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Pakeitimas 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti.
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % 
jų nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % 
tuo atveju, jei jų susietosios paramos dydis
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 % Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalinės viršutinės ribos.
Susietoji parama turėtų būti skiriama tiek, 
kiek reikia, kad tie regionai būtų 
paskatinti išlaikyti dabartinį gamybos lygį. 
Be to, šia parama turėtų būti suteiktos 
galimybės pasinaudoti ūkininkams, kurie 
turi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 
ir Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų 
pasinaudoti teisėmis į išmokas. Siekiant 
patvirtinti savanorišką susietąją paramą, 
kuri viršija 10 % metinės nacionalinės 

(33) tiesioginės paramos atsiejimas ir 
vienkartinių išmokų už plotą schemos 
įvedimas buvo esminiai BŽŪP reformos 
proceso elementai. Patirtis, įgyta taikant 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009, kartu su 
padėties rinkoje raida rodo, kad schemos, 
2013 m. neįtrauktos į vienkartinių išmokų 
schemą, dabar gali būti įtrauktos į bazinės 
išmokos schemą siekiant skatinti labiau į 
rinką orientuotą ir tvarų žemės ūkį.
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kiekvienai valstybei narei nustatytos ribos, 
Komisija taip pat turėtų būti įgaliota 
priimti įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

Or. en

Pakeitimas 284
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % 
jų nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % 
tuo atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 % Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalinės viršutinės ribos. 
Susietoji parama turėtų būti skiriama tiek, 
kiek reikia, kad tie regionai būtų 
paskatinti išlaikyti dabartinį gamybos lygį. 
Be to, šia parama turėtų būti suteiktos 
galimybės pasinaudoti ūkininkams, kurie 

Išbraukta.
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turi pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1782/2003 ir Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 2013 m. gruodžio 31 d. jiems 
skirtas specialiąsias teises į išmokas, bet 
neturi reikalavimų atitinkančių hektarų, 
kad galėtų pasinaudoti teisėmis į išmokas. 
Siekiant patvirtinti savanorišką susietąją 
paramą, kuri viršija 10 % metinės 
nacionalinės kiekvienai valstybei narei 
nustatytos ribos, Komisija taip pat turėtų 
būti įgaliota priimti įgyvendinimo aktus, 
netaikydama Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011;

Or. en

Pakeitimas 285
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 % Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 20 %, jei 
jų susietosios paramos dydis bent vienerius 
2010–2013 m. laikotarpio metus viršytų 
5 %. Tačiau tinkamai pagrįstais atvejais, jei 
įrodomi itin svarbūs regiono poreikiai ir 
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regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 %
savo nacionalinės viršutinės ribos. Susietoji 
parama turėtų būti skiriama tiek, kiek 
reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 
išlaikyti dabartinį gamybos lygį. Be to, šia 
parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 
10 % metinės nacionalinės kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisija 
taip pat turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

gavus Komisijos pritarimą, valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama panaudoti 
daugiau kaip 20 % savo nacionalinės 
viršutinės ribos. Susietoji parama turėtų 
būti skiriama tiek, kiek reikia, kad tie 
regionai būtų paskatinti išlaikyti dabartinį 
užimtumo ar gamybos lygį, arba paremti 
sektoriams ar gamybos rūšims, dėl kurių 
užtikrinami dideli privalumai geresnės 
aplinkos apsaugos, kovos su klimato kaita 
ar biologinės įvairovės požiūriais. Be to, 
šia parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 
10 % metinės nacionalinės kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisija 
taip pat turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

Or. bg

Pakeitimas 286
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
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regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % 
jų nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % 
tuo atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 % Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalinės viršutinės ribos.
Susietoji parama turėtų būti skiriama tiek, 
kiek reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 
išlaikyti dabartinį gamybos lygį. Be to, šia 
parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 
10 % metinės nacionalinės kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisija 
taip pat turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nusistatyti nuosavą paramos 
dydį, kuris neviršytų 15 % jų nacionalinių 
viršutinių ribų. Susietoji parama turėtų būti 
skiriama tiek, kiek reikia, kad tie regionai 
būtų paskatinti išlaikyti dabartinį gamybos 
lygį, arba paremti sektoriams ar gamybos 
rūšims, dėl kurių užtikrinami dideli 
privalumai geresnės aplinkos apsaugos, 
kovos su klimato kaita ar biologinės 
įvairovės požiūriais. Be to, šia parama 
turėtų būti suteiktos galimybės pasinaudoti 
ūkininkams, kurie turi pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 ir Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 2013 m. gruodžio 31 d. jiems 
skirtas specialiąsias teises į išmokas, bet 
neturi reikalavimų atitinkančių hektarų, 
kad galėtų pasinaudoti teisėmis į išmokas.

Or. en

Pakeitimas 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
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nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 % Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalinės viršutinės ribos.
Susietoji parama turėtų būti skiriama tiek, 
kiek reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 
išlaikyti dabartinį gamybos lygį. Be to, šia 
parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 
10 % metinės nacionalinės kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisija 
taip pat turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 10 %
jų nacionalinių viršutinių ribų. Susietoji 
parama turėtų būti skiriama tiek, kiek 
reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 
išlaikyti dabartinį gamybos lygį, ir, 
siekiant, kad būtų užtikrintas tinkamas 
šios sąlygos laikymasis, Komisijai turėtų 
būti suteiktas įgaliojimas stebėti gamybos 
lygį sektoriuose ir regionuose, kur 
taikoma šios rūšies parama, ir prireikus 
reikalauti, kad valstybės narės sumažintų 
tiesioginių išmokų, suteiktų susietos 
paramos būdu, procentinę dalį. Be to, šia 
parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas.

Or. en

Pagrindimas

Nustatomos susietosios paramos ribos vadovaujantis daliniais straipsnių pakeitimais.
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Pakeitimas 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 % Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 %
savo nacionalinės viršutinės ribos. Susietoji 
parama turėtų būti skiriama tiek, kiek 
reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 
išlaikyti dabartinį gamybos lygį. Be to, šia 
parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 

(33) valstybėms narėms nebeturėtų būti 
leista dalies jų tiesioginėms išmokoms 
taikomų nacionalinių viršutinių ribų 
panaudoti susietajai paramai tam tikruose 
sektoriuose skirti, išskyrus labai aiškiai 
nustatytais atvejais ir ribotą laiko tarpą. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra itin svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų. Tačiau labai 
išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, 
jei įrodomi itin svarbūs regiono poreikiai ir 
gavus Komisijos pritarimą, valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama panaudoti 
daugiau kaip 5 % savo nacionalinės 
viršutinės ribos. Susietoji parama turėtų 
būti skiriama tiek, kiek reikia, kad tie 
regionai būtų paskatinti išlaikyti dabartinį 
gamybos lygį. Be to, šia parama turėtų būti 
suteiktos galimybės pasinaudoti 
ūkininkams, kurie turi pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 ir Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 2013 m. gruodžio 31 d. jiems 
skirtas specialiąsias teises į išmokas, bet 
neturi reikalavimų atitinkančių hektarų, 
kad galėtų pasinaudoti teisėmis į išmokas. 
Siekiant patvirtinti savanorišką susietąją 
paramą, kuri viršija 5 % metinės 
nacionalinės kiekvienai valstybei narei 
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10 % metinės nacionalinės kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisija 
taip pat turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

nustatytos ribos, Komisija taip pat turėtų 
būti įgaliota priimti įgyvendinimo aktus, 
netaikydama Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011. Galimybė gauti susietąją 
paramą turėtų būti suteikta tik mažiems 
sektoriams, turintiems ypatingų reikmių, 
ir ji neturėtų būti naudojama kaip bendro 
pobūdžio priemonė. Be to, kuo greičiau 
turėtų būti laipsniškai atsisakyta visų 
susietųjų išmokų;

Or. en

Pakeitimas 289
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 % Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 

(33) valstybėms narėms ir už 
ūkininkavimą atsakingoms regioninėms 
institucijoms turėtų būti leista panaudoti 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų susietajai 
paramai skirti tuose sektoriuose ir tais 
atvejais, kuriuos jie yra aiškiai apibrėžę. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių, taip padedant gerinti jų 
konkurencingumą ir jų produktų kokybę 
ir atkurti pusiausvyrą vertės grandinėje. 
Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 



AM\907852LT.doc 11/169 PE492.791v01-00

LT

savo nacionalinės viršutinės ribos. Susietoji 
parama turėtų būti skiriama tiek, kiek 
reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 
išlaikyti dabartinį gamybos lygį. Be to, šia 
parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 
10 % metinės nacionalinės kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisija 
taip pat turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

metus viršytų 5 %. Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalinės viršutinės ribos. Susietoji 
parama turėtų būti skiriama tiek, kiek 
reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 
išlaikyti dabartinį gamybos lygį. Be to, šia 
parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 
10 % metinės nacionalinės kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisija 
taip pat turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

Or. es

Pagrindimas

Pusiausvyros nebuvimas vertės grandinėje yra viena iš pagrindinių  kai kurių sektorių 
išnykimo iš globalizuotos atviros rinkos priežasčių.

Pakeitimas 290
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 



PE492.791v01-00 12/169 AM\907852LT.doc

LT

nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 % Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalinės viršutinės ribos. Susietoji 
parama turėtų būti skiriama tiek, kiek 
reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 
išlaikyti dabartinį gamybos lygį. Be to, šia 
parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 
10 % metinės nacionalinės kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisija 
taip pat turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos, kraštovaizdžio ir (arba) 
socialinių priežasčių. Valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama šiai paramai 
panaudoti iki 5 % jų nacionalinių viršutinių 
ribų arba 10 % tuo atveju, jei jų susietosios 
paramos dydis bent vienerius 2010–
2013 m. laikotarpio metus viršytų 5 %.
Tačiau tinkamai pagrįstais atvejais, jei 
įrodomi itin svarbūs regiono poreikiai ir 
gavus Komisijos pritarimą, valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama panaudoti 
daugiau kaip 10 % savo nacionalinės 
viršutinės ribos. Susietoji parama turėtų 
būti skiriama tiek, kiek reikia, kad tie 
regionai būtų paskatinti išlaikyti dabartinį 
užimtumo ar gamybos lygį, siekiant 
paremti sektorius ar gamybos rūšis, 
užtikrinančias didelius privalumus dėl 
aplinkosauginių priežasčių, įskaitant 
biologinę įvairovę ir kraštovaizdžio 
tvarumą bei kovą su klimato kaita. Be to, 
šia parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 
10 % metinės nacionalinės kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisija 
taip pat turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

Or. en
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Pakeitimas 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 % Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalinės viršutinės ribos. Susietoji 
parama turėtų būti skiriama tiek, kiek 
reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 
išlaikyti dabartinį gamybos lygį. Be to, šia 
parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 
10 % metinės nacionalinės kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisija 

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 %. Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalinės viršutinės ribos. Susietoji 
parama turėtų būti skiriama tiek, kiek 
reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 
išlaikyti dabartinį gamybos lygį. Be to, šia 
parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 
10 % metinės nacionalinės kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisija 
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taip pat turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

taip pat turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Susietosios paramos teikimas gana 
problemiškas atsižvelgiant į tai, kad jį 
lemia specifinė ekonominė, socialinė ir 
aplinkosauginė padėtis. Įtraukus naujas 
nuostatas, pvz., dėl paskatų, siekiant 
išsaugoti esamą užimtumą ar gamybos 
lygį atitinkamuose regionuose arba 
paremti sektorius ar produktus, dėl kurių 
labai prisidedama prie aplinkos būklės 
gerinimo, kovos su klimato kaita ar 
biologinės apsaugos išsaugojimo, būtų 
paprasčiau ar lengviau užtikrinti paramą;

Or. ro

Pakeitimas 292
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
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metus viršytų 5 % Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalinės viršutinės ribos. Susietoji 
parama turėtų būti skiriama tiek, kiek 
reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 
išlaikyti dabartinį gamybos lygį. Be to, šia 
parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 
10 % metinės nacionalinės kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisija 
taip pat turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

metus viršytų 5 %. Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalinės viršutinės ribos. Susietoji 
parama turėtų būti skiriama tiek, kiek 
reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 
išlaikyti dabartinį gamybos lygį. Be to, šia 
parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 
10 % metinės nacionalinės kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisijai
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus vadovaujantis SESV 
290 straipsniu;

Or. de

Pagrindimas

Čia keliamas ne techninis, o reguliavimo klausimas.

Pakeitimas 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
tikslingą Sąjungos fondų panaudojimą ir 
išvengti dvigubo finansavimo pagal kitas 
panašias paramos priemones, Komisija 
turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 
290 straipsnį priimti teisės aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės, susijusios su 
savanoriškos susietosios paramos teikimo 

Išbraukta.
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sąlygomis, taip pat tokios paramos 
suderinamumu su kitomis Sąjungos 
priemonėmis ir paramos sumavimo 
taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) dėl paramos medvilnės sektoriui 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 nustatyta, 
kad dalį paramos ir toliau reikia sieti su 
medvilnės auginimu, skiriant specialiąją 
išmoką už reikalavimus atitinkantį 
hektarą, kad būtų išvengta gamybos 
trukdžių medvilnės auginimo regionuose, 
ir atsižvelgiant į visus šį pasirinkimą 
lemiančius veiksnius. Toks pasirinkimas 
turėtų būti išlaikytas, remiantis 1979 m. 
Stojimo akto 4 protokole dėl medvilnės 
nurodytais tikslais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) dėl paramos medvilnės sektoriui 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 nustatyta, 
kad dalį paramos ir toliau reikia sieti su 
medvilnės auginimu, skiriant specialiąją 
išmoką už reikalavimus atitinkantį hektarą, 
kad būtų išvengta gamybos trukdžių 

(35) dėl paramos medvilnės sektoriui 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 nustatyta, 
kad dalį paramos paskutinį kartą reikia 
sieti su medvilnės auginimu, skiriant 
specialiąją išmoką už reikalavimus 
atitinkantį hektarą, kad būtų išvengta 
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medvilnės auginimo regionuose, ir 
atsižvelgiant į visus šį pasirinkimą 
lemiančius veiksnius. Toks pasirinkimas 
turėtų būti išlaikytas, remiantis 1979 m. 
Stojimo akto 4 protokole dėl medvilnės 
nurodytais tikslais;

gamybos trukdžių medvilnės auginimo 
regionuose, ir atsižvelgiant į visus šį 
pasirinkimą lemiančius veiksnius. Toks 
pasirinkimas turėtų būti išsaugotas
laikinai, remiantis 1979 m. Stojimo akto 
4 protokole dėl medvilnės nurodytais 
tikslais. Siekiant, kad ši priemonė ateityje 
būtų labiau susieta su BŽŪP iššūkiais, 
turėtų būti atliktas specialiosios išmokos 
už medvilnę būtinybės ir veiksmingumo 
vertinimas;

Or. de

Pakeitimas 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) dėl paramos medvilnės sektoriui 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 nustatyta, 
kad dalį paramos ir toliau reikia sieti su 
medvilnės auginimu, skiriant specialiąją 
išmoką už reikalavimus atitinkantį hektarą, 
kad būtų išvengta gamybos trukdžių 
medvilnės auginimo regionuose, ir 
atsižvelgiant į visus šį pasirinkimą 
lemiančius veiksnius. Toks pasirinkimas 
turėtų būti išlaikytas, remiantis 1979 m. 
Stojimo akto 4 protokole dėl medvilnės 
nurodytais tikslais;

(35) dėl paramos medvilnės sektoriui 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 nustatyta, 
kad dalį paramos ir toliau reikia sieti su 
medvilnės auginimu, skiriant specialiąją 
išmoką už reikalavimus atitinkantį hektarą, 
kad būtų išvengta gamybos trukdžių 
medvilnės auginimo regionuose, ir 
atsižvelgiant į visus šį pasirinkimą 
lemiančius veiksnius. Nors toks
pasirinkimas turėtų būti išsaugotas, 
remiantis 1979 m. Stojimo akto 4 protokole 
dėl medvilnės nurodytais tikslais, jo 
taikymas turėtų būti griežtai apribotas ir 
laipsniškai sumažintas;

Or. en

Pakeitimas 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai 
taikyti specialiąją išmoką už medvilnę, 
Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriais būtų priimamos su specialiąja 
išmoka už medvilnę susijusios žemės ir 
veislių tvirtinimo taisyklės ir sąlygos, taip 
pat taisyklės dėl tos konkrečios išmokos 
skyrimo sąlygų, dėl atitikties išmokos 
skyrimo reikalavimams ir agronominių 
metodų, dėl tarpšakinių organizacijų 
tvirtinimo kriterijų ir gamintojams 
taikomų įpareigojimų, taip pat taisyklės, 
taikomos tais atvejais, kai patvirtinta 
tarpšakinė organizacija minėtų kriterijų 
nesilaiko;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) 2008 m. birželio 23 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 637/2008, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 
ir nustatančio medvilnės sektoriaus 
restruktūrizavimo nacionalines 
programas24, 2 skyriuje numatyta, kad 
kiekviena medvilnę gaminanti valstybė 
narė kas ketverius metus, o pirmą kartą –
iki 2009 m. sausio 1 d., Komisijai turi 
pateikti ketverių metų restruktūrizavimo 
programos projektą arba iki 2009 m.
gruodžio 31 d. – vieną bendros pakeistos 
aštuonerių metų trukmės restruktūrizavimo 
programos projektą. Įgyta patirtis rodo, kad 
pertvarkant medvilnės sektorių būtų geriau 
pasinaudoti kitomis priemonėmis, įskaitant 

(37) 2008 m. birželio 23 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 637/2008, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 
ir nustatančio medvilnės sektoriaus 
restruktūrizavimo nacionalines 
programas24, 2 skyriuje numatyta, kad 
kiekviena medvilnę gaminanti valstybė 
narė kas ketverius metus, o pirmą kartą –
iki 2009 m. sausio 1 d., Komisijai turi 
pateikti ketverių metų restruktūrizavimo 
programos projektą arba iki 2009 m. 
gruodžio 31 d. – vieną bendros pakeistos 
aštuonerių metų trukmės restruktūrizavimo 
programos projektą. Įgyta patirtis rodo, kad 
pertvarkant medvilnės sektorių būtų geriau 
pasinaudoti kitomis priemonėmis, įskaitant 
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pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [RDR] 
finansuojamose kaimo plėtros programose 
numatytas priemones, kuriomis, be kita ko, 
būtų sudarytos geresnės derinimo su kitų 
sektorių priemonėmis sąlygos. Tačiau 
reikėtų atsižvelgti į restruktūrizavimo 
programose jau dalyvaujančių įmonių 
įgytas teises ir teisėtus lūkesčius. Todėl 
reikėtų leisti tęsti ir baigti įgyvendinti šiuo 
metu vykdomas ketverių ar aštuonerių 
metų programas. Tačiau pasibaigus tam 
laikotarpiui programos turėtų būti baigtos. 
Tuomet ketverių metų programų lėšos nuo 
2014 m. galėtų būti įtrauktos į turimus 
Sąjungos fondus, skirtus priemonėms pagal 
kaimo plėtros programas. Atsižvelgiant į 
programavimo laikotarpį, 2018 m. 
pasibaigus aštuonerių metų trukmės 
programoms turimos lėšos nebūtų 
naudingos kaimo plėtros programoms ir 
todėl jas būtų naudingiau pervesti šiame 
reglamente nustatytoms paramos 
schemoms, kaip jau numatyta Reglamento 
(EB) Nr. 637/2008 5 straipsnio 2 dalies 
antroje pastraipoje. Todėl Reglamentas 
(EB) Nr. 637/2008 nuo 2014 m. sausio 1 d. 
arba nuo 2018 m. sausio 1 d. bus 
nebetaikomas valstybėse narėse, kurios 
atitinkamai įgyvendina ketverių arba 
aštuonerių metų trukmės programas. Todėl 
Reglamentas (EB) Nr. 637/2008 turėtų būti 
panaikintas;

pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [RDR] 
finansuojamose kaimo plėtros programose 
numatytas priemones, kuriomis, be kita ko, 
būtų sudarytos geresnės derinimo su kitų 
sektorių priemonėmis sąlygos. Tačiau 
reikėtų atsižvelgti į restruktūrizavimo 
programose jau dalyvaujančių įmonių 
įgytas teises ir teisėtus lūkesčius. Todėl 
reikėtų leisti tęsti ir baigti įgyvendinti šiuo 
metu vykdomas ketverių ar aštuonerių 
metų programas. Tačiau pasibaigus tam 
laikotarpiui programos turėtų būti baigtos. 
Tuomet ketverių metų programų lėšos nuo 
2014 m. turėtų būti įtrauktos į turimus 
Sąjungos fondus, skirtus priemonėms pagal 
kaimo plėtros programas. Atsižvelgiant į 
programavimo laikotarpį, 2018 m. 
pasibaigus aštuonerių metų trukmės 
programoms turimos lėšos nebūtų 
naudingos kaimo plėtros programoms ir 
todėl jas būtų naudingiau pervesti šiame 
reglamente nustatytoms paramos 
schemoms, kaip jau numatyta Reglamento 
(EB) Nr. 637/2008 5 straipsnio 2 dalies 
antroje pastraipoje. Todėl Reglamentas 
(EB) Nr. 637/2008 nuo 2014 m. sausio 1 d. 
arba nuo 2018 m. sausio 1 d. bus 
nebetaikomas valstybėse narėse, kurios 
atitinkamai įgyvendina ketverių arba 
aštuonerių metų trukmės programas. Todėl 
Reglamentas (EB) Nr. 637/2008 turėtų būti 
panaikintas;

