normas. Šie teisės aktai, inter alia, apima 
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II priedo reglamentus ir direktyvas, 
kuriais remiama Kompleksinio paramos 
susiejimo sistema, bei III priede 
apibrėžtus geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės standartus, kurie 
taip pat įeina į šią sistemą.
Komisijos tyrime įvertinamos su minėtųjų 
teisės aktų vykdymu susijusios išlaidos 
visose valstybėse narėse. Skirtingose 
valstybėse narėse ar jų regionuose šios 
išlaidos gali būti skirtingos – tai priklauso 
nuo jų klimato, geologinių, ekonominių ir 
socialinių skirtumų bei jų gamybos 
ypatumų.

Or. en

Justification

The European Parliament repeatedly voiced its position (T6-0598/2007and T6-0093/2008) 
that direct payments should be further rationalized after 2013 by making the height of these 
payments dependent on the actual costs of compliance with EU legislation that goes beyond 
the standards that import products are subject to. The results of the pilot can serve as a basis 
for putting into practice a rationalization of agricultural payments after 2013. Moreover, the 
results will help the EU to justify its agricultural payments within the framework of the WTO, 
as well as to its own citizens. 
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