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Pakeitimas 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų
infrastruktūrą, turistų informavimą ir 
turistinių vietų žymėjimą;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų 
infrastruktūrą, turistų informavimą ir 
turistinių vietų žymėjimą;

e) viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų 
infrastruktūrą, investicijoms į turistams 
skirtos informacijos platinimą, smulkaus 
turizmo infrastruktūros plėtrą ir techninę 
priežiūrą, kaimo turizmo objektų reklamą 
ir rinkodarą, ypač ne sezono metu, ir 
turizmo paslaugų reklamą bei turistinių 
vietų žymėjimą;

Or. en

Pakeitimas 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų 
infrastruktūrą, turistų informavimą ir 

e) investicijoms į pramogų infrastruktūrą,
smulkaus turizmo infrastruktūrą, 
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turistinių vietų žymėjimą; susijusią su žemės ir miškų ūkiu, turistų 
informavimą ir turistinių vietų žymėjimą;

Or. de

Pakeitimas 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų 
infrastruktūrą, turistų informavimą ir 
turistinių vietų žymėjimą;

e) visuomenei skirtoms investicijoms į 
pramogų infrastruktūrą, turistų 
informavimą, smulkaus turizmo 
infrastruktūrą, prekybą kaimo turizmo 
paslaugomis ir turistinių vietų žymėjimą;

Or. en

Pakeitimas 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų 
infrastruktūrą, turistų informavimą ir 
turistinių vietų žymėjimą;

e) visuomenei skirtoms investicijoms į 
pramogų infrastruktūrą, turistų 
informavimą, smulkaus turizmo 
infrastruktūrą, prekybą kaimo turizmo 
paslaugomis ir turistinių vietų žymėjimą;

Or. en

Pakeitimas 1057
Phil Prendergast
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų 
infrastruktūrą, turistų informavimą ir 
turistinių vietų žymėjimą;

e) visuomenei skirtoms investicijoms į 
pramogų infrastruktūrą, turistų 
informavimą, smulkaus turizmo 
infrastruktūrą, prekybą kaimo turizmo 
paslaugomis ir turistinių vietų žymėjimą;

Or. en

Pakeitimas 1058
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų 
infrastruktūrą, turistų informavimą ir 
turistinių vietų žymėjimą;

e) visuomenei skirtoms investicijoms į 
pramogų infrastruktūrą, turistų 
informavimą, smulkaus turizmo 
infrastruktūrą, prekybą kaimo turizmo 
paslaugomis ir turistinių vietų žymėjimą;

Or. en

Pakeitimas 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų 
infrastruktūrą, turistų informavimą ir 
turistinių vietų žymėjimą;

e) visuomenei skirtoms investicijoms į 
pramogų infrastruktūrą, turistų 
informavimą, smulkaus turizmo 
infrastruktūrą, prekybą kaimo turizmo 
paslaugomis ir turistinių vietų žymėjimą;

Or. it
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Pagrindimas

Siekiama, kad investicijas į turizmą galėtų vykdyti ne tik viešosios įstaigos, bet ir privatūs 
subjektai.

Pakeitimas 1060
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų 
infrastruktūrą, turistų informavimą ir 
turistinių vietų žymėjimą;

e) viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų 
infrastruktūrą, įskaitant kaimo turizmo,
turistų informavimą ir turistinių vietų 
žymėjimą;

Or. bg

Pakeitimas 1061
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų 
infrastruktūrą, turistų informavimą ir 
turistinių vietų žymėjimą;

e) viešųjų ir privačių subjektų
investicijoms į pramogų infrastruktūrą, 
turistų informavimą ir turistinių vietų 
žymėjimą;

Or. it

Pakeitimas 1062
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų 
infrastruktūrą, turistų informavimą ir 
turistinių vietų žymėjimą;

e) viešųjų ir privačių subjektų
investicijoms į pramogų infrastruktūrą, 
turistų informavimą ir turistinių vietų 
žymėjimą;

Or. it

Pakeitimas 1063
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų 
infrastruktūrą, turistų informavimą ir 
turistinių vietų žymėjimą;

e) viešųjų įstaigų arba vietos plėtros 
organizacijų investicijoms į pramogų 
infrastruktūrą, turistų informavimą ir 
turistinių vietų žymėjimą;

Or. en

Pakeitimas 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) studijoms ir investicijoms, susijusioms 
su kaimų ir kaimo kraštovaizdžių 
kultūrinio ir gamtos paveldo išlaikymu, 
atkūrimu ir atnaujinimu, įskaitant 
susijusius socialinius ekonominius 
aspektus;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) studijoms ir investicijoms, susijusioms 
su kaimų ir kaimo kraštovaizdžių 
kultūrinio ir gamtos paveldo išlaikymu, 
atkūrimu ir atnaujinimu, įskaitant 
susijusius socialinius ekonominius 
aspektus;

f) studijoms ir investicijoms, susijusioms 
su kaimų ir kaimo kraštovaizdžių 
kultūrinio ir gamtos paveldo bei didelės 
vertės aplinkai vietų išlaikymu, atkūrimu ir 
atnaujinimu, įskaitant susijusius socialinius 
ekonominius aspektus;

Or. ro

Pakeitimas 1066
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) studijoms ir investicijoms, susijusioms 
su kaimų ir kaimo kraštovaizdžių 
kultūrinio ir gamtos paveldo išlaikymu, 
atkūrimu ir atnaujinimu, įskaitant 
susijusius socialinius ekonominius 
aspektus;

f) studijoms ir investicijoms, susijusioms 
su kaimų ir kaimo kraštovaizdžių 
kultūrinio, švietimo, religinio ir gamtos 
paveldo išlaikymu, atkūrimu ir 
atnaujinimu, įskaitant susijusius socialinius 
ekonominius aspektus;