Or. en

Pakeitimas 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
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administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant konkurencingesnes 
struktūras. Todėl galimybės dalyvauti 
schemoje turėtų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms;

administracines sąnaudas, galima sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tačiau už nacionalinių teisės 
aktų dėl aplinkos apsaugos pažeidimus 
išmokoms turėtų būti taikomos baudos. 
Tos schemos tikslas turėtų būti remti 
dabartinę Sąjungos mažų ūkių žemės ūkio 
struktūrą, netrukdant jiems vystytis 
formuojant konkurencingesnes struktūras. 
Todėl galimybės dalyvauti schemoje turėtų 
būti suteikiamos tik jau esančioms 
valdoms; 

Or. en

Pakeitimas 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 

(38) Valstybėms narėms turėtų būti leista 
panaudoti dalį jų nacionalinių tiesioginių 
išmokų viršutinių ribų paprastai ir 
konkrečiai smulkiems ūkininkams skirtai 
schemai sukurti, siekiant mažinti su 
tiesioginės paramos valdymu ir kontrole 
susijusias administracines sąnaudas. Todėl 
reikėtų nustatyti vienkartinę išmoką, kuri 
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supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant konkurencingesnes 
struktūras. Todėl galimybės dalyvauti 
schemoje turėtų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms;

pakeistų visas tiesiogines išmokas. Reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla ir 
kontrole, kaip nustatyta Reglamente (ES) 
Nr. [...] [HZR], tačiau netrukdant siekti 
bendrų reformos tikslų, suprantant, kad 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] II priede 
nurodyti Sąjungos teisės aktai taikomi 
smulkiesiems ūkininkams. Tačiau 
smulkiems ūkininkams toliau taikomos 
kompleksinės paramos taisyklės, nes 
svarbu, kad visi ES lėšas gaunantys 
ūkininkai – nesvarbu, kokio dydžio jų 
valdos – laikytųsi minimalių 
aplinkosauginių standartų. Tos schemos 
tikslas turėtų būti remti dabartinę Sąjungos 
mažų ūkių žemės ūkio struktūrą, 
netrukdant jiems vystytis formuojant 
konkurencingesnes struktūras. Todėl 
galimybės dalyvauti schemoje turėtų būti 
suteikiamos tik jau esančioms valdoms;

Or. en

Pakeitimas 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, valstybė narė 
gali sukurti paprastą ir konkrečiai 
smulkiems ūkininkams skirtą schemą. 
Todėl valstybė narė gali nustatyti 
vienkartinę išmoką, kuri pakeistų visas 
tiesiogines išmokas. Galima nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
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įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla,
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[HZR], tačiau netrukdant siekti bendrų 
reformos tikslų, suprantant, kad 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] II priede 
nurodyti Sąjungos teisės aktai taikomi 
smulkiesiems ūkininkams. Tos schemos 
tikslas turėtų būti remti dabartinę Sąjungos 
mažų ūkių žemės ūkio struktūrą, 
netrukdant jiems vystytis formuojant 
konkurencingesnes struktūras. Todėl 
galimybės dalyvauti schemoje turėtų būti 
suteikiamos tik jau esančioms valdoms;

mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant konkurencingesnes 
struktūras. Todėl galimybės dalyvauti 
schemoje turėtų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms;

Or. en

Pakeitimas 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[HZR], tačiau netrukdant siekti bendrų 
reformos tikslų, suprantant, kad 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] II priede 
nurodyti Sąjungos teisės aktai taikomi 

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, valstybė narė 
gali sukurti paprastą ir konkrečiai 
smulkiems ūkininkams skirtą schemą. 
Todėl valstybė narė gali nustatyti 
vienkartinę išmoką, kuri pakeistų visas 
tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, tačiau 
netrukdant siekti bendrų reformos tikslų, 
suprantant, kad Reglamento (ES) Nr. [...] 
[HZR] II priede nurodyti Sąjungos teisės 
aktai taikomi smulkiesiems ūkininkams. 
Tos schemos tikslas turėtų būti remti 
dabartinę Sąjungos mažų ūkių žemės ūkio 



AM\907852LT.doc 23/169 PE492.791v01-00

LT

smulkiesiems ūkininkams. Tos schemos 
tikslas turėtų būti remti dabartinę Sąjungos 
mažų ūkių žemės ūkio struktūrą, 
netrukdant jiems vystytis formuojant 
konkurencingesnes struktūras. Todėl 
galimybės dalyvauti schemoje turėtų būti 
suteikiamos tik jau esančioms valdoms;

struktūrą, netrukdant jiems vystytis 
formuojant konkurencingesnes struktūras. 
Todėl galimybės dalyvauti schemoje turėtų 
būti suteikiamos tik jau esančioms 
valdoms;

Or. en

Pakeitimas 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant konkurencingesnes 
struktūras. Todėl galimybės dalyvauti 
schemoje turėtų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms;

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, valstybė narė 
gali sukurti paprastą ir konkrečiai 
smulkiems ūkininkams skirtą schemą. 
Todėl valstybė narė gali nustatyti 
vienkartinę išmoką, kuri pakeistų visas 
tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant konkurencingesnes 
struktūras. Todėl galimybės dalyvauti 
schemoje turėtų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms;
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Or. en

Pakeitimas 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant konkurencingesnes 
struktūras. Todėl galimybės dalyvauti 
schemoje turėtų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms;

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, turėtų būti 
įmanoma sukurti paprastą ir konkrečiai 
smulkiems ūkininkams skirtą schemą. 
Tačiau valstybėms narėms turėtų būti 
leista pačioms spręsti dėl to, ar kurti 
konkrečią schemą. Todėl reikėtų nustatyti 
vienkartinę išmoką, kuri pakeistų visas 
tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant konkurencingesnes 
struktūras. Todėl galimybės dalyvauti 
schemoje turėtų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms;

Or. en
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Pakeitimas 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant konkurencingesnes 
struktūras. Todėl galimybės dalyvauti 
schemoje turėtų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms;

(38) Valstybėms narėms turėtų būti leista 
panaudoti dalį jų nacionalinių tiesioginių 
išmokų viršutinių ribų paprastai ir 
konkrečiai smulkiems ūkininkams skirtai 
schemai sukurti, siekiant mažinti su 
tiesioginės paramos valdymu ir kontrole 
susijusias administracines sąnaudas. Todėl 
reikėtų nustatyti vienkartinę išmoką, kuri 
pakeistų visas tiesiogines išmokas. Reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksinės paramos kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant konkurencingesnes 
struktūras ir nevaržant struktūrinių 
pokyčių žemės ūkyje. Todėl galimybės 
dalyvauti schemoje turėtų būti suteikiamos 
tik jau esančioms valdoms;

Or. en

Pakeitimas 306
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[HZR], tačiau netrukdant siekti bendrų 
reformos tikslų, suprantant, kad 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] II priede 
nurodyti Sąjungos teisės aktai taikomi
smulkiesiems ūkininkams. Tos schemos 
tikslas turėtų būti remti dabartinę Sąjungos 
mažų ūkių žemės ūkio struktūrą, 
netrukdant jiems vystytis formuojant 
konkurencingesnes struktūras. Todėl 
galimybės dalyvauti schemoje turėtų būti 
suteikiamos tik jau esančioms valdoms;

(38) reikėtų sukurti paprastą ir konkrečiai 
smulkiems ūkininkams skirtą schemą 
siekiant padėti smulkiems ūkininkams ir 
gamintojų grupėms dalyvauti 
ūkininkavimo veikloje. Todėl remiantis 
tiesioginėmis išmokomis reikėtų nustatyti 
specialią schemą. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus. Smulkiesiems
ūkininkams skirta schema neturėtų būti 
sukurta pagal smulkioms įmonėms skirtą 
galimybės pasirinkti modelį siekiant 
padėti ūkininkams palikti sektorių. Todėl 
ūkininkai turėtų turėti galimybę 
nebetaikyti smulkiesiems ūkininkams 
skirtos schemos ar pradėti ją taikyti ir 
pereiti prie kitos šiame reglamente 
apibrėžtos ūkininkavimo sistemos. 
Smulkieji ūkininkai neturėtų būti 
automatiškai atleisti nuo orientavimo į 
ekologiją priemonių taikymo ir turi atitikti 
kompleksinės paramos reikalavimus. Tos 
schemos tikslas turėtų būti remti dabartinę 
Sąjungos mažų ūkių žemės ūkio struktūrą, 
netrukdant jiems vystytis formuojant 
konkurencingesnes struktūras;

Or. en

Pakeitimas 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti
paprastą ir konkrečiai smulkiems 

(38) smulkiesiems ūkininkams turėtų būti 
taikoma dviejų paprastų formų parama. 
Pirma, siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
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ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant konkurencingesnes
struktūras. Todėl galimybės dalyvauti 
schemoje turėtų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms;

administracines sąnaudas, turėtų būti 
pradėta taikyti paprasta ir konkreti labai
smulkiems ir šeimų valdomiems ūkiams 
skirta schema. Todėl reikėtų nustatyti 
vienkartinę išmoką, kuri pakeistų visas 
tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant produktyvesnes
struktūras. Todėl galimybės dalyvauti 
schemoje turėtų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms. Antra, turėtų būti tam 
tikro pobūdžio pagalba smulkiems 
ūkiams, kuri papildytų kitas ūkininkams 
skiriamas paramos išmokas. Smulkiems 
ūkiams turėtų būti taikomi įpareigojimai, 
susiję su paraiškų teikimu paramai gauti, 
su klimatui ir aplinkai palankia žemės 
ūkio praktika, su kompleksine parama ir 
kontrole, kaip nustatyta pagal Reglamentą 
(ES) Nr. [...] [HZR];

Or. fr

Pakeitimas 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant mažinti su tiesioginės (38) siekiant mažinti su tiesioginės 
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paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[HZR], tačiau netrukdant siekti bendrų 
reformos tikslų, suprantant, kad 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] II priede 
nurodyti Sąjungos teisės aktai taikomi 
smulkiesiems ūkininkams. Tos schemos 
tikslas turėtų būti remti dabartinę Sąjungos 
mažų ūkių žemės ūkio struktūrą, 
netrukdant jiems vystytis formuojant 
konkurencingesnes struktūras. Todėl 
galimybės dalyvauti schemoje turėtų būti 
suteikiamos tik jau esančioms valdoms;

paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyta 
kompleksinė parama ir Sąjungos teisės 
aktai taikomi smulkiesiems ūkininkams. 
Tos schemos tikslas turėtų būti remti 
dabartinę Sąjungos mažų ūkių žemės ūkio 
struktūrą, netrukdant jiems vystytis 
formuojant konkurencingesnes struktūras. 
Todėl galimybės dalyvauti schemoje turėtų 
būti suteikiamos tik jau esančioms 
valdoms;

Or. de

Pakeitimas 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
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įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant konkurencingesnes
struktūras. Todėl galimybės dalyvauti 
schemoje turėtų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms;

įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti Sąjungos mažų ūkių žemės ūkio 
struktūrą, netrukdant jiems vystytis 
formuojant produktyvesnes struktūras;

Or. pt

Pakeitimas 310
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
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ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant konkurencingesnes
struktūras. Todėl galimybės dalyvauti 
schemoje turėtų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms;

ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant tvaresnes struktūras. 
Todėl galimybės dalyvauti schemoje turėtų 
būti suteikiamos tik jau esančioms 
valdoms;

Or. fr

Pagrindimas

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et
environnementale.

Pakeitimas 311
Gabriel Mato Adrover

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) žemės ūkiui atokiausiuose 
regionuose tenka susidurti su specifiniais 
sunkumais dėl šių vietovių izoliuotumo ir 
atokumo ir todėl jiems turėtų būti 
nustatyta speciali tvarka vadovaujantis 
atskiromis nuostatomis, šiuo metu
apibrėžtomis Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 247/2006. Dėl didelių su geografine 
padėtimi ir klimatu susijusių produktų 
įvairinimo kliūčių šiose vietovėse minėtoji 
speciali tvarka būtinai turi būti taikoma ir 
biudžeto sprendimams, kuriuos Europos 
Sąjunga priima šio reglamento pagrindu;

Or. es
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Pakeitimas 312
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) supaprastinimo tikslais ir siekiant 
atsižvelgti į konkrečią atokiausių regionų 
padėtį, tiesiogines išmokas tuose 
regionuose reikėtų valdyti pagal 
Reglamentu (EB) Nr. 247/2006 nustatytas 
paramos programas. Todėl tiems 
regionams neturėtų būti taikomos šio 
reglamento nuostatos, susijusios su bazinės 
išmokos schema bei pagal ją skiriamomis 
išmokomis ir su susietąja parama;

(40) supaprastinimo tikslais ir siekiant 
BŽŪP labiau pritaikyti prie konkrečios
atokiausių regionų, kuriuos varžo jų 
nedidelis mastas ir didelis atstumas nuo 
rinkų, padėties, tiesiogines išmokas ir 
ūkininkams teikiamą visų rūšių paramą 
jų pajamoms tuose regionuose reikėtų 
valdyti pagal Reglamentu (EB) 
Nr. 247/2006 nustatytas paramos 
programas. Todėl tiems regionams neturėtų 
būti taikomos šio reglamento nuostatos, 
susijusios su bazinės išmokos schema bei 
pagal ją skiriamomis išmokomis ir su 
susietąja parama;

Or. pt

Pakeitimas 313
Gabriel Mato Adrover

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) supaprastinimo tikslais ir siekiant 
atsižvelgti į konkrečią atokiausių regionų 
padėtį, tiesiogines išmokas tuose 
regionuose reikėtų valdyti pagal 
Reglamentu (EB) Nr. 247/2006 nustatytas 
paramos programas. Todėl tiems 
regionams neturėtų būti taikomos šio 
reglamento nuostatos, susijusios su bazinės 
išmokos schema bei pagal ją skiriamomis 
išmokomis ir su susietąja parama;

(40) supaprastinimo tikslais ir siekiant 
atsižvelgti į konkrečią atokiausių regionų 
padėtį, tiesiogines išmokas tuose 
regionuose reikėtų valdyti pagal 
Reglamentu (EB) Nr. 247/2006 nustatytas 
paramos programas. Todėl tiems 
regionams neturėtų būti taikomos šio 
reglamento nuostatos, susijusios su bazinės 
išmokos schema bei pagal ją skiriamomis 
išmokomis ir su susietąja parama. Tačiau 
turėtų būti atliktas bet kokių šio 
reglamento pakeitimų poveikio šiems 
regionams vertinimas;
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Or. es

Pakeitimas 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) atsižvelgiant į ūkininkavimo 
sektoriaus įvairovę kai kuriose izoliuotose 
vietovėse, kuriose taikomos 
neveiksmingos gamybos sistemos, būtina 
imtis konkrečių žemės ūkio politikos 
priemonių – o šioje srityje Europos 
Sąjunga turi pakankamai patirties – kad 
sektorius taptų labiau orientuotas į rinką, 
kad atsisakant ūkinės veiklos būtų 
sumažintas poveikis aplinkai ir kad būtų 
išsaugotos kaimo bendruomenės 
vadovaujantis tvarumo tikslu. Turi būti 
nuodugniai išstudijuoti specialūs 
veiksmai, numatyti toms Sąjungos salų 
teritorijoms, kurių bruožai panašūs į 
teritorijų, kur šios žemės ūkio politikos 
priemonės buvo pritaikytos sėkmingai;

Or. es

Pakeitimas 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) siekdamos stiprinti socialinius 
kriterijus, valstybės narės turėtų skatinti ir 
nustatyti užimtumo lygio rodiklio 
sertifikavimo sistemas (akredituotasis 
socialinis sertifikavimas dalyvaujant 
socialinėms suinteresuotosioms šalims), 
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kurias taikant vartotojams būtų teikiama 
informacija ir kurios būtų paskata 
vadovautis įmonių socialinės atsakomybės 
užtikrinimo principu, pagal kurį būtų 
įvardyti ir atrinkti geriausi darbo 
santykiai ir praktika. Ši užimtumo lygio 
rodiklio informacinė sistema galėtų būti 
taikoma ir importiniams produktams;

Or. es

Pakeitimas 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Be to, valstybėms 
narėms, kurių tiesioginės paramos dydis 
išlieka žemesnis nei 90 % Sąjungos 
vidutinio paramos dydžio, turėtų būti 
suteikta galimybė jų kaimo plėtrai 
skiriamos paramos lėšas skirti 
tiesioginėms išmokoms taikomai viršutinei 
ribai. Tokia pasirinkimo galimybe, taikant 
tam tikrus apribojimus, turėtų būti galima 
pasinaudoti vieną kartą per visą šio 
reglamento taikymo laikotarpį;

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Visas taip pervestas 
lėšas valstybė narė turėtų bendrai 
finansuoti pagal kursą, kuris toje 
valstybėje narėje taikomas kaimo plėtros 
programai;

Or. en

Pagrindimas

Nekeliant bendro finansavimo reikalavimo kiltų pavojus, kad valstybės narės gali panaudoti 
I ramsčio lėšas savo bendro finansavimo reikalavimams mažinti ir taip BŽŪP sąskaita gerinti 
valstybės iždo padėtį.
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Pakeitimas 317
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Be to, valstybėms 
narėms, kurių tiesioginės paramos dydis 
išlieka žemesnis nei 90 % Sąjungos 
vidutinio paramos dydžio, turėtų būti 
suteikta galimybė jų kaimo plėtrai 
skiriamos paramos lėšas skirti 
tiesioginėms išmokoms taikomai viršutinei 
ribai. Tokia pasirinkimo galimybe, taikant 
tam tikrus apribojimus, turėtų būti galima 
pasinaudoti vieną kartą per visą šio 
reglamento taikymo laikotarpį;

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Visas taip pervestas 
lėšas valstybė narė turėtų bendrai 
finansuoti pagal kursą, kuris toje 
valstybėje narėje taikomas kaimo plėtros 
programai;

Or. en

Pakeitimas 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Be to, valstybėms 
narėms, kurių tiesioginės paramos dydis 
išlieka žemesnis nei 90 % Sąjungos 
vidutinio paramos dydžio, turėtų būti 
suteikta galimybė jų kaimo plėtrai 
skiriamos paramos lėšas skirti 

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Tokia pasirinkimo 
galimybe, taikant tam tikrus apribojimus, 
turėtų būti galima pasinaudoti vieną kartą 
per visą šio reglamento taikymo laikotarpį;
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tiesioginėms išmokoms taikomai viršutinei 
ribai. Tokia pasirinkimo galimybe, taikant 
tam tikrus apribojimus, turėtų būti galima 
pasinaudoti vieną kartą per visą šio 
reglamento taikymo laikotarpį;

Or. en

Pagrindimas

Šios nuostatos turėtų būti atsisakyta, nes pagal ją sumažėtų BŽŪP paramos viešosioms 
išlaidoms, kurios numatytos viešosioms gėrybėms, svarba ir BŽŪP raidos požiūriu tai būtų 
didžiulis žingsnis atgal.

Pakeitimas 319
George Lyon, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Be to, valstybėms 
narėms, kurių tiesioginės paramos dydis 
išlieka žemesnis nei 90 % Sąjungos 
vidutinio paramos dydžio, turėtų būti 
suteikta galimybė jų kaimo plėtrai 
skiriamos paramos lėšas skirti tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai. Tokia 
pasirinkimo galimybe, taikant tam tikrus 
apribojimus, turėtų būti galima pasinaudoti 
vieną kartą per visą šio reglamento 
taikymo laikotarpį;

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Visos taip pervestos 
lėšos neturėtų sudaryti daugiau negu 15% 
jų tiesioginių išmokų viršutinių ribų ir 
turėtų būti naudojamos bendro 
finansavimo pagrindu. Visos valstybės 
narės turėtų turėti galimybę papildyti šias 
pervestas lėšas suma, proporcingai 
atitinkančia tas lėšas, kurios nebuvo 
paskirstytos pagal išlaidų kategoriją, 
skirtą paremti vietovėms, kuriose 
susiduriama su gamtinėmis kliūtimis. Jos 
taip pat turi galimybę pervesti lėšas, 
nepanaudotas orientavimo į ekologiją 
tikslu, ir taip papildomai paremti žemės 
ūkio, aplinkos apsaugos ir kaimo plėtros 
priemones. Be to, valstybėms narėms, 
kurių tiesioginės paramos dydis išlieka 
žemesnis nei 90 % Sąjungos vidutinio 
paramos dydžio, turėtų būti suteikta 
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galimybė jų kaimo plėtrai skiriamos 
paramos lėšas skirti tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai. Tokia 
pasirinkimo galimybe, taikant tam tikrus 
apribojimus, turėtų būti galima pasinaudoti 
vieną kartą per visą šio reglamento 
taikymo laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 320
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Be to, valstybėms 
narėms, kurių tiesioginės paramos dydis 
išlieka žemesnis nei 90 % Sąjungos 
vidutinio paramos dydžio, turėtų būti 
suteikta galimybė jų kaimo plėtrai 
skiriamos paramos lėšas skirti tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai. Tokia 
pasirinkimo galimybe, taikant tam tikrus 
apribojimus, turėtų būti galima pasinaudoti 
vieną kartą per visą šio reglamento 
taikymo laikotarpį;

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Kartą pervedus šias 
lėšas bendro finansavimo nuostatos joms 
nebetaikomos. Taip valstybės narės, kurių 
tiesioginės paramos dydis nesiekia 
Sąjungos vidurkio, galės konsoliduoti lėšų 
pervedimą iš I ramsčio į III ramstį. Be to, 
valstybėms narėms, kurių tiesioginės 
paramos dydis išlieka žemesnis nei 90 % 
Sąjungos vidutinio paramos dydžio, turėtų 
būti suteikta galimybė jų kaimo plėtrai 
skiriamos paramos lėšas skirti tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai. Tokia 
pasirinkimo galimybe, taikant tam tikrus 
apribojimus, turėtų būti galima pasinaudoti 
vieną kartą per visą šio reglamento 
taikymo laikotarpį;

Or. fr

Pakeitimas 321
Vasilica Viorica Dăncilă
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Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Be to, valstybėms 
narėms, kurių tiesioginės paramos dydis 
išlieka žemesnis nei 90 % Sąjungos 
vidutinio paramos dydžio, turėtų būti 
suteikta galimybė jų kaimo plėtrai 
skiriamos paramos lėšas skirti tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai. Tokia 
pasirinkimo galimybe, taikant tam tikrus 
apribojimus, turėtų būti galima pasinaudoti 
vieną kartą per visą šio reglamento 
taikymo laikotarpį;

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Be to, valstybėms 
narėms, kurių tiesioginės paramos dydis 
išlieka žemesnis nei 90 % Sąjungos 
vidutinio paramos dydžio, turėtų būti 
suteikta galimybė jų kaimo plėtrai 
skiriamos paramos lėšas skirti tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai. Tokia 
pasirinkimo galimybe, taikant tam tikrus 
apribojimus, turėtų būti galima pasinaudoti 
vieną kartą per visą šio reglamento 
taikymo laikotarpį. Svarbu apibrėžti, kaip 
lėšos gali būti panaudotos iš naujo, 
atsižvelgiant į tai, kad orientavimas į 
ekologiją privalomas ir kad tai žemės ūkio 
ir aplinkos apsaugos projektų, vykdomų 
pagal antrąjį ramstį, pagrindas;

Or. ro

Pakeitimas 322
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Be to, valstybėms 
narėms, kurių tiesioginės paramos dydis 
išlieka žemesnis nei 90 % Sąjungos 

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Atsižvelgdamos į tai 
valstybės narės gali teikti prioritetą 
finansavimo priemonėms, skirtoms 
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vidutinio paramos dydžio, turėtų būti 
suteikta galimybė jų kaimo plėtrai 
skiriamos paramos lėšas skirti tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai. Tokia 
pasirinkimo galimybe, taikant tam tikrus 
apribojimus, turėtų būti galima pasinaudoti 
vieną kartą per visą šio reglamento 
taikymo laikotarpį;

tiekimui sukoncentruoti stiprinant 
gamintojų organizacijas, kaip numatyta 
pagal Kaimo plėtros reglamentą. Be to, 
valstybėms narėms, kurių tiesioginės 
paramos dydis išlieka žemesnis nei 90 % 
Sąjungos vidutinio paramos dydžio, turėtų 
būti suteikta galimybė jų kaimo plėtrai 
skiriamos paramos lėšas skirti tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai. Tokia 
pasirinkimo galimybe, taikant tam tikrus 
apribojimus, turėtų būti galima pasinaudoti 
vieną kartą per visą šio reglamento 
taikymo laikotarpį;

Or. it

Pakeitimas 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Be to, valstybėms 
narėms, kurių tiesioginės paramos dydis 
išlieka žemesnis nei 90 % Sąjungos 
vidutinio paramos dydžio, turėtų būti 
suteikta galimybė jų kaimo plėtrai 
skiriamos paramos lėšas skirti tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai. Tokia 
pasirinkimo galimybe, taikant tam tikrus 
apribojimus, turėtų būti galima pasinaudoti 
vieną kartą per visą šio reglamento 
taikymo laikotarpį;

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Be to, valstybėms 
narėms, kurių tiesioginės paramos dydis 
išlieka žemesnis nei 90 % Sąjungos 
vidutinio paramos dydžio, turėtų būti 
suteikta galimybė jų kaimo plėtrai 
skiriamos paramos lėšas skirti tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai. Tokia 
pasirinkimo galimybe, taikant tam tikrus 
apribojimus ir esant galimybių, turėtų būti 
galima pasinaudoti vieną kartą per visą šio 
reglamento taikymo laikotarpį;

Or. en
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Pakeitimas 324
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) siekiant apsaugoti Europos 
kraštovaizdžių būklę, remiantis šiuo 
reglamentu numatytos išmokos turi 
atitikti Europos kraštovaizdžio 
konvencijos principus ir Lisabonos 
sutarties 3 straipsnį, pagal kuriuos 
užtikrinama Europos kultūros apsauga ir 
stiprinimas. Kraštovaizdis yra esminis 
kultūros ir regioninės tradicijos aspektas, 
jis gerina kultūrinę ir geografinę įvairovę 
ir taip pat sudaro mūsų šiuolaikinės 
biologinės įvairovės, kurią per šimtmečius 
suformavo žemės ūkio valdymas ir 
miškotvarka, pagrindą;

Or. en

Pakeitimas 325
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis
Tiesioginių išmokų nutraukimas

1. Tiesioginės išmokos nutraukiamos iki 
2025 m., t. y.:
a) jų atsisakoma etapais;
b) atsilaisvinę ištekliai panaudojami šių 
sričių programoms išsaugoti ir tobulinti:
i) aplinkos apsaugos,
ii) gyvulininkystės,
iii) vandens ir vandens kokybės,
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iv) dirvožemio ir dirvožemio kokybės,
v) su klimatu susijusių pokyčių;
c) 100 proc. atsilaisvinusių išteklių 
panaudojama regioninėms priemonėms.

Or. de

Pakeitimas 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) išmoka ūkininkams, vykdantiems 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 327
Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) išmoka ūkininkams, vykdantiems 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 328
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) išmoka ūkininkams, vykdantiems 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą,

ii) išmoka ūkininkams, vykdantiems 
pažangią tausaus ūkininkavimo veiklą, 
kuri naudinga biologinei įvairovei, geram 
dirvožemio derlingumo valdymui ir gerai 
vandentvarkai, klimatui ir aplinkai ir 
pagal kurią numatyta daugiau negu pagal 
kompleksinės paramos taisykles;

Or. en

Pakeitimas 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) išmoka ūkininkams, vykdantiems 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą,

ii) valstybėms narėms privaloma ir 
ūkininkų savanoriškai pasirenkama 
schema, pagal kurią numatyta išmoka 
ūkininkams, vykdantiems klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą,

Or. it

Pakeitimas 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) išmoka ūkininkams, vykdantiems 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą,

ii) papildoma išmoka ūkininkams, 
vykdantiems klimatui ir aplinkai naudingą 
žemės ūkio veiklą,

Or. de
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Pakeitimas 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) išmoka ūkininkams, vykdantiems 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą,

ii) papildoma išmoka ūkininkams, 
vykdantiems klimatui ir aplinkai naudingą 
žemės ūkio veiklą,

Or. en

Pakeitimas 332
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) nauja ES finansuojama išmokų, 
skirtų bičių kolonijoms, schema 
bitininkystės sektoriuje;

Or. bg

Pakeitimas 333
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,

iv) išmoka naujiems žemės ūkio veiklą 
pradedantiems ūkininkams,

Or. fr
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Pakeitimas 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,

iv) savanoriška išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,

Or. en

Pagrindimas

Jauniesiems ūkininkams skirtos antrojo ramsčio priemonės yra veiksmingesnis būdas 
naujiems dalyviams paskatinti, todėl pirmojo ramsčio priemones valstybės narės turėtų 
įgyvendinti savanoriškai.

Pakeitimas 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,

iv) savanoriška išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės ir regionai turėtų laisvai pasirinkti, ar teikti išmokas jauniesiems ūkininkams.

Pakeitimas 336
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,

iv) savanoriška išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,
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Or. en

Pakeitimas 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,

iv) savanoriška išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,

Or. de

Pakeitimas 338
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,

iv) išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems dalyviams,

Or. en

Pakeitimas 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,

iv) išmoka naujiems žemės ūkio veiklą 
pradedantiems ūkininkams,

Or. fr
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Pakeitimas 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,

iv) privaloma išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,

Or. en

Pakeitimas 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,

iv) privaloma išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,

Or. en

Pakeitimas 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams,

iv) išmoka žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams ir 
ūkine veikla besiverčiančioms moterims,
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Or. it

Pagrindimas

Dėl daugiafunkcinio vaidmens, kurį moterys atlieka šeimos ir darbo aplinkoje, jos gali labai 
prisidėti prie pažangos ir inovacijų visais visuomenės lygmenimis ir pagerinti gyvenimo 
kokybę, ypač kaimo vietovėse. Todėl jos nusipelno būti pripažintomis ir remiamomis pagal 
BŽŪP ne mažiau negu jaunimas.

Pakeitimas 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) savanoriškos susietosios paramos 
schema,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) specialiąja išmoka už medvilnę, Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vi papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) specialiąja išmoka už medvilnę, vi) laikina specialiąja išmoka už medvilnę,

Or. de

Pakeitimas 346
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) smulkiems ūkininkams skirta 
supaprastinta schema;

vii) ūkininkams skirta supaprastinta 
schema;

Or. fr

Pakeitimas 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) smulkiems ūkininkams skirta 
supaprastinta schema;

vii) smulkiems ūkininkams skirta 
savanoriška supaprastinta schema;

Or. de

Pakeitimas 348
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) smulkiems ūkininkams skirta vii) smulkiems ūkininkams skirta 
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supaprastinta schema; savanoriška supaprastinta schema;

Or. en

Pakeitimas 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) smulkiems ūkininkams skirta 
supaprastinta schema;

vii) smulkiems ūkininkams skirta 
savanoriška supaprastinta schema;

Or. en

Pakeitimas 350
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) smulkiems ūkininkams skirta 
supaprastinta schema;

vii) smulkiems ūkininkams skirta 
savanoriška supaprastinta schema;

Or. en

Pakeitimas 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) smulkiems ūkininkams skirta 
supaprastinta schema;

vii) smulkiems ūkininkams skirta 
savanoriška supaprastinta schema;
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Or. en

Pakeitimas 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) smulkiems ūkininkams skirta 
supaprastinta schema;

vii) smulkiems ūkininkams skirta 
savanoriška supaprastinta schema;

Or. en

Pakeitimas 353
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) smulkiems ūkininkams skirta 
supaprastinta schema;

vii) smulkiems ūkininkams skirta 
savanoriška supaprastinta schema;

Or. fr

Pagrindimas

Ūkių dydis įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi. Kai kuriais atvejais schema 
smulkiesiems ūkininkams gali būti naudinga, tačiau kitose valstybėse narėse ji gali daryti 
iškreipiamą poveikį konkurencijai. Taigi valstybės narės tinkamiausios spręsti, ar verta šią 
schemą taikyti.

Pakeitimas 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vii a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) išmoka smulkiesiems ūkiams, kurią 
ketinama nustatyti valstybės narės 
lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 355
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto vii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) išmoka smulkiesiems ūkininkams, 
kurią ketinama nustatyti kiekvienos 
valstybės narės lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis Išbraukta.
I priedo pakeitimas
Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
iš dalies keičiamas I priede pateikiamas 
paramos schemų sąrašas.

Or. es

Pagrindimas

Reglamento taikymo sritis itin svarbi.
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Pakeitimas 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis Išbraukta.
I priedo pakeitimas
Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
iš dalies keičiamas I priede pateikiamas 
paramos schemų sąrašas.

Or. fr

Pakeitimas 358
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis asmuo 
arba bet kokio juridinio statuso, kuris pagal 
nacionalinę teisę suteikiamas šiai grupei 
arba jos nariams, fizinių ar juridinių 
asmenų grupė, kurių valda yra Sąjungos 
teritorijoje, kaip apibrėžta Europos 
Sąjungos sutarties 52 straipsnyje kartu su 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
349 ir 355 straipsniais, ir kurie verčiasi 
žemės ūkio veikla;

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis asmuo 
arba bet kokio juridinio statuso, kuris pagal 
nacionalinę teisę suteikiamas šiai grupei 
arba jos nariams, fizinių ar juridinių 
asmenų grupė, kurių valda yra Sąjungos 
teritorijoje, kaip apibrėžta Europos 
Sąjungos sutarties 52 straipsnyje kartu su 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
349 ir 355 straipsniais, ir kurie verčiasi 
žemės ūkio veikla. Kai ūkininkas yra 
teisiškai registruota nepelno organizacija 
ar panaši labdaringa organizacija arba 
yra įgaliota centrinės ar regioninės 
valdžios, kurios svarbiausias teisinis 
konstitucinis tikslas – aktyviai saugoti ir 
tvarkyti žemę ir (arba) istorinę aplinką, 
skirtą išsaugoti ir naudotis visuomenei, 
valstybė narė gali nuspręsti pripažinti jo 
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valdas individualiomis ir atskiromis 
įmonėmis šio reglamento, ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. [...] dėl Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo 
plėtrai ir ... Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. [...] dėl 
bendros žemės ūkio politikos finansavimo, 
valdymo ir stebėsenos (horizontalusis 
reglamentas) tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Tam tikro tipo nepelno organizacijos valdo įvairias žemės ūkio valdas ir siekia užtikrinti 
vadovavimąsi tokiu požiūriu, pagal kurį ūkininkavimas būtų tvaresnis ir palankesnis aplinkai. 
Todėl pagrįsta leisti valstybėms narėms traktuoti šio tipo organizacinės struktūros 
daugialypes valdas kaip individualias ir atskiras įmones BŽŪP išmokų ir stebėsenos siekiant 
supaprastinti administracinius reikalavimus ir išvengti neproporcingų sąnaudų, su kuriomis 
susiduria paramos gavėjas ir nacionalinės mokėjimų agentūros, tikslais.

Pakeitimas 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) apmokamas žemės ūkio darbuotojas –
ūkininko darbuotojas, kuris dirba pagal 
nuolatinę, nuolatinę sezoninę arba laikiną 
sutartį, kurio veikla labai svarbi 
ūkininkavimui ir vertės grandinei ir kurio 
darbo sąlygų, susijusių su stabilumu, 
saugumu ir profesionalumu, gerinimas 
turėtų būti prioritetinis tikslas;

Or. es

Pakeitimas 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora



AM\907852LT.doc 53/169 PE492.791v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valda – visi žemės ūkio veiklai 
naudojami ir ūkininko valdomi vienetai 
vienos valstybės narės teritorijoje;

b) valda – visi žemės ūkio veiklai 
naudojami ir ūkininko valdomi gamybos 
vienetai vienos valstybės narės teritorijoje;

Or. es

Pagrindimas

„Žemės ūkio veiklai naudojami vienetai“ – platesnė apibrėžtis negu tai, ką turėtų aprėpti šis 
straipsnis, turint galvoje, kad šie vienetai galėtų reikšti bet ką pradedant plūgu ir baigiant 
melžimo įrenginiu ar drėkinimo sistema.

Pakeitimas 361
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valda – visi žemės ūkio veiklai 
naudojami ir ūkininko valdomi vienetai 
vienos valstybės narės teritorijoje;

b) valda – visi žemės ūkio veiklai 
naudojami ir ūkininko, ūkininko šeimos ar 
kelių šeimų valdomi vienetai vienos 
valstybės narės teritorijoje;

Or. pl

Pagrindimas

Valdos apibrėžtis turėtų būti išplėsta įtraukiant šeimos ūkius ar kelių šeimų valdomus ūkius, o 
tai neprieštarauja privačiai žemės ūkio paskirties žemės nuosavybei.

Pakeitimas 362
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

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

ba) pažangios tvaraus ūkininkavimo 
sistemos – ūkininkavimo veikla, kuri 
aprėpia daugiau negu numatyta pagal 
esamas Reglamente (ES) Nr. ... [HZR] 
nustatytas kompleksinės paramos 
taisykles ir kurią vykdant daroma 
nuolatinė pažanga siekiant gerinti 
natūralių mitybinių medžiagų, vandens 
ciklų ir energijos srautų valdymą taip, kad 
būtų sumažinta žala aplinkai ir 
neatsinaujinančių išteklių eikvojimas ir 
gamybos sistemoje išsaugoti dideli 
pasėliai, taip pat ūkinių gyvūnų ir 
gamtinė įvairovė;

Or. en

Pakeitimas 363
Janusz Wojciechowski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pramoninis ūkininkavimas – intensyvi 
gyvūninės produkcijos gamyba, kuri 
struktūriškai priklauso nuo įsigytų pašarų 
ir didelio energijos suvartojimo;

Or. en

Pakeitimas 364
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) netvaraus ūkininkavimo sistemos –
ūkininkavimo ir gyvūnų veisimo veikla, 
kurią vykdant dėl mitybinių medžiagų 
ciklo žemo valdymo lygio ir didelės 
priklausomybės nuo išorės energijos, 
biocidų, antibiotikų, vandens ir mitybinių 
medžiagų sąnaudų sistemingai 
pažeidžiamos esamos Reglamente (ES) 
Nr. ... [HZR] nustatytos bazinės 
kompleksinei paramai taikomos taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 365
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) smulkusis ūkininkas – nedidelio masto 
gamintojas, įskaitant dalį laiko dirbančius 
ir pusiau natūrine ūkine veikla 
besiverčiančius ūkininkus, turintis 
mažiau negu 5 ha žemės, tačiau bent 25 % 
jo ūkinės veiklos vykdoma ir bendrų 
grynųjų pajamų gaunama iš gamybos 
ūkyje, įskaitant susijusią ūkio produktų 
apdorojimo veiklą ir prekybą jais bei kitas 
su ūkiu susijusias paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės ūkio produktų auginimas, įskaitant 
derliaus nuėmimą, melžimą, gyvulių 
veisimą ir laikymą ūkininkavimo tikslais,

žemės ūkio produktų auginimas, įskaitant 
derliaus nuėmimą, melžimą, gyvulių 
veisimą ir laikymą ūkininkavimo tikslais, 
taip pat naminių arklinių šeimos gyvūnų 
naudojimą, išskyrus su pramogomis 
susijusiai veiklai,

Or. fr

Pakeitimas 367
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės ūkio produktų auginimas, įskaitant 
derliaus nuėmimą, melžimą, gyvulių 
veisimą ir laikymą ūkininkavimo tikslais,

– žemės ūkio produktų auginimas, įskaitant 
derliaus nuėmimą, melžimą, gyvulių 
veisimą ir laikymą ūkininkavimo tikslais, 
taip pat šienavimą ar ganyklų žemę, 
pirmiausia ar išimtinai dėl 
aplinkosauginių priežasčių,

Or. de

Pakeitimas 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės ūkio produktų auginimas, įskaitant 
derliaus nuėmimą, melžimą, gyvulių 
veisimą ir laikymą ūkininkavimo tikslais,

– žemės ūkio produktų auginimas, įskaitant 
derliaus nuėmimą, melžimą, gyvulių 
dresavimą, mokymą ir veisimą ir laikymą 
ūkininkavimo tikslais,

Or. fr
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Pakeitimas 369
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės ūkio produktų auginimas, įskaitant 
derliaus nuėmimą, melžimą, gyvulių 
veisimą ir laikymą ūkininkavimo tikslais,

– žemės ūkio produktų auginimas, įskaitant 
derliaus nuėmimą, melžimą, gyvulių 
veisimą ir laikymą standartiniais 
ūkininkavimo tikslais,

Or. es

Pakeitimas 370
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės ūkio produktų auginimas, 
įskaitant derliaus nuėmimą, melžimą, 
gyvulių veisimą ir laikymą ūkininkavimo 
tikslais,

– žemės ūkio produktų gamyba apima
žemės ūkio produktų auginimą, įskaitant 
derliaus nuėmimą, melžimą, gyvulių 
veisimą ir laikymą ūkininkavimo tikslais,

Or. pt

Pakeitimas 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės ūkio paskirties žemės laikymas 
tokios būklės, kad ji būtų tinkama ganyti 
arba kultivuoti be jokios konkrečios 
parengiamosios veiklos, kurią vykdant 

Išbraukta.
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nebūtų apsiribota tradiciniais žemės ūkio 
metodais ir įrenginiais, arba

Or. pt

Pakeitimas 372
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės ūkio paskirties žemės laikymas 
tokios būklės, kad ji būtų tinkama ganyti 
arba kultivuoti be jokios konkrečios 
parengiamosios veiklos, kurią vykdant 
nebūtų apsiribota tradiciniais žemės ūkio 
metodais ir įrenginiais, arba

– žemės ūkio paskirties žemės laikymas 
geromis žemės ūkio ir aplinkosauginėmis 
sąlygomis ir 

Or. en

Pakeitimas 373
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės ūkio paskirties žemės laikymas 
tokios būklės, kad ji būtų tinkama ganyti 
arba kultivuoti be jokios konkrečios 
parengiamosios veiklos, kurią vykdant 
nebūtų apsiribota tradiciniais žemės ūkio 
metodais ir įrenginiais, arba

– žemės ūkio paskirties žemės laikymas 
užtikrinant gerą agrarinę ir 
aplinkosauginę būklę arba

Or. en

Pakeitimas 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės ūkio paskirties žemės laikymas 
tokios būklės, kad ji būtų tinkama ganyti 
arba kultivuoti be jokios konkrečios 
parengiamosios veiklos, kurią vykdant 
nebūtų apsiribota tradiciniais žemės ūkio 
metodais ir įrenginiais, arba

– žemės ūkio paskirties žemės laikymas 
tokios būklės, kad ji būtų tinkama ganyti 
arba kultivuoti; tuo atveju, kai žemės ūkio 
paskirties žemė natūraliai laikoma tokios 
būklės, „laikymas“ reiškia, kad valstybės 
narės yra nustačius minimalią veiklą;

Or. fr

Pakeitimas 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės ūkio paskirties žemės laikymas 
tokios būklės, kad ji būtų tinkama ganyti 
arba kultivuoti be jokios konkrečios 
parengiamosios veiklos, kurią vykdant 
nebūtų apsiribota tradiciniais žemės ūkio 
metodais ir įrenginiais, arba

– žemės ūkio paskirties žemės laikymas 
tokios būklės, kad ji būtų tinkama ganyti 
arba kultivuoti be jokios konkrečios 
parengiamosios veiklos, kurią vykdant 
nebūtų apsiribota standartiniais žemės 
ūkio metodais ir įrenginiais, arba

Or. es

Pagrindimas

Tinkamiau sakyti „standartiniai“.

Pakeitimas 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės ūkio paskirties žemės laikymas 
tokios būklės, kad ji būtų tinkama ganyti 
arba kultivuoti be jokios konkrečios 
parengiamosios veiklos, kurią vykdant 
nebūtų apsiribota tradiciniais žemės ūkio 
metodais ir įrenginiais, arba

– žemės ūkio paskirties žemės laikymas 
tokios būklės, kad ji būtų tinkama ganyti 
arba kultivuoti be jokios konkrečios 
parengiamosios veiklos, kurią vykdant 
nebūtų apsiribota standartiniais žemės 
ūkio metodais ir įrenginiais, arba

Or. es

Pagrindimas

Tinkamiau sakyti „standartiniai žemės ūkio metodai ir įrenginiai“, o ne „tradiciniai žemės 
ūkio metodai ir įrenginiai“ turint galvoje, kad viena ir kita gali skirtis.

Pakeitimas 377
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės ūkio paskirties žemės laikymas 
tokios būklės, kad ji būtų tinkama ganyti 
arba kultivuoti be jokios konkrečios 
parengiamosios veiklos, kurią vykdant 
nebūtų apsiribota tradiciniais žemės ūkio 
metodais ir įrenginiais, arba

– žemės ūkio paskirties žemės laikymas 
tokios būklės, kad ji būtų parengta ganyti 
arba kultivuoti be jokios konkrečios 
parengiamosios veiklos, kurią vykdant 
nebūtų apsiribota tradiciniais žemės ūkio 
metodais ir įrenginiais, arba

Or. pl

Pakeitimas 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstybės narės, vykdymas ganyti arba 

Išbraukta.
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kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 
laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje;

Or. fr

Pakeitimas 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstybės narės, vykdymas ganyti arba 
kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 
laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 380
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstybės narės, vykdymas ganyti arba 
kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 
laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje;

– minimalios veiklos vykdymas ganyti arba 
kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 
laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje;

Or. en

Pakeitimas 381
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto trečia įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstybės narės, vykdymas ganyti arba 
kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 
laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje;

– kai žemės ūkio paskirties žemė
natūraliai laikoma ganyti arba kultivuoti 
tinkamos būklės ir žemė nenaudojama 
taip, kaip pirmiau apibrėžta pirmojoje 
įtraukoje, ir nevykdoma žemės ūkio 
veikla;

Or. en

Pakeitimas 382
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstybės narės, vykdymas ganyti arba 
kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 
laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje;

– minimalios veiklos vykdymas ganyti arba 
kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 
laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje, 
įskaitant ūkininkavimą, kuriuo verčiantis 
taip pat siekiama gamtos išsaugojimo 
tikslų, pvz., gamtai labai vertingas 
ūkininkavimo sistemas ar ūkininkavimą 
pagal programą „Natura 2000“ arba 
lygiavertes programas;

Or. en

Pakeitimas 383
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstybės narės, vykdymas ganyti arba 
kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 

– valstybės narės sprendimu, priimtu 
nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu,
kai žemėje nebūtina vykdyti išsaugojimo 
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laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje; veiklos ir vietoj to ji natūraliai saugoma 
ganyti arba kultivuoti tinkamos būklės –
veikla, kuri gali būti apibrėžta 
nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 384
James Nicholson, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstybės narės, vykdymas ganyti arba 
kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 
laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje;

– valstybės narės sprendimu, priimtu 
nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu,
kai žemėje nebūtina vykdyti išsaugojimo 
veiklos ir vietoj to ji natūraliai saugoma 
ganyti arba kultivuoti tinkamos būklės –
veikla, kuri gali būti apibrėžta 
nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 385
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstybės narės, vykdymas ganyti arba 
kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 
laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje;

– valstybės narės sprendimu, priimtu 
nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu,
kai žemėje nebūtina vykdyti išsaugojimo 
veiklos ir vietoj to ji natūraliai saugoma 
ganyti arba kultivuoti tinkamos būklės –
veikla, kuri gali būti apibrėžta 
nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu;

Or. en
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Pakeitimas 386
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstybės narės, vykdymas ganyti arba 
kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 
laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje;

– minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstybės narės, arba prireikus regioninės 
institucijos, vadovaudamosi šio 
reglamento 20 straipsniu, vykdymas 
ganyti arba kultivuoti tinkamos būklės 
natūraliai laikomoje žemės ūkio paskirties 
žemėje;

Or. es

Pagrindimas

Pagal Komisijos nustatytą pagrindą atsižvelgiama į subsidiarumo principą. Bendrosios žemės 
ūkio politikos reforma neturėtų būti naudojama siekiant centrinės valdžios kontrolei atiduoti 
politikos sritis, kurios kur kas geriau įgyvendinamos regioniniu lygmeniu.

Pakeitimas 387
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstybės narės, vykdymas ganyti arba 
kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 
laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje;

– minimalios veiklos prireikus 
atsižvelgiant į minimalų gyvūnų laikymo 
tankį, kurią turi nustatyti valstybės narės, 
vykdymas ganyti arba kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikomoje žemės ūkio 
paskirties žemėje;

Or. pt
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Pakeitimas 388
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstybės narės, vykdymas ganyti arba 
kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 
laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje;

– minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstybės narės ar regionai, vykdymas 
ganyti arba kultivuoti tinkamos būklės 
natūraliai laikomoje žemės ūkio paskirties 
žemėje;

Or. en

Pakeitimas 389
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstybės narės, vykdymas siekiant 
išsaugoti gamtą pagal programą 
„Natura 2000“ arba lygiavertes gamtos 
išsaugojimo programas;

Or. en

Pakeitimas 390
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemėtvarka, vykdoma siekiant 
visapusiškai ar pirmiausia užtikrinti 
naudą aplinkai;
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Or. en

Pagrindimas

Į žemės ūkio veiklos apibrėžtį turėtų būti įtraukta aplinkosauginės žemėtvarkos samprata.

Pakeitimas 391
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– subsidijos veiklai, kurią aprėpia antra ir 
trečia įtraukos, turėtų būti skiriamos tik 
kartą per trejų metų ciklą;

Or. en

Pakeitimas 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) žemės ūkio produktai – Sutarties 
I priede išvardyti produktai, išskyrus 
žvejybos produktus, ir medvilnė;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 393
Izaskun Bilbao Barandica
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) žemės ūkio produktai – Sutarties 
I priede išvardyti produktai, išskyrus 
žvejybos produktus, ir medvilnė;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 394
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė pieva arba 
daugiamečiams pasėliams auginti;

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė pieva ir ganykla arba 
daugiamečiams pasėliams, įskaitant 
agrarinės miškininkystės pasėlius, auginti;

Or. fr

Pakeitimas 395
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė pieva arba 
daugiamečiams pasėliams auginti;

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė pieva arba 
daugiamečiams pasėliams, įskaitant 
agrarinės miškininkystės pasėlius, auginti;



PE492.791v01-00 68/169 AM\907852LT.doc

LT

Or. fr

Pakeitimas 396
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė pieva arba 
daugiamečiams pasėliams auginti;

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė ganykla arba 
daugiamečiams pasėliams auginti;

Or. en

Pagrindimas

Pagal daugiametės pievos (anksčiau – ganykla) apibrėžtį nepakankamai atsižvelgta į ganymą 
neišdirbtose ganyklose, kur gali būti sumedėjusių pašarinių rūšių, o ne tik žolės. Ganant 
nustatytoje ganyklai skirtoje žemėje išvengiama biologinės įvairovės praradimo ir netekimo 
dėl paprastųjų rūšių brovimosi, taip pat išsaugomos didelės vertės gamtinės sistemos ir 
užtikrinamas nauda visuomenei. Šis pakeitimas turėtų būti taikomas visame reglamente.

Pakeitimas 397
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė pieva arba 
daugiamečiams pasėliams auginti;

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė ganykla arba 
daugiamečiams pasėliams auginti;

Or. en

Pakeitimas 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Georgios 
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Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė pieva arba 
daugiamečiams pasėliams auginti;

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė pieva ir ganykla arba 
daugiamečiams pasėliams auginti;

Or. en

Pakeitimas 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė pieva arba 
daugiamečiams pasėliams auginti;

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė pieva, daugiametės 
ganyklos arba daugiamečiams pasėliams 
auginti;

Or. fr

Pakeitimas 400
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė pieva arba
daugiamečiams pasėliams auginti;

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, ganykla ir daugiametė pieva 
ir (arba) daugiamečiams pasėliams auginti;

Or. it
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Pakeitimas 401
Michel Dantin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) agrarinė miškininkystė – gamybos 
sistema, pagal kurią medžiai ir kultūriniai 
ar ganyti skirti augalai kartu auginami 
tuose pačiuose žemės sklypuose arba jų 
pakraštyje;

Or. fr

Pakeitimas 402
Patrick Le Hyaric

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) agrarinė miškininkystė – gamybos 
sistema, pagal kurią medžiai ir kultūriniai 
ar ganyti skirti augalai kartu auginami 
tuose pačiuose žemės sklypuose arba jų 
pakraštyje;

Or. fr

Pakeitimas 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 

f) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
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kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 22, 23 ir 
24 straipsnius, Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 39 straipsnį ir Reglamento 
(ES) Nr. […] [RDR] 29 straipsnį atidėtus 
plotus, nepaisant to, ar ant tos žemės 
pastatyti šiltnamiai, ar ji uždengta pastovia 
arba nuimama danga;

kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal šio 
reglamento 32 straipsnį, Reglamento (EB) 
Nr. 1257/1999 22, 23 ir 24 straipsnius, 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005
39 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. […] 
[RDR] 29 straipsnį atidėtus plotus, 
nepaisant to, ar ant tos žemės pastatyti 
šiltnamiai, ar ji uždengta pastovia arba 
nuimama danga.

Or. es

Pakeitimas 404
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 22, 23 ir 
24 straipsnius, Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 39 straipsnį ir Reglamento 
(ES) Nr. […] [RDR] 29 straipsnį atidėtus 
plotus, nepaisant to, ar ant tos žemės 
pastatyti šiltnamiai, ar ji uždengta pastovia 
arba nuimama danga;

f) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal šio 
reglamento 32 straipsnį, Reglamento (EB) 
Nr. 1257/1999 22, 23 ir 24 straipsnius, 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
39 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. […] 
[RDR] 29 straipsnį atidėtus plotus, 
nepaisant to, ar ant tos žemės pastatyti 
šiltnamiai, ar ji uždengta pastovia arba 
nuimama danga.

Or. es

Pagrindimas

Į ariamosios žemės sampratą turėtų būti konkrečiai įtraukti hektarai, pagal 32 straipsnį 
atidėti kaip ekologiniu požiūriu svarbios žemės. 

Pakeitimas 405
Agnès Le Brun
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 22, 23 ir 
24 straipsnius, Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 39 straipsnį ir Reglamento 
(ES) Nr. […] [RDR] 29 straipsnį atidėtus 
plotus, nepaisant to, ar ant tos žemės 
pastatyti šiltnamiai, ar ji uždengta pastovia 
arba nuimama danga;

f) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, 
įskaitant laikinas pievas, bet kurie palikti 
pūdymui, įskaitant pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1257/1999 22, 23 ir 24 straipsnius, 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
39 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. […] 
[RDR] 29 straipsnį atidėtus plotus, 
nepaisant to, ar ant tos žemės pastatyti 
šiltnamiai, ar ji uždengta pastovia arba 
nuimama danga;

Or. fr

Pakeitimas 406
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) sėjomaina – pasėlių auginimas, 
įskaitant bent keturis skirtingus pasėlius, 
tarp jų – vieną ankštinių augalų pasėlį;

Or. en

Pakeitimas 407
Patrick Le Hyaric

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) sėjomaina – pasėlių auginimas, 
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įskaitant bent keturis skirtingus pasėlius, 
tarp jų – vieną ankštinių augalų pasėlį;

Or. en

Pakeitimas 408
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) daugiamečiai pasėliai – ne sėjomainos 
būdu auginami pasėliai (išskyrus 
daugiametes pievas), kuriais žemė apsėta 
penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, ir trumpos rotacijos želdiniai;

g) daugiamečiai pasėliai – ne sėjomainos 
būdu auginami pasėliai (išskyrus 
daugiametę ganyklą), kuriais žemė apsėta 
penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, vaismedžius ir riešutmedžius, 
alyvmedžius, ir trumpos rotacijos želdiniai;

Or. en

Pakeitimas 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) daugiamečiai pasėliai – ne sėjomainos 
būdu auginami pasėliai (išskyrus 
daugiametes pievas), kuriais žemė apsėta 
penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, ir trumpos rotacijos želdiniai;

g) daugiamečiai pasėliai – ne sėjomainos 
būdu auginami pasėliai (išskyrus 
daugiametes ganyklas), kuriais žemė 
apsėta penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, ir trumpos rotacijos želdiniai;

Or. en
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Pakeitimas 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) daugiamečiai pasėliai – ne sėjomainos 
būdu auginami pasėliai (išskyrus 
daugiametes pievas), kuriais žemė apsėta 
penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, ir trumpos rotacijos želdiniai;

g) daugiamečiai pasėliai – ne sėjomainos 
būdu auginami pasėliai (išskyrus 
daugiametes pievas), kuriais žemė apsėta 
penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus;

Or. pt

Pakeitimas 411
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) daugiamečiai pasėliai – ne sėjomainos 
būdu auginami pasėliai (išskyrus 
daugiametes pievas), kuriais žemė apsėta 
penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, ir trumpos rotacijos želdiniai;

g) daugiamečiai pasėliai – ne sėjomainos 
būdu auginami pasėliai (išskyrus 
daugiametes pievas), kuriais žemė apsėta 
penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, tradiciniai vaismedžių sodai ir 
trumpos rotacijos želdiniai;

Or. de

Pakeitimas 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) daugiamečiai pasėliai – ne sėjomainos g) daugiamečiai pasėliai – ne sėjomainos 
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būdu auginami pasėliai (išskyrus 
daugiametes pievas), kuriais žemė apsėta 
penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, ir trumpos rotacijos želdiniai;

būdu auginami pasėliai (išskyrus 
daugiametes pievas), kuriais žemė apsėta 
penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, ir trumpos rotacijos želdiniai bei 
tuopų sodiniai;

Or. it

Pakeitimas 413
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva ir daugiametės 
ganyklos – žemė, kurioje natūraliai auga 
(t. y. nesėjama) arba specialiai auginama 
(t. y. pasėta) pašarui skirti žoliniai
augalai, krūmokšniai ir (arba) medžiai ar 
bet kurios kitos ganykloms tinkamų 
augalų rūšys ir kuri neįtraukta į valdos 
sėjomainą;

Or. fr

Pakeitimas 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 

h) daugiametė pieva ir daugiametės 
ganyklos – žemė, kurioje natūraliai auga 
(t. y. nesėjama) arba specialiai auginama 
(t. y. pasėta) pašarui skirti žoliniai
augalai, krūmokšniai ir (arba) medžiai ar 
bet kurios kitos ganykloms tinkamų 
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tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

augalų rūšys ir kuri neįtraukta į valdos 
sėjomainą;

Or. fr

Pakeitimas 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva ar daugiametės 
ganyklos – žemė, kurioje natūraliai auga 
(t. y. nesėjama) arba specialiai auginama 
(t. y. pasėta) žolė ar kitokie pašarai ir kuri 
neįtraukta į valdos sėjomainą; joje gali 
augti kitos ganykloms tinkamų augalų 
rūšys, tačiau joje ir toliau turi vyrauti žolės 
ir kiti žoliniai pašariniai augalai;

Or. fr

Pakeitimas 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva ir istorinės ganyklos –
žemė, kurioje natūraliai auga (t. y. 
nesėjama) arba specialiai auginama (t. y. 
pasėta) žolė ar kitokie pašarai ir kuri 
neįtraukta į valdos sėjomainą; jose gali 
augti kitos augalų rūšys arba augalai, 
svarbūs norint priskirti žemę istorinėms 
ganykloms ir tradicinėms ganyklų 
žemėms (agrarinės miškininkystės 
ganyklų žemėmis, isp. dehesa);
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Or. es

Pagrindimas

Šiame pakeitime pateikiama nuoroda į daugiametes ganyklas, o ne tiesiog į daugiametes 
pievas, siekiant atsižvelgti į tradicines ganyklų sistemas, pvz., į Pirėnų pusiasalio agrarinės 
miškininkystės ganyklų žemes (isp. dehesa), kur esama kitokių nežolinių augalų rūšių ir kurios 
naudojamos ekstensyviajai gyvulininkystei.

Pakeitimas 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri dešimt metų
ar ilgiau neįtraukta į valdos sėjomainą; joje 
gali augti ir kitos augalų rūšys, kurias 
galima naudoti ganykloms, tačiau joje ir 
toliau turi vyrauti žolės ir kiti pašariniai 
augalai; valstybės narės gali nuspręsti 
įtraukti žemę, kurią galima panaudoti 
ganykloms ir kuri sudaro dalį 
nusistovėjusios vietos praktikos, kai žolė ir 
kitas žolinis pašaras ganyklų plotuose 
tradiciškai nevyrauja;

Or. en

Pagrindimas

Apskritai kultivuojamos pievos kas 8–10 metų ar net po ilgesnio laiko persėjamos. 
Sėjomainos laikotarpio apribojimo iki penkerių metų poveikis būtų toks, kad dideli 
produktyvių kultivuojamų pievų plotai būtų „užšaldyti“. Nustatant daugiamečių pievų 
apibrėžtį neturėtų būti pamirštos tradicinės didelės ekologinės vertės ganyklos, kuriose žolė ir 
žoliniai augalai nevyrauja.

Pakeitimas 418
Hynek Fajmon
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri dešimt metų
ar ilgiau neįtraukta į valdos sėjomainą; joje 
gali augti kitos ganykloms tinkamų augalų 
rūšys, tačiau joje ir toliau turi vyrauti žolės 
ir kiti žoliniai pašariniai augalai;

Or. en

Pakeitimas 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri aštuonerius
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai; atsižvelgiant į Reglamente (ES) 
Nr. [...] [RDR] apibrėžtas agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato priemones, žolės 
ruožai neturėtų būti įtraukti;

Or. en

Pakeitimas 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri aštuonerius
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

Or. en

Pakeitimas 421
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta ir 
prireikus atkurta) žolė ar kitokie žoliniai 
pašarai ir kuri aštuonerius metus ar ilgiau 
neįtraukta į valdos sėjomainą; joje gali 
augti kitos ganykloms tinkamų augalų 
rūšys, tačiau joje ir toliau turi vyrauti žolės 
ir kiti žoliniai pašariniai augalai;

Or. en

Pakeitimas 422
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

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

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė ganykla – žemė, kurioje 
natūraliai auga žolė ar kitokie pašarai, kuri 
septynerius metus ar ilgiau nebuvo ariama 
ar joje nebuvo pakartotinai sėjama; joje 
turi augti kitos ganykloms tinkamų augalų 
rūšys; 

Or. en

Pakeitimas 423
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė ganykla – žemė, kurioje 
natūraliai auga žolė ar kitokie pašarai, kuri 
septynerius metus ar ilgiau nebuvo ariama 
ar joje nebuvo pakartotinai sėjama; joje 
turi augti kitos ganykloms tinkamų augalų 
rūšys;

Or. en

Pakeitimas 424
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
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natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

natūraliai auga žolė ar kitokie pašarai ir 
kuri septynerius metus ar ilgiau nebuvo 
ariama ar joje nebuvo pakartotinai 
sėjama; joje gali augti kitos rūšys ar
augalai; valstybės narės gali nuspręsti 
įtraukti žemę, kurioje galima ganyti ir
kuri sudaro dalį nusistovėjusios vietos 
praktikos;

Or. en

Pakeitimas 425
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametės ganyklos – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie nežolinių pašarų ištekliai 
(krūmokšniai ir (arba) medžiai) ir kuri 
septynerius metus ar ilgiau neįtraukta į 
valdos sėjomainą ir kuri nebuvo ariama ar 
joje nebuvo pakartotinai sėjama; be žolių 
ir kitų žolinių pašarinių augalų joje gali 
augti kitos ganykloms tinkamų augalų 
rūšys;

Or. fr

Pakeitimas 426
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 

h) daugiametės ganyklos – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
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specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą;

Or. fr

Pakeitimas 427
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar
kitokie žoliniai pašarai ir kuri trejus metus 
ar ilgiau neįtraukta į valdos sėjomainą; joje 
gali augti kitos ganykloms tinkamų augalų 
rūšys, tačiau joje ir toliau turi vyrauti žolės 
ir kiti žoliniai pašariniai augalai;

Or. en

Pakeitimas 428
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie ganykloms tinkami žoliniai 
augalai, kurioje šienaujama ar ganoma ir 
kuri penkerius metus ar ilgiau nebuvo 
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tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

ariama ar joje nebuvo pakartotinai 
sėjama; į daugiametės pievos apibrėžtį 
gali būti įtraukti kraštovaizdžio ypatumai, 
kuriuos apibrėš valstybės narės, jei 
konkreti žemė turi nuosavą didelės 
ganyklos žemėtvarkos kodą arba ganyklai 
skirtas ir (arba) šienaujamas plotas 
sudaro 50 % šio žemės;

Or. de

Pakeitimas 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė ganykla – žemė, kurioje 
auga žolė ar kitokie pašarai, įskaitant 
miško augalų rūšis, ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau nebuvo ariama ar joje 
nebuvo pakartotinai sėjama; tai turi 
apimti kitas ganykloms tinkamų augalų 
rūšis;

Or. en

Pakeitimas 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos

h) daugiametė pieva ir ganykla – žemė, 
kurioje natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie pašarai ir kuri penkerius metus ar 
ilgiau neįtraukta į sėjomainą; joje gali augti 
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sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

kitos augalų rūšys arba augalai, svarbūs 
norint priskirti žemę ganyklai;

Or. it

Pakeitimas 431
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) ganykla ir daugiametė pieva – skirta 
natūraliai augti (t. y. nesėjant) arba 
specialiai auginti (t. y. pasėti) žolei ir kuri 
penkerius metus ar ilgiau neįtraukta į 
valdos sėjomainą; joje gali augti kitos 
augalų rūšys arba augalai, svarbūs norint 
priskirti žemę ganyklai;

Or. it

Pakeitimas 432
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą, išskyrus, jei žemė paversta 
pieva taikant sertifikuotą aplinkos 
apsaugos schemą ar orientavimo į 
ekologiją priemonę;
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Or. en

Pagrindimas

Kitu atveju pasinaudojus orientavimo į ekologiją galimybėmis, įskaitant ariamosios žemės 
užsėjimą pieva, ariamosios žemės statusas būtų prarastas po 5 metų ir tada ūkininkas turėtų 
taikyti naujas galimas orientavimo į ekologiją priemones, nes orientavimo į ekologiją 
priemonės taikomos tik ariamajai žemei. Tai būtų pažangus procesas, jei apskritai būtų 
naudojamasi galimybėmis užsėti pieva, numatytomis pagal aplinkos apsaugos schemas ar 
ekologiniu požiūriu svarbių žemių priemonę, ir galiausiai žemė būtų pažangiai 
perklasifikuota į daugiametę ganyklą.

Pakeitimas 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė ganykla – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie pašarai ir kuri penkerius metus ar 
ilgiau neįtraukta į valdos sėjomainą; joje 
gali augti ir kitos augalų rūšys, kurias 
galima panaudoti ganykloms, tačiau joje ir 
toliau turi vyrauti žolės ir kiti pašariniai 
augalai; valstybės narės gali nuspręsti 
įtraukti žemę, kurią galima panaudoti 
ganykloms ir kuri sudaro dalį 
nusistovėjusios vietos praktikos, kai žolė ir 
kitas žolinis pašaras ganyklų plotuose 
tradiciškai nevyrauja;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis pakeitimu užtikrinamas dar didesnis lankstumas, kad pievos galėtų būti įvairaus 
pobūdžio, o tai būtina tais atvejais, kai pievos savo pobūdžiu išties labai skiriasi.

Pakeitimas 434
Diane Dodds, James Nicholson
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti ir kitos augalų 
rūšys, kurias galima panaudoti 
ganykloms, tačiau joje ir toliau turi vyrauti 
žolės ir kiti pašariniai augalai; valstybės 
narės gali nuspręsti įtraukti žemę, kurią 
galima panaudoti ganykloms ir kuri 
sudaro dalį nusistovėjusios vietos 
praktikos, kai žolė ir kitas žolinis pašaras 
ganyklų plotuose tradiciškai nevyrauja;

Or. en

Pakeitimas 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos augalų 
rūšys, tačiau joje ir toliau turi vyrauti žolės 
ir kiti žoliniai pašariniai augalai; valstybės 
narės gali nuspręsti įtraukti žemę, kurią 
galima panaudoti ganykloms ir kuri 
sudaro dalį nusistovėjusios vietos 
praktikos, kai žolė ir kitas žolinis pašaras 
ganyklų plotuose tradiciškai nevyrauja;

Or. en
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Pagrindimas

Kai kuriose vietovėse galima ganyti ten, kur auga šiliniai viržiai, ir tai sudaro dalį 
nusistovėjusios vietos praktikos. Ši žemė turėtų būti įtraukta į daugiametės pievos apibrėžtį.

Pakeitimas 436
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos augalų 
rūšys, tačiau joje ir toliau turi vyrauti žolės 
ir kiti žoliniai pašariniai augalai; valstybės 
narės gali nuspręsti įtraukti žemę, kurią 
galima panaudoti ganykloms ir kuri 
sudaro dalį nusistovėjusios vietos 
praktikos, kai žolė ir kitas žolinis pašaras 
ganyklų plotuose tradiciškai nevyrauja;

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leista įtraukti žemes, kuriose nors ir nedaug, bet esama 
paplitusių tokių piktžolių, kaip usnys – priešingu atveju tektų atsisakyti daugybės šiaip jau 
tinkamų žemių. Be to, valstybės narės turėtų turėti galimybę atsižvelgti į nusistovėjusią 
praktiką, susijusią su daugiamečių pievų pobūdžiu.

Pakeitimas 437
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
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natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai ar sumedėję pašarai ir kuri 
penkerius metus ar ilgiau neįtraukta į 
valdos sėjomainą; joje gali augti kitos 
ganykloms tinkamų augalų rūšys, tačiau 
joje ir toliau turi vyrauti žolės ir kiti 
žoliniai pašariniai augalai; valstybės narės 
gali nuspręsti įtraukti žemę, kurią galima 
panaudoti ganykloms ir kuri sudaro dalį 
nusistovėjusios vietos praktikos, kai žolė ir 
kitas žolinis ar sumedėjęs pašaras ganyklų 
plotuose tradiciškai nevyrauja;

Or. en

Pakeitimas 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie ganykloms skirti pašariniai 
augalai (žoliniai krūmokšniai ir (arba) 
medžiai) ir kuri penkerius metus ar ilgiau 
neįtraukta į valdos sėjomainą; ji gali 
aprėpti sąlyginai nederlingą žemę, pvz., 
ganyklų plotus, viržynes, krūmynų takus 
ir vasaros bei kalnų ganyklas; 

Or. fr

Pakeitimas 439
Alyn Smith

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

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė ganykla – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie pašarai ir kuri penkerius metus ar 
ilgiau neįtraukta į valdos sėjomainą; joje 
gali augti kitos ganykloms tinkamų augalų 
rūšys arba augalai, svarbūs žemei kaip 
daugiametei ganyklai apibūdinti;
valstybės narės ar regionai gali nuspręsti 
leisti ilgą sėjomainą 5 metų ar ilgesniais 
intervalais, kai tokia tradicinė praktika 
naudinga aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; ji gali aprėpti kitas žemes, 
tinkamas ganykloms, jei jos buvo 
tradiciškai naudojamos kaip pievos, net 
jei jose nevyrauja žolės ir kiti žoliniai 
pašariniai augalai;

Or. es

Pagrindimas

Kai tai susiję su Viduržemio jūros regiono ekosistemomis, kurios labai tinka ganykloms, pvz., 
su tradicinėmis agrarinės miškininkystės ganyklų žemėmis (isp. dehesa; jose auga akmeninis 
ąžuolas – rūšis, iš kurios išgaunamas gyvūnams ėsti tinkamas maistas) ir su kalnų 
ganyklomis, dėl Komisijos pasiūlyme pateiktos apibrėžties galėtų kilti sunkumų. Dėl šios 
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priežasties apibrėžties taikymo sritis turėtų būti išplėsta ir į ją turėtų būti įtrauktos vietovės, 
kurios, kaip pasirodė, yra tinkamos ganykloms, kadangi jos buvo tradiciškai naudojamos šiuo 
tikslu, net jei ten nevyrauja žolinės rūšys.

Pakeitimas 441James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą arba kurioje penkerių metų ar 
ilgesniam laikotarpiui persėta panaši ar ta 
pati žolė arba pašarai; joje gali augti kitos 
ganykloms tinkamų augalų rūšys, tačiau 
joje ir toliau turi vyrauti žolės ir kiti 
žoliniai pašariniai augalai, įskaitant, pvz., 
šilinį viržį;

Or. en

Pakeitimas 442
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą arba kurioje penkerių metų ar 
ilgesniam laikotarpiui persėta panaši ar ta 
pati žolė arba pašarai; joje gali augti kitos 
ganykloms tinkamų augalų rūšys, tačiau 
joje ir toliau turi vyrauti žolės ir kiti 
žoliniai pašariniai augalai, įskaitant, pvz., 
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šilinį viržį;

Or. en

443Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, 
Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos augalų 
rūšys, kurios gali būti panaudotos 
ganykloms, tačiau joje ir toliau turi vyrauti 
žolės ir kiti žoliniai pašariniai augalai;

Or. es

Pagrindimas

Į Komisijos pasiūlyme pateiktą apibrėžtį neįtrauktos Viduržemio jūros regiono ekosistemos, 
kurios labai tinka ganykloms, pvz., tradicinės agrarinės miškininkystės ganyklų žemės (isp. 
dehesa; jose auga akmeninis ąžuolas – rūšis, iš kurios išgaunamas gyvūnams ėsti tinkamas 
maistas) ir kalnų ganyklos. Remiantis pakeitimu samprata išplečiama taip, kad į ją būtų 
įtrauktos rūšys, kurios nors ir nebūtinai tinka ganykloms, tačiau yra gyvulių maisto šaltinis.

Pakeitimas 444
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
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sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

sėjomainą; joje gali augti kitos augalų 
rūšys, kurios gali būti panaudotos 
ganykloms, tačiau joje ir toliau turi vyrauti 
žolės ir kiti žoliniai pašariniai augalai;

Or. es

Pagrindimas

Taip į apibrėžtį gali būti įtrauktos ganykloms tinkamos ekosistemos, pvz., kalnų ganyklos. 
Pradinė apibrėžtis pernelyg siaura.

Pakeitimas 445
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą, įskaitant vietoves, kurios buvo 
ariamos ir po šešerių metų ar ilgesnio 
laikotarpio atkurtos užsėjus žole, ir 
neįtraukiant vietovių, kuriose dėl 
programos „Natura 2000“, Vandens 
pagrindų ir Nitratų direktyvų 
įgyvendinimo daugėja apribojimų; joje 
gali augti kitos ganykloms netinkamų
augalų rūšys, tačiau joje ir toliau turi 
vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti leidžiama arti ir atkurti daugiametes pievas siekiant išsaugoti aukštą lauko 
pašarų gamybos lygį.
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Pakeitimas 446
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai; neįtraukiamos vejos juostos, 
kurioms taikomos tokios agrarinės 
aplinkosaugos priemonės, kaip 
apibrėžtosios Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR];

Or. fr

Pagrindimas

Dabartinių nuostatų taikymas reikštų, kad paliktos vejos juostos po penkerių metų taptų 
daugiametėmis pievomis. Pakeitimas parengtas siekiant šito išvengti.

Pakeitimas 447
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) ekologinė infrastruktūra –
kraštovaizdžio, agrarinės miškininkystės, 
biologinės įvairovės, vandentvarkos ir 
dirvožemio tvarkymo, biotopų ir t. t. 
elementai, dėl kurių stabilizuojama ir 
stiprinama žemės ūkio ekologinio 
ūkininkavimo veikla ir aplinkosauginio 
valdymo sistema;
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti didesnį biologinės įvairovės funkcionalumą ir, savo ruožtu, žemės ūkio 
ekosistemos veikimą ir naudą visuomenei. Į apsaugines juostas būtų įtraukti kraštovaizdžio 
elementai (gyvatvorės, grioviai, pelkynai, taip pat kiti pusiau natūralūs buveinių fragmentai ir 
t. t.) siekiant kurti žemės ūkio ekologines infrastruktūras (apdulkintojų ir kenkėjus naikinančių 
plėšrūnų buveinių saugyklas, pernelyg didelio nuotėkio rezervuarus siekiant apsaugoti 
vandens kelius ir skatinti gruntinio vandens pasipildymą, užtikrinti apsaugą nuo dirvožemio 
erozijos ar sureguliuoti vandens ir maistinių medžiagų pusiausvyrą).

Pakeitimas 448
Patrick Le Hyaric

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) žemės ūkio ekologinė infrastruktūra –
kraštovaizdžio, įskaitant gyvatvores, 
tvenkinius, terasas ir apsaugines juostas, 
agrarinės miškininkystės, biologinės 
įvairovės, vandentvarkos ir dirvožemio 
tvarkymo, biotopų ir t. t. elementai, dėl 
kurių stabilizuojama ir stiprinama žemės 
ūkio ekologinio ūkininkavimo veikla ir 
aplinkosauginio valdymo sistema;

Or. en

Pakeitimas 449
Patrick Le Hyaric

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) didelės gamtinės vertės žemės ūkio 
paskirties žemė – žemė, kuriai būdinga 
itin didelė rūšių ir buveinių įvairovė, 
nedidelio intensyvumo ūkinė veikla ir 



AM\907852LT.doc 95/169 PE492.791v01-00

LT

didelė dalis natūralios augalijos;

Or. en

Pakeitimas 450
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) didelės gamtinės vertės žemės ūkio 
paskirties žemė – ūkininkavimo sistemos, 
kuriose vykdoma ūkinė veikla ir esama 
žemės ūkio paskirties žemės, kurioje, kaip 
tikėtina, dėl jos savybių gali būti 
palaikoma didžiulė biologinė įvairovė ar 
saugomos rūšys ir buveinės. Šioms 
sistemoms būdinga nedidelio intensyvumo 
ūkinė veikla ir didelė dalis natūralios ar 
pusiau natūralios augalijos. Joms taip pat 
gali būti būdinga didelė žemės dangos 
įvairovė;

Or. en

Pakeitimas 451
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) didelės gamtinės vertės žemės ūkio 
paskirties žemė – ūkininkavimo sistemos, 
kuriose vykdoma ūkinė veikla ir esama 
žemės ūkio paskirties žemės, kurioje, kaip 
tikėtina, dėl jos savybių gali būti 
palaikoma didžiulė biologinė įvairovė ar 
saugomos rūšys ir buveinės. Šioms 
sistemoms būdinga nedidelio intensyvumo 
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ūkinė veikla ir didelė dalis natūralios ar 
pusiau natūralios augalijos. Joms taip pat 
gali būti būdinga didelė žemės dangos 
įvairovė;

Or. en

Pakeitimas 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) didelės gamtinės vertės žemės ūkio 
sistema – žemė, kurioje žemės ūkis 
palaiko didelę rūšių ir buveinių įvairovę 
ar rūšių, susiduriančių su išsaugojimo 
problemomis, buvimą ar yra su tuo 
siejamas;

Or. es

Pakeitimas 453
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) didelės gamtinės vertės žemės ūkio 
sistema – daugiausia Europoje esanti 
žemė, kurioje žemės ūkis palaiko didelę 
rūšių ir buveinių įvairovę ar rūšių, 
susiduriančių su išsaugojimo 
problemomis, buvimą ar yra su tuo 
siejamas;

Or. es
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Pakeitimas 454
Ivari Padar

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) istorinė ganykla ir pieva – žemė, kuri 
tradiciškai naudojama žolei ar kitokiems 
pašarams auginti, kuri septynerius metus 
ar ilgiau nebuvo ariama ar kurioje 
nebuvo pakartotinai sėjama ir kurioje 
esama visų rūšių augalų, kuriuos galima 
naudoti ganykloms ar gyvūnų pašarui;

Or. en

Pakeitimas 455
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) žolė ar kitokie žoliniai pašarai – visi 
žoliniai augalai, kurie auga natūraliose 
ganyklose arba paprastai valstybėse narėse 
dedami į sėklų mišinius ganykloms ar 
lankoms (nepaisant to, ar jos skirtos 
gyvuliams ganyti);

i) žolė ar kitokie pašarų ištekliai – visi 
žoliniai, vaisius brandinantys ar miško 
augalų pašariniai ištekliai, randami ir 
tradiciškai naudojami pusiau natūraliose 
ganyklose arba paprastai valstybėse narėse 
dedami į sėklų mišinius ganykloms ar 
lankoms;

Or. fr

Pagrindimas

Pagal šią apibrėžtį galima atsižvelgti į ekstensyviai naudojamas ganyklas, kur įvairūs 
pašariniai ištekliai naudojami karvėms, avims ir ožkoms šerti. Ji taip pat aprėpia augalijos, 
kuri naudojama gyvulininkystės produkcijai ir yra randama įvairiose vegetacinėse zonose 
pradedant Viduržemio jūros ir baigiant Šiaurės jūros regionu, tipus. Todėl šios ganyklų žemės 
turėtų būti laikomos tinkamomis, net jei jose esama brūzgynų, krūmokšnių ir medžių.
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Pakeitimas 456
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) žolė ar kitokie žoliniai pašarai – visi 
žoliniai augalai, kurie auga natūraliose 
ganyklose arba paprastai valstybėse narėse 
dedami į sėklų mišinius ganykloms ar 
lankoms (nepaisant to, ar jos skirtos 
gyvuliams ganyti);

i) žolė ar kitokie pašarai – visi augalai, 
kurie tradiciškai auga natūraliai ganytis 
skirtose vietose arba paprastai valstybėse 
narėse dedami į sėklų mišinius ganykloms 
ar pievoms, nepaisant to, ar jos skirtos 
gyvuliams ganyti;

Or. fr

Pakeitimas 457
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) žolė ar kitokie žoliniai pašarai – visi 
žoliniai augalai, kurie auga natūraliose 
ganyklose arba paprastai valstybėse narėse 
dedami į sėklų mišinius ganykloms ar 
lankoms (nepaisant to, ar jos skirtos 
gyvuliams ganyti);

i) žolė ar kitokie pašarai – visi augalai, 
kurie tradiciškai auga natūraliai ganytis 
skirtose vietose arba paprastai valstybėse 
narėse dedami į sėklų mišinius ganykloms 
ar pievoms, nepaisant to, ar jos skirtos 
gyvuliams ganyti;

Or. fr

Pakeitimas 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) žolė ar kitokie žoliniai pašarai – visi 
žoliniai augalai, kurie auga natūraliose 

i) žolė ar kitokie žoliniai pašarai – visi 
žoliniai augalai, kurie tradiciškai auga 
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ganyklose arba paprastai valstybėse narėse 
dedami į sėklų mišinius ganykloms ar 
lankoms (nepaisant to, ar jos skirtos 
gyvuliams ganyti);

natūraliai ganytis skirtose vietose arba 
paprastai valstybėse narėse dedami į sėklų 
mišinius ganykloms ar lankoms (nepaisant 
to, ar jos skirtos gyvuliams ganyti);

Or. fr

Pakeitimas 459
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) žolė ar kitokie žoliniai pašarai – visi 
žoliniai augalai, kurie auga natūraliose 
ganyklose arba paprastai valstybėse narėse 
dedami į sėklų mišinius ganykloms ar 
lankoms (nepaisant to, ar jos skirtos 
gyvuliams ganyti);

i) žolė ar kitokie žoliniai pašarai – visi 
augalai, kuriuos ėda ganomi gyvūnai ir 
kurie tradiciškai auga natūraliose 
ganyklose arba paprastai valstybėse narėse 
dedami į sėklų mišinius ganykloms ar 
lankoms (nepaisant to, ar jos skirtos 
gyvuliams ganyti);

Or. en

Pagrindimas

Visi ganyti tinkami augalai natūraliai turėtų sudaryti dalį daugiamečių ganyklų.

Pakeitimas 460
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) žolė ar kitokie žoliniai pašarai – visi 
žoliniai augalai, kurie auga natūraliose 
ganyklose arba paprastai valstybėse narėse 
dedami į sėklų mišinius ganykloms ar 
lankoms (nepaisant to, ar jos skirtos 
gyvuliams ganyti);

i) žolė ar kitokie žoliniai pašarai – visi 
žoliniai augalai, kurie tradiciškai auga 
natūraliose ganyklose arba paprastai 
valstybėse narėse dedami į sėklų mišinius 
ganykloms ar lankoms (nepaisant to, ar jos 
skirtos gyvuliams ganyti); apibrėžtis taip 
pat apima žemai augančius krūmokšnius, 
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nendres, vikšrius, viksvas ir kitus augalus, 
kurie kaip pašaras nevertingi arba mažai 
vertingi; 

Or. de

Pakeitimas 461
Mariya Gabriel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) nenaudojama žemė – visos žemės, 
kuriose nėra vykdoma žemės ūkio veikla, 
tačiau kurios neapima daugiamečių 
ganyklų, pievų ar gamybai laikinai 
nenaudojamos žemės;

Or. en

Pakeitimas 462
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. nenaudojama žemė – visos vietovės, 
kuriose nėra vykdoma žemės ūkio veikla, 
tačiau kurios neapima daugiamečių 
ganyklų, pievų ar gamybai laikinai 
nenaudojamos žemės;

Or. en

Pakeitimas 463James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

ia) pusiau natūrali ir nenaudojama žemė 
– pagal Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyvą (85/337/EEB) saugoma žemė;

Or. en

Pakeitimas 464
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies j punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) daigynai – toliau išvardyti jaunų 
atvirame lauke auginamų sumedėjusių 
augalų, skirtų vėliau persodinti, plotai:

j) daigynai – toliau išvardyti jaunų 
atvirame lauke auginamų sumedėjusių 
(miško) ar žolinių augalų, skirtų vėliau 
persodinti, plotai:

Or. es

Pakeitimas 465
Elisabeth Jeggle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) tradicinis vaismedžių sodas – žemė, 
kurioje auga aplinkosauginiu ir 
kultūriniu požiūriais svarbūs vaismedžiai;

Or. de

Pakeitimas 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) trumpos rotacijos želdiniai – plotai, 
apsodinti tais KN kodu 06029041 žymimų 
ir valstybių narių nustatytinų rūšių 
medžiais, kuriems priskiriami sumedėję 
daugiamečiai augalai, šakniastiebiai arba 
atžalos, likusios žemėje po derliaus 
nuėmimo, ir kitą sezoną išdygstantys 
nauji daigai, ir kurie pasižymi ilgiausiu 
valstybių narių nustatytinu derliaus ciklu.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) trumpos rotacijos želdiniai – plotai, 
apsodinti tais KN kodu 06029041 žymimų 
ir valstybių narių nustatytinų rūšių 
medžiais, kuriems priskiriami sumedėję
daugiamečiai augalai, šakniastiebiai arba 
atžalos, likusios žemėje po derliaus 
nuėmimo, ir kitą sezoną išdygstantys nauji 
daigai, ir kurie pasižymi ilgiausiu valstybių 
narių nustatytinu derliaus ciklu.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pakeitimas 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

k) trumpos rotacijos želdiniai – plotai, 
apsodinti tais KN kodu 06029041 žymimų 
ir valstybių narių nustatytinų rūšių 
medžiais, kuriems priskiriami sumedėję 
daugiamečiai augalai, šakniastiebiai arba 
atžalos, likusios žemėje po derliaus 
nuėmimo, ir kitą sezoną išdygstantys nauji 
daigai, ir kurie pasižymi ilgiausiu valstybių 
narių nustatytinu derliaus ciklu.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 469
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) trumpos rotacijos želdiniai – plotai, 
apsodinti tais KN kodu 06029041 žymimų 
ir valstybių narių nustatytinų rūšių 
medžiais, kuriems priskiriami sumedėję 
daugiamečiai augalai, šakniastiebiai arba 
atžalos, likusios žemėje po derliaus 
nuėmimo, ir kitą sezoną išdygstantys nauji 
daigai, ir kurie pasižymi ilgiausiu valstybių 
narių nustatytinu derliaus ciklu.

k) trumpos rotacijos želdiniai – plotai, 
kurie apsodinti valstybių narių
kompetentingų institucijų nustatytinu 
KN kodu 06029041 žymimų rūšių 
medžiais ir kuriems priskiriami sumedėję 
daugiamečiai augalai, šakniastiebiai arba 
atžalos, likusios žemėje po derliaus 
nuėmimo, ir kitą sezoną išdygstantys nauji 
daigai ir kurie pasižymi ilgiausiu valstybių 
narių nustatytinu derliaus ciklu;

Or. es

Pakeitimas 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) tuopų sodiniai – žemė, apsodinta 
tuopinių genties (lot. Populus spp.) 
medžiais, kurių derliaus ciklas – ne 
daugiau kaip 15 metų;

Or. it

Pakeitimas 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) daugiamečiai pasėliai –  kiti ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai negu 
daugiametės pievos ir nuolatiniai pasėliai, 
kuriais žemė apsėjama penkerius ar 
mažiau metų ir iš kurių gaunamas 
kartotinis derlius;

Or. en

Pakeitimas 472
Diane Dodds

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) daugiamečiai pasėliai –  kiti ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai negu 
daugiametės pievos ir nuolatiniai pasėliai, 
kuriais žemė apsėjama penkerius ar 
mažiau metų ir iš kurių gaunamas 
kartotinis derlius;
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Or. en

Pakeitimas 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) ariamoji ar dirbamoji žemė – visi 
žemės ūkio plotai, įtraukti į 2008 m. 
lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1166/2008 
III priedo II punkte aprašytas 
subkategorijas;

Or. es

Pagrindimas

Ariamosios žemės apibrėžtis turėtų būti įtraukta, kad būtų aišku, jog ji neapima nuolatinių 
pasėlių. Be to, pasiūlymo dėl reglamento dėl tiesioginių išmokų versijos ispanų kalba 
29 straipsnio 1 dalyje pateiktas neteisingas ariamosios žemės sampratos vertimas.

Pakeitimas 474
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) naujas dalyvis – fizinis ar juridinis 
asmuo arba grupė fizinių ar juridinių 
asmenų – nesvarbu, koks teisinis statusas 
grupei ir jos nariams suteikiamas pagal 
nacionalinę teisę – kurie vykdo žemės 
ūkio veiklą Sąjungos teritorijoje, kaip 
apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 
52 straipsnyje, ir kurie pradeda vykdyti 
naują žemės ūkio veiklą vieni arba 
bendradarbiaudami su kitais ūkininkais 
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ar naujais dalyviais, kaip apibrėžta šio 
reglamento 4 straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 475
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) žemės valdymas – visos teisinės 
strategijos ar būdai, kuriuos taikant žemės 
savininkai ir naudotojai įtraukiami į jos 
gamtinio, kultūrinio ir kraštovaizdinio 
turto ir išteklių išsaugojimą ir naudojimą.

Or. es

Pakeitimas 476
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) su aplinkos apsauga susijusios 
viešosios gėrybės – su aplinkos apsauga 
susijusios gėrybės ekosistemose, dėl kurių 
užtikrinama šių ekosistemų veikla ir 
kurios svarbios asmenų ir visuomenių 
apskritai gerovei.

Or. es

Pakeitimas 477
Ramon Tremosa i Balcells
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) su aplinkos apsauga susijusios 
viešosios paslaugos – su aplinkos apsauga 
susijusios paslaugos ekosistemose, dėl 
kurių užtikrinama šių ekosistemų veikla ir 
kurios svarbios asmenų ir visuomenių
apskritai gerovei.

Or. es

Pakeitimas 478
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

Išbraukta.

a) nustatytų kitas su galimybe pasinaudoti 
parama pagal šį reglamentą susijusias 
apibrėžtis;
b) nustatytų sistemą, pagal kurią valstybės 
narės apibrėžtų minimalią veiklą, kuri 
turi būti vykdoma ganyti ir kultivuoti 
tinkamos būklės natūraliai laikomoje 
žemėje;
c) nustatytų kriterijus, kuriuos 
atitinkantys ūkininkai būtų laikomi 
įvykdžiusiais įpareigojimą užtikrinti 
1 dalies c punkte nurodytą ganyti ir 
kultivuoti tinkamą žemės ūkio paskirties 
žemės būklę.
d) nustatytų kriterijus, kuriais remiantis 
1 dalies h punkto tikslais būtų nustatomas 
žolės ir kitų žolinių pašarų vyravimas.

Or. es
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Pakeitimas 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatytų kitas su galimybe pasinaudoti 
parama pagal šį reglamentą susijusias 
apibrėžtis;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 480
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatytų kitas su galimybe pasinaudoti 
parama pagal šį reglamentą susijusias 
apibrėžtis;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatytų sistemą, pagal kurią valstybės 
narės apibrėžtų minimalią veiklą, kuri 
turi būti vykdoma ganyti ir kultivuoti 
tinkamos būklės natūraliai laikomoje 
žemėje;

Išbraukta.
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Or. es

Pakeitimas 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatytų sistemą, pagal kurią valstybės 
narės apibrėžtų minimalią veiklą, kuri 
turi būti vykdoma ganyti ir kultivuoti 
tinkamos būklės natūraliai laikomoje 
žemėje;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 483
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatytų sistemą, pagal kurią valstybės 
narės apibrėžtų minimalią veiklą, kuri 
turi būti vykdoma ganyti ir kultivuoti 
tinkamos būklės natūraliai laikomoje 
žemėje;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 484
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatytų sistemą, pagal kurią valstybės 
narės apibrėžtų minimalią veiklą, kuri turi 
būti vykdoma ganyti ir kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikomoje žemėje;

b) nustatytų sistemą, pagal kurią būtų 
apibrėžta minimali veikla, kuri turi būti 
vykdoma ganyti ir kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikomoje žemėje;

Or. en

Pakeitimas 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatytų sistemą, pagal kurią valstybės 
narės apibrėžtų minimalią veiklą, kuri turi 
būti vykdoma ganyti ir kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikomoje žemėje;

b) nustatytų kriterijus, pagal kuriuos
valstybės narės apibrėžtų minimalią veiklą, 
kuri turi būti vykdoma ganyti ir kultivuoti 
tinkamos būklės natūraliai laikomoje 
žemėje;

Or. en

Pakeitimas 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatytų kriterijus, kuriuos 
atitinkantys ūkininkai būtų laikomi 
įvykdžiusiais įpareigojimą užtikrinti 
1 dalies c punkte nurodytą ganyti ir 
kultivuoti tinkamą žemės ūkio paskirties 
žemės būklę.

Išbraukta.

Or. es



AM\907852LT.doc 111/169 PE492.791v01-00

LT

Pakeitimas 487
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatytų kriterijus, kuriuos 
atitinkantys ūkininkai būtų laikomi 
įvykdžiusiais įpareigojimą užtikrinti 
1 dalies c punkte nurodytą ganyti ir 
kultivuoti tinkamą žemės ūkio paskirties 
žemės būklę.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatytų kriterijus, kuriuos 
atitinkantys ūkininkai būtų laikomi 
įvykdžiusiais įpareigojimą užtikrinti 
1 dalies c punkte nurodytą ganyti ir 
kultivuoti tinkamą žemės ūkio paskirties 
žemės būklę.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 489
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatytų kriterijus, kuriuos atitinkantys 
ūkininkai būtų laikomi įvykdžiusiais 
įpareigojimą užtikrinti 1 dalies c punkte 
nurodytą ganyti ir kultivuoti tinkamą 
žemės ūkio paskirties žemės būklę.

c) nustatytų kriterijus, kuriuos atitinkantys 
ūkininkai būtų laikomi įvykdžiusiais 
įpareigojimą užtikrinti ganyti ir kultivuoti 
tinkamą žemės ūkio paskirties žemės būklę 
ir gerą agrokultūrinę ir aplinkosauginę 
padėtį.

Or. en

Pakeitimas 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatytų kriterijus, kuriais remiantis 
1 dalies h punkto tikslais būtų nustatomas 
žolės ir kitų žolinių pašarų vyravimas.

d) nustatytų kriterijus, kuriais remiantis 
būtų nustatomas žolės ir kitų žolinių pašarų 
vyravimas ir kriterijai, skirti apibrėžti 
1 dalies h punkte nurodytai 
nusistovėjusiai praktikai.

Or. en

Pakeitimas 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatytų kriterijus, kuriais remiantis 
1 dalies h punkto tikslais būtų nustatomas 
žolės ir kitų žolinių pašarų vyravimas.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es
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Pakeitimas 492
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatytų kriterijus, kuriais remiantis 
1 dalies h punkto tikslais būtų nustatomas 
žolės ir kitų žolinių pašarų vyravimas.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šio reglamento (...) priede nustatoma:
a) sistema, pagal kurią valstybės narės 
apibrėžia minimalią veiklą, ketinamą 
vykdyti žemėje, natūraliai laikomoje 
ganyti ar kultivuoti tinkamos būklės;
b) sistema, pagal kurią valstybės narės 
apibrėš kriterijus, kuriuos turės atitikti 
ūkininkai, kad būtų laikomi įvykdžiusiais 
įpareigojimą išsaugoti žemės ūkio 
paskirties žemę ganyti ar kultivuoti 
tinkamos būklės, kaip nurodyta 1 dalies 
c punkte.

Or. es

Pagrindimas

Pagrindiniame akte turėtų būti nustatyta sistema, pagal kurią valstybės narės apibrėžtų 
minimalią veiklą, ir sistema, pagal kurią valstybės narės apibrėžtų kriterijus, reikalingus, kad 
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žemė būtų išsaugota gamybai tinkamos būklės. Komisija turėtų apibrėžti kriterijus per derybų 
procesą.

Pakeitimas 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šio reglamento (...) priede nustatoma:
a) sistema, pagal kurią valstybės narės 
apibrėžia minimalią veiklą, ketinamą 
vykdyti žemėje, natūraliai laikomoje 
ganyti ar kultivuoti tinkamos būklės;
b) sistema, pagal kurią valstybės narės 
apibrėš kriterijus, kuriuos turės atitikti 
ūkininkai, kad būtų laikomi įvykdžiusiais 
įpareigojimą išsaugoti žemės ūkio 
paskirties žemę ganyti ar kultivuoti 
tinkamos būklės, kaip nurodyta 1 dalies 
c punkte.

Or. es

Pagrindimas

Pagrindiniame akte turėtų būti nustatyta sistema, pagal kurią valstybės narės apibrėžtų 
minimalią veiklą, ir sistema, pagal kurią valstybės narės apibrėžtų kriterijus, reikalingus, kad 
žemė būtų išsaugota gamybai tinkamos būklės.

Pakeitimas 495
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šio reglamento (...) priede nustatoma:
a) sistema, pagal kurią kompetentingos 



AM\907852LT.doc 115/169 PE492.791v01-00

LT

institucinės įstaigos, vadovaudamosi 
valstybių narių teisės aktais, apibrėžia 
minimalią veiklą, ketinamą vykdyti 
žemėje, natūraliai laikomoje ganyti ar 
kultivuoti tinkamos būklės;
b) sistema, pagal kurią valstybės narės ir, 
kai tinkama, regioninės institucijos, 
vadovaudamosi šio reglamento 
20 straipsniu, apibrėš kriterijus, kuriuos 
turės atitikti ūkininkai, kad būtų laikomi 
įvykdžiusiais įpareigojimą išsaugoti žemės 
ūkio paskirties žemę ganyti ar kultivuoti 
tinkamos būklės, kaip nurodyta 1 dalies 
c punkte.

Or. es

Pakeitimas 496
Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II priede nustatomos kiekvienai 
valstybei narei kiekvienais metais taikoma 
nacionalinė viršutinė riba, kurią sudaro 
bendra visų skirtų teisių į išmokas, 
nacionalinio rezervo ir pagal 33, 35, 37 ir 
39 straipsnius nustatytų viršutinių ribų 
vertė.

1. II priede nustatomos kiekvienai 
valstybei narei kiekvienais metais taikoma 
nacionalinė viršutinė riba, kurią sudaro 
bendra visų skirtų teisių į išmokas, 
nacionalinio rezervo ir pagal 29 straipsnio 
5b dalį, 35, 37 ir 39 straipsnius nustatytų 
viršutinių ribų vertė.

Or. fr

Pakeitimas 497
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II priede nustatomos kiekvienai 1. II priede nustatomos kiekvienai 
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valstybei narei kiekvienais metais taikoma 
nacionalinė viršutinė riba, kurią sudaro 
bendra visų skirtų teisių į išmokas, 
nacionalinio rezervo ir pagal 33, 35, 37 ir 
39 straipsnius nustatytų viršutinių ribų 
vertė.

valstybei narei kiekvienais metais taikoma 
nacionalinė viršutinė riba, kurią sudaro 
bendra visų skirtų teisių į išmokas, 
nacionalinio rezervo ir pagal 35, 37 ir 
39 straipsnius nustatytų viršutinių ribų 
vertė.

Or. en

Pakeitimas 498
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II priede nustatomos kiekvienai 
valstybei narei kiekvienais metais taikoma 
nacionalinė viršutinė riba, kurią sudaro 
bendra visų skirtų teisių į išmokas, 
nacionalinio rezervo ir pagal 33, 35, 37 ir 
39 straipsnius nustatytų viršutinių ribų 
vertė.

1. II priede nustatomos kiekvienai 
valstybei narei kiekvienais metais taikoma 
nacionalinė viršutinė riba, kurią sudaro 
bendra visų skirtų teisių į išmokas, 
nacionalinio rezervo ir pagal 35, 37 ir 
39 straipsnius nustatytų viršutinių ribų 
vertė.

Or. fr

Pakeitimas 499
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II priede nustatomos kiekvienai 
valstybei narei kiekvienais metais taikoma 
nacionalinė viršutinė riba, kurią sudaro 
bendra visų skirtų teisių į išmokas, 
nacionalinio rezervo ir pagal 33, 35, 37 ir 
39 straipsnius nustatytų viršutinių ribų 
vertė.

1. II priede nustatomos kiekvienai 
valstybei narei kiekvienais metais taikoma 
nacionalinė viršutinė riba, kurią sudaro 
bendra visų skirtų teisių į išmokas, 
nacionalinio rezervo ir pagal 33, 35, 37, 
37a ir 39 straipsnius nustatytų viršutinių 
ribų vertė.

Or. it
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Pagrindimas

Rizikos valdymo paketas turėtų būti perkeltas į pirmąjį ramstį (tiesioginės išmokos).

Pakeitimas 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tiesioginės išmokos paskirstomos 
valstybėms narėms taip, kad kiekviena 
valstybė narė kaip nacionalinę viršutinę 
ribą gautų sumą, atitinkančių hektarų, 
kuriems 2013 m. taikomos paraiškos dėl 
tiesioginių išmokų, skaičių, padaugintą iš 
vidutinio tiesioginių išmokų dydžio visoje 
Europos Sąjungoje 2013 m. Valstybės 
narės, kuriose vidutinės tiesioginės 
išmokos vienam hektarui, apskaičiuotos 
remiantis 2013 m. išmokomis, viršija 
110 % vidutinių išmokų visoje ES, gali 
kreiptis dėl papildomų išmokų iš savo 
nacionalinio biudžeto sumai, kuri 
neviršytų dviejų trečdalių vidutinės 
tiesioginių išmokų sumos tose šalyse ir ES 
vidurkio 2013 m. skirtumo.

Or. en

Pakeitimas 501
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tiesioginės išmokos paskirstomos 
valstybėms narėms taip, kad kiekviena 
valstybė narė kaip nacionalinę viršutinę 
ribą gautų sumą, atitinkančių hektarų, 
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kuriems 2013 m. taikomos paraiškos dėl 
tiesioginių išmokų, skaičių, padaugintą iš 
vidutinio tiesioginių išmokų dydžio visoje 
Europos Sąjungoje 2013 m. Valstybės 
narės, kuriose vidutinės tiesioginės 
išmokos vienam hektarui, apskaičiuotos 
remiantis 2013 m. išmokomis, viršija 
110 % vidutinių išmokų visoje ES, gali 
kreiptis dėl papildomų išmokų iš savo 
nacionalinio biudžeto sumai, kuri 
neviršytų dviejų trečdalių vidutinės 
tiesioginių išmokų sumos tose šalyse ir ES 
vidurkio 2013 m. skirtumo.

Or. en

Pakeitimas 502
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nacionalinių viršutinių ribų 
apskaičiavimas atliekamas taip, kad 
kiekviena valstybė narė, kurioje 
nesiekiama 2013 m. tiesioginių išmokų 
vidurkio, iki 2018 m. susigrąžintų du 
trečdalius ES 2013 m. vidurkio ir 2013 m. 
nacionalinio dydžio skirtumo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti kuo teisingesnę paskirstymo sistemą.

Pakeitimas 503
James Nicholson

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

1a. Prireikus ir vadovaudamosi savo 
konstitucine tvarka valstybės narės gali 
įgyvendinti bendrosios žemės ūkio 
politikos nuostatas regionų lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 504
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vadovaudamosi savo konstitucine 
tvarka, valstybės narės gali įgyvendinti 
susijusias šio reglamento nuostatas 
regionų lygmeniu. Tokiu atveju valstybės 
narės apibrėžia regionus vadovaudamosi 
objektyviais nediskriminuojamais 
kriterijais ir tuomet padalija nacionalinę 
viršutinę ribą įvairiems regionams. 
Valstybės narės taip pat gali priimti visus 
šiame reglamente nurodytus sprendimus 
regionų lygmeniu ir regioninėms 
viršutinėms riboms taikyti 33, 35, 37, 39 ir 
51 straipsniuose nurodytas finansines 
nuostatas, taip pat taikyti regioninėms 
viršutinės riboms 14 straipsnyje nurodytą 
lankstumo mechanizmą. Be to, valstybės 
narės gali nuspręsti nustatyti regionines 
atsargas 23 straipsnio nuostatų taikymo 
tikslu.

Or. en

Pakeitimas 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vadovaudamosi savo konstitucine 
tvarka, valstybės narės gali įgyvendinti 
susijusias šio reglamento nuostatas 
regionų lygmeniu. Tokiu atveju valstybės 
narės apibrėžia regionus vadovaudamosi 
objektyviais nediskriminuojamais 
kriterijais ir tuomet padalija nacionalinę 
viršutinę ribą įvairiems regionams. 
Valstybės narės taip pat gali priimti visus 
šiame reglamente nurodytus sprendimus 
regionų lygmeniu ir regioninėms 
viršutinėms riboms taikyti 33, 35, 37, 39 ir 
51 straipsniuose nurodytas finansines 
nuostatas. Be to, valstybės narės gali
nuspręsti nustatyti regionines atsargas.

Or. en

Pakeitimas 506
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti šį 
reglamentą regionų lygmeniu. Tokiu 
atveju valstybės narės apibrėžia regionus 
vadovaudamosi objektyviais 
nediskriminuojamais kriterijais ir tuomet 
padalija nacionalinę viršutinę ribą 
įvairiems regionams. Valstybės narės taip 
pat gali priimti visus šiame reglamente 
nurodytus sprendimus regionų lygmeniu 
ir regioninėms viršutinėms riboms taikyti 
33, 35, 37, 39 ir 51 straipsniuose 
nurodytas finansines nuostatas. Be to, 
valstybės narės gali nuspręsti nustatyti 
regionines atsargas.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama sudaryti sąlygas visapusiškai regionalizacijai. Visi valstybės narėms palikti 
sprendimai turėtų būti priimami regionų lygmeniu ir regioninėms viršutinėms riboms turėtų 
būti taikomi visi sprendimai dėl sumažinimo. Nacionalinės atsargos turėtų būti naudojamos ir 
regionų lygmeniu: regionai turėtų turėti galimybę savarankiškai priimti sprendimus dėl to, 
kam turėtų būti skirtos lėšos ir kuriuo lygmeniu.

Pakeitimas 507
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti šį 
reglamentą regionų lygmeniu. Tokiu 
atveju valstybės narės apibrėžia regionus 
vadovaudamosi objektyviais 
nediskriminuojamais kriterijais ir tuomet 
padalija nacionalinę viršutinę ribą 
įvairiems regionams. Valstybės narės taip 
pat gali priimti visus šiame reglamente 
nurodytus sprendimus regionų lygmeniu 
ir regioninėms viršutinėms riboms taikyti 
33, 35, 37, 39 ir 51 straipsniuose 
nurodytas finansines nuostatas. Be to, 
valstybės narės gali nuspręsti nustatyti 
regionines atsargas.

Or. en

Pakeitimas 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 
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IV ir V antraštines dalis, pritaikius 
11 straipsnį, gali būti skiriama valstybėje 
narėje konkrečiais kalendoriniais metais, 
neturi viršyti šio reglamento III priede 
nustatytos viršutinės ribos.

IV ir V antraštines dalis gali būti skiriama 
valstybėje narėje konkrečiais 
kalendoriniais metais, neturi viršyti šio 
reglamento III priede nustatytos viršutinės 
ribos.

Or. en

Pakeitimas 509
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 
IV ir V antraštines dalis, pritaikius 
11 straipsnį, gali būti skiriama valstybėje 
narėje konkrečiais kalendoriniais metais, 
neturi viršyti šio reglamento III priede 
nustatytos viršutinės ribos.

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 
IV ir V antraštines dalis gali būti skiriama 
valstybėje narėje konkrečiais 
kalendoriniais metais, neturi viršyti šio 
reglamento III priede nustatytos viršutinės 
ribos.

Or. en

Pakeitimas 510
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 
IV ir V antraštines dalis, pritaikius 
11 straipsnį, gali būti skiriama valstybėje 
narėje konkrečiais kalendoriniais metais, 
neturi viršyti šio reglamento III priede 
nustatytos viršutinės ribos.

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 
IV ir V antraštines dalis gali būti skiriama 
valstybėje narėje konkrečiais 
kalendoriniais metais, neturi viršyti šio 
reglamento III priede nustatytos viršutinės 
ribos.

Or. en
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Pakeitimas 511
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 
IV ir V antraštines dalis, pritaikius 
11 straipsnį, gali būti skiriama valstybėje 
narėje konkrečiais kalendoriniais metais, 
neturi viršyti šio reglamento III priede 
nustatytos viršutinės ribos.

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 
IV ir V antraštines dalis gali būti skiriama 
valstybėje narėje konkrečiais 
kalendoriniais metais, neturi viršyti šio 
reglamento III priede nustatytos viršutinės 
ribos.

Or. en

Pakeitimas 512
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 
IV ir V antraštines dalis, pritaikius 
11 straipsnį, gali būti skiriama valstybėje 
narėje konkrečiais kalendoriniais metais, 
neturi viršyti šio reglamento III priede 
nustatytos viršutinės ribos.

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 
IV ir V antraštines dalis gali būti skiriama 
valstybėje narėje konkrečiais 
kalendoriniais metais, neturi viršyti šio 
reglamento III priede nustatytos viršutinės 
ribos.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma nuostata – kliūtis konkurencingumui didinti, kadangi pagal ją skatinamas ūkio 
struktūrų padalijimas, o tai ženklas, kad struktūrinė plėtra nepageidaujama, ir tai 
neišvengiamai lemia iškreiptą poveikį darbo našumui. Be to, ją taikant būtų suduotas smūgis 
įvairioms labdaros organizacijoms, nes ją ketinama taikyti kaip pajamų rėmimo priemonę, 
tinkamai nenukreiptą į reikmes. Maža to, taip atsirastų papildoma administracinė našta ir 
kiltų problemų dėl vienodo požiūrio į paramos gavėjus principo laikymosi.
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Pakeitimas 513
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 
IV ir V antraštines dalis, pritaikius 
11 straipsnį, gali būti skiriama valstybėje 
narėje konkrečiais kalendoriniais metais, 
neturi viršyti šio reglamento III priede 
nustatytos viršutinės ribos.

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 
IV ir V antraštines dalis, pritaikius 
11 straipsnį, gali būti skiriama valstybėje 
narėje konkrečiais kalendoriniais metais, 
neturi viršyti šio reglamento III priede 
nustatytos viršutinės ribos. Šiuo tikslu 
valstybės narės gali padalyti šio 
reglamento III priede nustatytą viršutinę 
ribą regionams, apibrėžtiems pagal tikslą 
ir nediskriminuojamus kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama sudaryti sąlygas regionalizacijai.

Pakeitimas 514
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 
IV ir V antraštines dalis, pritaikius 
11 straipsnį, gali būti skiriama valstybėje 
narėje konkrečiais kalendoriniais metais, 
neturi viršyti šio reglamento III priede 
nustatytos viršutinės ribos.

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 
IV ir V antraštines dalis, pritaikius 
11 straipsnį, gali būti skiriama valstybėje 
narėje konkrečiais kalendoriniais metais, 
neturi viršyti šio reglamento III priede 
nustatytos viršutinės ribos. Šiuo tikslu 
valstybės narės gali padalyti šio 
reglamento III priede nustatytą viršutinę 
ribą regionams, apibrėžtiems pagal tikslą 



AM\907852LT.doc 125/169 PE492.791v01-00

LT

ir nediskriminuojamus kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 
IV ir V antraštines dalis, pritaikius 
11 straipsnį, gali būti skiriama valstybėje 
narėje konkrečiais kalendoriniais metais, 
neturi viršyti šio reglamento III priede 
nustatytos viršutinės ribos.

Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, 
IV ir V antraštines dalis, pritaikius 
11 straipsnį, gali būti skiriama valstybėje 
narėje konkrečiais kalendoriniais metais, 
neturi viršyti šio reglamento III priede 
nustatytos viršutinės ribos. Šiuo tikslu 
valstybės narės gali padalyti šio 
reglamento III priede nustatytą viršutinę 
ribą regionams, apibrėžtiems pagal tikslą 
ir nediskriminuojamus kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių 
suma lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 

Išbraukta.
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kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

Or. es

Pagrindimas

Visa ši dalis įtraukta į 11 straipsnį dėl išmokų ribojimo.

Pakeitimas 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių 
suma lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Ši dalis turėtų būti įtraukta į 11 straipsnį, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas išmokų 
ribojimui.

Pakeitimas 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių 
suma lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 519
Richard Ashworth, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių 
suma lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 520
Robert Dušek
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių 
suma lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 521
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių 
suma lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 522
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių 
suma lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 523
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių 
suma lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Siūloma nuostata – kliūtis konkurencingumui didinti, kadangi pagal ją skatinamas ūkio 
struktūrų padalijimas, o tai ženklas, kad struktūrinė plėtra nepageidaujama, ir tai 
neišvengiamai lemia iškreiptą poveikį darbo našumui. Be to, ją taikant būtų suduotas smūgis 
įvairioms labdaros organizacijoms, nes ją ketinama taikyti kaip pajamų rėmimo priemonę, 
tinkamai nenukreiptą į reikmes. Maža to, taip atsirastų papildoma administracinė našta ir 
kiltų problemų dėl vienodo požiūrio į paramos gavėjus principo laikymosi.

Pakeitimas 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių 
suma lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šią dalį geriau įtraukti į pakeitimą, pateiktą dėl 11 straipsnio, kuriame ypač daug dėmesio 
skiriama būtent išmokų ribojimui, arba prireikus pakeisti ją 3 pakeitimu.

Pakeitimas 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis



AM\907852LT.doc 131/169 PE492.791v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių suma 
lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių suma 
lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais perskiriama kiekvienai 
valstybei narei kaip a) Sąjungos parama 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR], arba

b) pagal I ramstį, jei tikslas yra padidinti 
mokėjimus smulkiesiems ūkininkams.

Or. pt

Pakeitimas 526
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių suma 
lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių suma 
lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama arba 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP,
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR], arba nacionalinėms atsargoms, 
kurios bus panaudotos kaip išmokos 
ūkininkams, pradėjusiems verstis žemės 
ūkio veikla penkerių ankstesniųjų metų 
nuo šios išmokos paskyrimo laikotarpiu.
Valstybės narės ar regionai sprendžia dėl 
to, kaip naudoti lėšas, gautas apribojus 
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paramą.

Or. en

Pakeitimas 527
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių suma 
lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių suma 
lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip padidėjusios 
tiesioginės išmokos, kurioms netaikomas 
ribojimas.

Or. pl

Pakeitimas 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių suma 
lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama
priemonėms pagal kaimo plėtros 

2. Kai tai susiję su kiekviena valstybe nare 
kiekvienais metais, apribojus paramą 
numatomos gauti lėšos, nurodytos 
11 straipsnyje, kurių suma lygi II priede 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų, 
pridėjus pagal 44 straipsnį skiriamą sumą, 
ir III priede nustatytų grynųjų viršutinių 
ribų skirtumui, skiriamos susijusioje 
valstybėje narėje priemonėms pagal kaimo 
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programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

plėtros programas, numatytas ūkininkams 
ar ūkininkų grupėms ir finansuojamas iš 
EŽŪFKP, kaip nurodyta Reglamente (ES) 
Nr. [...] [RDR].

Or. en

Pakeitimas 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių suma 
lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių suma 
lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemonėms, kurias pasirinks valstybė 
narė, pagal kaimo plėtros programas, 
finansuojamas iš EŽŪFKP, kaip nurodyta 
Reglamente (ES) Nr. [...] [RDR].

Or. en

Pagrindimas

Valstybė narė turėtų turėti galimybę nuspręsti, kaip išleisti lėšas, gautas apribojus paramą, 
kuriomis galima pasinaudoti kaip parama priemonėms, numatytoms pagal kaimo plėtros 
programas.

Pakeitimas 530
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
lėšos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių suma 
lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, pridėjus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

2. Kai tai susiję su kiekviena valstybe nare 
kiekvienais metais, apribojus paramą 
numatomos gauti lėšos, nurodytos 
11 straipsnyje, kurių suma lygi II priede 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų, 
pridėjus pagal 44 straipsnį skiriamą sumą, 
ir III priede nustatytų grynųjų viršutinių 
ribų skirtumui, kiekvienais metais 
skiriamos toje pačioje valstybėje narėje
kaip Sąjungos parama priemonėms pagal 
kaimo plėtros programas, finansuojamas iš 
EŽŪFKP, kaip nurodyta Reglamente (ES) 
Nr. [...] [RDR].

Or. en

Pakeitimas 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paskyrus įvairias išmokas, kiekviena 
valstybė narė kasmet gali panaudoti 
neišleistas lėšas atsižvelgdama į II priede 
nustatytas nacionalines viršutines ribas, 
kad suteiktų susietąją paramą pagal 
V antraštinę dalį arba, kai tinkama, 
kompensuotų deficitą bet kurioje iš įvairių 
išmokų sričių arba, kai tinkama, sukurtų 
bendrą fondą, kuris būtų panaudotas tuo 
atveju, jei sektoriuje kiltų nenumatyta 
krizė.

Or. es

Pagrindimas

Paskirsčius metines išmokas būtina lanksčiai naudoti lėšas, kurios prieinamos įvairiose 
išmokų srityse, ir likusias nepanaudotas lėšas. Taip perteklines lėšas būtų galima panaudoti 
bendram fondui kiekvienoje valstybėje narėje sukurti, kuris galėtų būti naudojamas sektoriuje 
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kilus nenumatytai krizei.

Pakeitimas 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalyje nurodytos lėšos gali būti 
perskirtos pagal I ramstį, jei tikslas –
padidinti išmokas smulkiesiems 
ūkininkams.

Or. pt

Pakeitimas 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
peržiūrimos III priede nustatytos viršutinės 
ribos.

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
peržiūrimos III priede nustatytos viršutinės 
ribos, kad būtų atsižvelgta į II priede 
nustatytų viršutinių ribų ir faktinio 
biudžeto įvykdymo kiekvienais 
finansiniais metais skirtumą.

Or. es

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą siekiama sudaryti galimybę perkelti nepanaudotas kiekvienų biudžetinių 
metų lėšas, kad jas būtų galima panaudoti tolesniais metais. Mechanizmas būtų panašus į tą, 
kuris taikomas pagal BŽŪP būklės patikinimo susitarimą ir apibrėžtas Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 73/2009 69 straipsnio 6 ir 7 dalyse.
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Pakeitimas 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nuo 2017 m. Komisijai pagal 
55 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
nustatant III priede nurodytas viršutines 
ribas priimti deleguotuosius aktus siekiant 
atsižvelgti į II priede nustatytų viršutinių 
ribų ir faktinio biudžeto įvykdymo 2015 m. 
ir 2016 m. skirtumą. Šis skirtumas gali 
būti panaudotas IV antraštinės dalies 
1 skyriuje numatytoms išmokoms.

Or. es

Pagrindimas

Nuo 2017 m. turėtų būti atsižvelgta į lėšas, nepanaudotas 2015 m. ir 2016 m., ir jos turėtų 
būti skirtos susietajai paramai finansuoti sumažinant bazinę sumą, reikalingą šiai paramai ir 
didėjančiam bendram finansavimui padengti, taip pagerinant lėšų panaudojimo būdą. 

Pakeitimas 535
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
25 straipsnį nustatytas korekcijos 
koeficientas taikomas tik atitinkamais 
kalendoriniais metais ūkininkams 
išmokėtinoms tiesioginėms išmokoms, 
kurių suma viršija 5 000 EUR.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Kompleksinės paramos taisyklės turėtų būti privalomos visoms ūkininkavimo sistemoms.

Pakeitimas 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
25 straipsnį nustatytas korekcijos 
koeficientas taikomas tik atitinkamais 
kalendoriniais metais ūkininkams 
išmokėtinoms tiesioginėms išmokoms, 
kurių suma viršija 5 000 EUR.

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
25 straipsnį nustatytas korekcijos 
koeficientas taikomas atitinkamais 
kalendoriniais metais ūkininkams 
išmokėtinoms visoms tiesioginėms 
išmokoms.

Or. it

Pakeitimas 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
25 straipsnį nustatytas korekcijos 
koeficientas taikomas tik atitinkamais 
kalendoriniais metais ūkininkams 
išmokėtinoms tiesioginėms išmokoms, 
kurių suma viršija 5 000 EUR.

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
25 straipsnį nustatytas korekcijos 
koeficientas taikomas atitinkamais 
kalendoriniais metais ūkininkams 
išmokėtinoms visoms išmokoms.

Or. es

Pagrindimas

Kad būtų užtikrinta finansinė drausmė, korekcijos koeficientas turėtų būti taikomas visoms 
tiesioginėms išmokoms, o ne ribotai taikomas tik didesnėms negu 5 000 EUR išmokoms. 
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Pakeitimas 538
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

Išbraukta.

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba
b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

Or. en

Pakeitimas 539
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Valstybėms narėms ir regionams 
suteikiamas įgaliojimas parengti nuosavą 
teisinę sistemą ir apibrėžtis, kad prireikus 
būtų užtikrintas tiesioginių išmokų 
skyrimas tik žemės ūkio veikla 
besiverčiantiems ūkininkams.

Or. en

Pakeitimas 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Valstybėms narėms ir regionams 
suteikiamas įgaliojimas parengti nuosavą 
teisinę sistemą ir apibrėžtis, kad prireikus 
būtų užtikrintas tiesioginių išmokų 
skyrimas tik žemės ūkio veikla 
besiverčiantiems ūkininkams.

Or. en

Pakeitimas 541
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Valstybėms narėms ir regionams 
suteikiamas įgaliojimas parengti nuosavą 
teisinę sistemą ir apibrėžtis, kad prireikus 
būtų užtikrintas tiesioginių išmokų 
skyrimas tik žemės ūkio veikla 
besiverčiantiems ūkininkams.

Or. en

Pakeitimas 542
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Valstybėms narėms ir regionams 
suteikiamas įgaliojimas parengti nuosavą 
teisinę sistemą ir apibrėžtis, kad prireikus 
būtų užtikrintas tiesioginių išmokų 
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skyrimas tik žemės ūkio veikla 
besiverčiantiems ūkininkams.

Or. en

Pakeitimas 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Valstybės narės savo nacionaliniuose 
teisės aktuose apibrėžia sąvoką „aktyvus 
ūkininkas“ vadovaudamosi 4 straipsnio 
1 dalies c punkte pateikta sąvokos „žemės 
ūkio veikla“ apibrėžtimi.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta sąvokos „aktyvus ūkininkas“ apibrėžtis netinkama. Tiesioginės paramos 
dydis pats savaime nieko nepasako apie ūkininko veiklą. Todėl valstybės narės pačios turėtų 
spręsti dėl sąvokos „aktyvus ūkininkas“ apibrėžties.

Pakeitimas 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei jie 
nevykdo minimalios veiklos, valstybių 
narių apibrėžtos pagal šio reglamento 
4 straipsnio 1 dalies c punktą:

Or. es
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Pakeitimas 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Valstybės narės nustato tinkamus, 
objektyvius ir nediskriminuojamus 
kriterijus, siekdamos užtikrinti, kad
tiesioginės išmokos nebūtų skiriamos
fiziniam ar juridiniam asmeniui:

Or. en

Pakeitimas 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos skiriamos tik 
aktyviems ūkininkams, kurie gali būti 
fiziniai ar juridiniai asmenys. Valstybės 
narės nusprendžia, ar apibrėžtis „aktyvus 
ūkininkas“ turėtų būti netaikoma 
asmenims, kuriems taikoma viena iš šių 
sąlygų:

Or. fr

Pakeitimas 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei 
valstybė narė ar regionas yra parengę 
veiklos, susijusios su žeme, kuri natūraliai 
laikoma ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės ir tokia veikla nevykdoma, sąrašą:

Or. en

Pagrindimas

Taip užtikrinama, kad sprendimas uždrausti išmokas būtų pritaikytas tik tada, kai valstybė 
narė ar regionas pageidauja sulaikyti išmokas šio tipo žemei ir yra parengę veiklos sąrašą.

Pakeitimas 548
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei 
valstybė narė ar regionas yra parengęs 
veiklos, susijusios su žeme, kuri natūraliai 
laikoma ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės ir tokia veikla nevykdoma, sąrašą:

Or. en

Pakeitimas 549
Patrick Le Hyaric

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

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Valstybės narės nusprendžia taikyti 
bent viename iš toliau pateiktų a, b, c ar d 
punktų išdėstytas nuostatas, kad neskirtų 
tiesioginių išmokų fiziniams ar juridiniams 
asmenims arba fizinių ar juridinių asmenų 
grupėms, jei:

Or. fr

Pakeitimas 550
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Valstybės narės nusprendžia skirti 
tiesiogines išmokas ūkininkams, jei:

Or. it

Pakeitimas 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
juridiniams asmenims arba juridinių 
asmenų grupėms, kurie įtraukti į 
„neigiamą sąrašą“, iš dalies parengtą ES 
lygmeniu, kuriame identifikuojami 
neaktyvūs ūkininkai. Be to, valstybės 
narės, siekdamos išbraukti pareiškėjus, 
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kurių žemės ūkio veikla sudaro tik 
nedidelę jų apyvartos dalį, gali nustatyti 
papildomus nediskriminuojamos
kriterijus.

Or. es

Pagrindimas

Komisija, remdamasi savo parengta aktyvaus ūkininko apibrėžtimi, siekia išbraukti paramos 
gavėjus, kurių veiklos tikslas savo pobūdžiu nėra ar tik nežymiai yra susijęs su žemės ūkiu, 
pvz., tai gali būti oro uostų, geležinkelių bendrovių veikla ir t. t. Šį tikslą būtų galima 
paprasčiau pasiekti išbraukus juridinius asmenis, kurių veiklos tikslas yra visiškai nesusijęs 
su žemės ūkiu.

Pakeitimas 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei 
žemės ūkio veiklai jie naudoja mažiau 
negu pusę savo žemės ūkio paskirties 
žemės ir žemėje, kuri nenaudojama šiai 
veiklai, nevykdo nė vieno tipo kasmetinės 
minimalios veiklos, kurią apibrėš 
valstybės narės. Valstybės narės, tinkamai 
informavusios Komisiją, gali iš pat 
pradžių nuspręsti išbraukti tam tikro tipo 
žemėnaudą, kuri neapima žemės ūkio 
veiklos vykdymo, kaip netinkamą 
tiesioginėms išmokoms skirti.

Or. de

Pakeitimas 553
Robert Dušek
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, kurių 
pagrindinis veiklos tikslas – ne žemės ūkio 
veikla, remiantis valstybės narės 
nustatytais objektyviais ir 
nediskriminuojamais kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 554
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, kurių 
pagrindinis veiklos tikslas – ne žemės ūkio 
veikla, remiantis valstybės narės 
nustatytais objektyviais ir 
nediskriminuojamais kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 555
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms
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(išskyrus nepalankesnėje padėtyje esančių 
regionų gamintojus ir produktus iš įvairių 
vietovių, kuriose susiduriama su 
apribojimais):

Or. lv

Pakeitimas 556
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. de

Pakeitimas 557
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, kurie 
nevykdo 4 straipsnio 1 dalies c punkte 
apibrėžtos žemės ūkio veiklos.

Or. en

Pagrindimas

Aktyvaus ūkininkavimo apibrėžtis turėtų būti siejama su ūkininko vykdoma ūkininkavimo 
veikla, o ne su pajamomis, kurios nesusijusios su žemės ūkiu, kaip siūloma Komisijos. Be to, 
pagal Komisijos pasiūlymą ir valdžios institucijos, ir ūkininkai susidurtų su didžiulėmis 
administracinėmis išlaidomis, o šito turėtų būti vengiama.
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Pakeitimas 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms,

Or. en

Pakeitimas 559
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms:

Or. es

Pakeitimas 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos ar 
nepervedamos fiziniams ar juridiniams 
asmenims arba fizinių ar juridinių asmenų 
grupėms, jei:
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Or. es

Pagrindimas

Pridedant šį reikalavimą būtų ne tik užkirstas kelias galimam neūkininkaujančių žemės 
savininkų antplūdžiui. Pasinaudoti nauja tiesioginės paramos schema negalėtų ir išmokas 
šiuo metu gaunantys neūkininkaujantys žemės savininkai.

Pakeitimas 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 562
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis



AM\907852LT.doc 149/169 PE492.791v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos ar 
nepervedamos fiziniams ar juridiniams 
asmenims arba fizinių ar juridinių asmenų 
grupėms, jei:

Or. es

Pagrindimas

Pridedant šį reikalavimą būtų ne tik užkirstas kelias galimam neūkininkaujančių žemės 
savininkų antplūdžiui. Pasinaudoti nauja tiesioginės paramos schema negalėtų ir išmokas 
šiuo metu gaunantys neūkininkaujantys žemės savininkai.

Pakeitimas 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos skiriamos fiziniams 
ar juridiniams asmenims arba fizinių ar 
juridinių asmenų grupėms:

Or. en

Pakeitimas 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 566
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 

Išbraukta.
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finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Or. fr

Pakeitimas 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta sąvokos „aktyvus ūkininkas“ apibrėžtis netinkama. Tiesioginės paramos 
dydis pats savaime nieko nepasako apie ūkininko veiklą. Todėl valstybės narės pačios turėtų 
spręsti dėl sąvokos „aktyvus ūkininkas“ apibrėžties.

Pakeitimas 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 571
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Sąvoka „aktyvus ūkininkas“ turėtų būti siejama su minimalia žemės ūkio veikla, kurią turi 
vykdyti ūkininkas. Tai pasitarnautų išbraukiant galimus paramos gavėjus, kurių veiklos 
tikslas nesusijęs ar tik nežymiai susijęs su žemės ūkio veikla.

Pakeitimas 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 573
Elisabeth Köstinger

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

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Komisijos pasiūlymu apskritai į nepalankią padėtį patektų įmonės, tam tikru mastu 
dalyvavusios taikant agrarinės aplinkosaugos priemones ir toliau tai darysiančios. Šito turėtų 
būti vengiama. Kaip ir ekologinio žemės ūkio atveju, privalomai daugiametis dalyvavimo 
taikant agrarinės aplinkosaugos priemones pobūdis reiškia, kad bus priimami fundamentalūs 
ilgalaikiai veiklos sprendimai ir užtikrinama didelė pridėtinė vertė orientavimo į ekologiją 
srityje.

Pakeitimas 574
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 575
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 

Išbraukta.
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finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Or. en

Pakeitimas 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 578
Jens Rohde

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

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Aktyvaus ūkininkavimo apibrėžtis turėtų būti siejama su ūkininko vykdoma ūkininkavimo 
veikla, o ne su pajamomis, kurios nesusijusios su žemės ūkiu, kaip siūloma Komisijos. Be to, 
pagal Komisijos pasiūlymą ir valdžios institucijos, ir ūkininkai susidurtų su didžiulėmis 
administracinėmis išlaidomis, o šito turėtų būti vengiama.

Pakeitimas 579
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 580
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 581
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

a) jie vykdo žemės ūkio veiklą ar žemės 
ūkio ir aplinkos apsaugos požiūriu laiko 
žemę geros būklės, kaip nustatyta pagal 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, 
arba

Or. en

Pakeitimas 583
Alyn Smith

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

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

a) jie neveisia ar neaugina žemės ūkio 
produktų, įskaitant derliaus nuėmimą, 
melžimą, gyvūnų veisimą ir gyvūnų 
laikymą ūkininkavimo tikslais, arba

Or. en

Pakeitimas 584
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

a) jie neveisia ar neaugina žemės ūkio 
produktų, įskaitant derliaus nuėmimą, 
melžimą, gyvūnų veisimą ir gyvūnų 
laikymą ūkininkavimo tikslais, arba

Or. en

Pakeitimas 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

a) valdos žemės ūkio paskirties žemė 
naudojama uždraustai ne žemės ūkio 
veiklai vykdyti arba

Or. en

Pakeitimas 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio
veiklą gautų pajamų arba

a) valdos žemės ūkio paskirties žemė 
naudojama uždraustai ne žemės ūkio 
veiklai vykdyti arba

Or. en

Pakeitimas 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio
veiklą gautų pajamų arba

a) jie reguliariai ir aktyviai nedalyvauja 
vadovaujant valdai ar ją eksploatuojant ir 
2011 m. nebuvo įsitraukę į žemės ūkio 
veiklą; valstybės narės nustato kriterijus 
šiam dalyvavimui apibrėžti;

Or. es

Pagrindimas

Pridedant šį reikalavimą būtų ne tik užkirstas kelias galimam neūkininkaujančių žemės 
savininkų antplūdžiui. Pasinaudoti nauja tiesioginės paramos schema negalėtų ir išmokas 
šiuo metu gaunantys neūkininkaujantys žemės savininkai.

Pakeitimas 588
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

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

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
daugiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų;

Or. it

Pakeitimas 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) jų vykdoma žemės ūkio veikla sudaro 
tik nedidelę visos jo ekonominės veiklos 
dalį arba

Or. en

Pakeitimas 590
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) jie įtraukti į asmenų ir (arba) 
aplinkybių, dėl kurių jie pripažinti 
netinkamais BŽŪP paramai gauti, sąrašą 
arba

Or. pt

Pakeitimas 591
Izaskun Bilbao Barandica
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) jų žemės ūkio veikla nesudaro didelės 
dalies jų bendros ekonominės veiklos; šią 
dalį apibrėžia kompetentingos valstybinės 
ar regioninės institucijos;

Or. es

Pakeitimas 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) kurio pagrindiniai veiklos ar įmonės 
tikslai neapima žemės ūkio veiklos 
vykdymo arba

Or. en

Pakeitimas 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Remiantis pakeitimu siekiama išbraukti šią dalį atsižvelgiant į Audito Rūmų nurodytas 
vykdymo problemas. Sutinkame, kad būtų labai sunku vykdyti šį reikalavimą.

Pakeitimas 595
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta sąvokos „aktyvus ūkininkas“ apibrėžtis netinkama. Tiesioginės paramos 
dydis pats savaime nieko nepasako apie ūkininko veiklą. Todėl valstybės narės pačios turėtų 
spręsti dėl sąvokos „aktyvus ūkininkas“ apibrėžties.

Pakeitimas 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 599
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 600
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 601
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Aktyvaus ūkininkavimo apibrėžtis turėtų būti siejama su ūkininko vykdoma ūkininkavimo 
veikla, o ne su pajamomis, kurios nesusijusios su žemės ūkiu, kaip siūloma Komisijos. Be to, 
pagal Komisijos pasiūlymą ir valdžios institucijos, ir ūkininkai susidurtų su didžiulėmis 
administracinėmis išlaidomis, o šito turėtų būti vengiama.

Pakeitimas 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir žemė 
nėra naudojama žemės ūkio produktams 
veisti ar auginti, įskaitant derliaus 
nuėmimą, melžimą, gyvūnų veisimą ir 
gyvūnų laikymą ūkininkavimo tikslais.

Or. en
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Pakeitimas 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir žemė 
nėra naudojama žemės ūkio produktams 
veisti ar auginti, įskaitant derliaus 
nuėmimą, melžimą, gyvūnų veisimą ir 
gyvūnų laikymą ūkininkavimo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 604
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro ne 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės laikoma žemė arba

Or. en

Pakeitimas 605
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

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

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

b) jie nevykdo minimalios veiklos, kaip 
apibrėžta pagal 4 straipsnio 1 punkto 
c dalį.

Or. en

Pagrindimas

„Ganyti ar kultivuoti tinkamos būklės natūraliai laikomą žemę“ sunku apibrėžti ir abejotina, 
ar tai apskritai paplitę žemės ūkio sistemose, kurios yra ne natūralios, o (gali būti) pusiau 
natūralios. Pavyzdžiui, tokie ekologiniai procesai, kaip ekologinių bendrijų sukcesija, lemia 
žemės apaugimą krūmokšninių rūšių augalais, kurį gali atsverti intensyvus ganymas.

Pakeitimas 606
Jim Higgins, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos. Atsižvelgdamos į 
geografinius skirtumus ir įvairius 
ūkininkavimo tipus valstybės narės turėtų 
apibrėžti, kad ganyklų veikla 
besiverčiantys ūkininkai užtikrina didelį 
gyvūnų laikymo tankį, o žemę ariantys 
ūkininkai užtikrina didelę su augalų 
auginimu susijusią produkciją.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų patvirtinti objektyvius kriterijus ir užtikrinti, kad aktyvūs ūkininkai, 
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taip pat žemės savininkai, kurie nėra neaktyvūs, pasinaudotų Sąjungos parama.

Pakeitimas 607
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį
nustatytos veiklos.

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių ar, kai taikoma, regionų pagal 
4 straipsnio 1 punkto c dalį nustatytos 
veiklos arba

Or. es

Pakeitimas 608
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių ar regionų pagal 4 straipsnio 
1 punkto c dalį nustatytos veiklos arba.

Or. en

Pakeitimas 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

b) (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 610
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių veiklos.

Or. it

Pagrindimas

Vadovaujantis subsidiarumo principu, apibrėžti sąvoką „aktyvus ūkininkas“ turi būti palikta 
valstybės narėms.

Pakeitimas 611
Carlo Fidanza

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

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it