Or. ro

Pakeitimas 1067
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijoms, kuriomis siekiama 
perkelti veiklą ir pertvarkyti netoli kaimo 

g) investicijoms, kuriomis siekiama 
perkelti veiklą ir pertvarkyti netoli kaimo 
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gyvenviečių esančius pastatus ar patalpas, 
kad būtų pagerinta gyvenvietės gyvenimo 
kokybė arba padidintas jos aplinkosauginis 
veiksmingumas.

gyvenviečių arba jose esančius pastatus ar 
patalpas, kad būtų pagerinta gyvenvietės 
gyvenimo kokybė arba padidintas jos 
aplinkosauginis veiksmingumas.

Or. de

Pakeitimas 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijoms, kuriomis siekiama 
perkelti veiklą ir pertvarkyti netoli kaimo 
gyvenviečių esančius pastatus ar patalpas, 
kad būtų pagerinta gyvenvietės gyvenimo 
kokybė arba padidintas jos aplinkosauginis 
veiksmingumas.

g) investicijoms, kuriomis siekiama 
perkelti veiklą ir pertvarkyti netoli kaimo 
gyvenviečių arba jose esančius pastatus ar 
patalpas, kad būtų pagerinta gyvenvietės 
gyvenimo kokybė arba padidintas jos 
aplinkosauginis veiksmingumas.

Or. ro

Pakeitimas 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijoms, kuriomis siekiama 
perkelti veiklą ir pertvarkyti netoli kaimo 
gyvenviečių esančius pastatus ar patalpas, 
kad būtų pagerinta gyvenvietės gyvenimo 
kokybė arba padidintas jos aplinkosauginis 
veiksmingumas.

g) investicijoms, kuriomis siekiama 
perkelti veiklą ir pertvarkyti netoli kaimo 
gyvenviečių esančius pastatus ar patalpas, 
kad būtų pagerinta gyvenvietės gyvenimo 
kokybė arba padidintas jos aplinkosauginis 
veiksmingumas, taip pat motyvaciją ir 
dėmesį aplinkai didinančiai veiklai.

Or. fr
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Pakeitimas 1070
Peter Jahr

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) studijoms ir investicijoms, susijusioms 
su kitomis kaimų atnaujinimo 
priemonėmis.

Or. de

Pakeitimas 1071
Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) investicijoms į infrastruktūrą ir 
žmogiškuosius išteklius, kurių tikslas –
pasitelkus kvalifikuotus darbuotojus 
kaimo vietovėse teikti visiems prieinamas 
sveikatos priežiūros paslaugas.

Or. pl

Pakeitimas 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama pagal šią priemonę skiriama tik
mažos apimties infrastruktūrai, kaip savo 
programoje nustato kiekviena valstybė 
narė. Tačiau kaimo plėtros programose 
gali būti numatytos specialios nukrypti 
nuo šios taisyklės leidžiančios nuostatos, 

2. Parama pagal šią priemonę skiriama tik 
infrastruktūrai, kuri tiesiogiai susijusi su 
kaimų atnaujinimu ir plėtra ir kurios 
paskirtis – didinti žemės ūkio 
konkurencingumą ir kaimo vietovių 
gyvybingumą.
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taikomos investicijoms į plačiajuostį ryšį ir
atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Šiuo 
atveju numatomi aiškūs kriterijai, kuriais 
užtikrinama papildoma parama pagal 
kitas Sąjungos priemones.

Or. ro

Pakeitimas 1073
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tik mažos apimties infrastruktūrai, kaip 
savo programoje nustato kiekviena 
valstybė narė. Tačiau kaimo plėtros 
programose gali būti numatytos specialios 
nukrypti nuo šios taisyklės leidžiančios 
nuostatos, taikomos investicijoms į 
plačiajuostį ryšį ir atsinaujinančiųjų 
išteklių energiją. Šiuo atveju numatomi 
aiškūs kriterijai, kuriais užtikrinama 
papildoma parama pagal kitas Sąjungos 
priemones.

2. Tačiau kaimo plėtros programose gali 
būti numatytos specialios nukrypti nuo šios 
taisyklės leidžiančios nuostatos, taikomos 
investicijoms į plačiajuostį ryšį, sveikatos 
priežiūros ir profilaktikos priemones,
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, išskyrus 
netvarią biomasę, biodujas ir 
agrodegalus. Šiuo atveju numatomi aiškūs 
kriterijai, kuriais užtikrinama papildoma 
parama pagal kitas Sąjungos priemones.

Or. en

Pakeitimas 1074
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama pagal šią priemonę skiriama tik 
mažos apimties infrastruktūrai, kaip savo 
programoje nustato kiekviena valstybė 
narė. Tačiau kaimo plėtros programose gali 

2. Parama pagal šią priemonę skiriama tik 
mažos apimties infrastruktūrai, kaip savo 
programoje nustato kiekviena valstybė 
narė. Tačiau kaimo plėtros programose gali 
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būti numatytos specialios nukrypti nuo šios 
taisyklės leidžiančios nuostatos, taikomos 
investicijoms į plačiajuostį ryšį ir
atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Šiuo 
atveju numatomi aiškūs kriterijai, kuriais 
užtikrinama papildoma parama pagal kitas 
Sąjungos priemones.

būti numatytos specialios nukrypti nuo šios 
taisyklės leidžiančios nuostatos, taikomos 
investicijoms į plačiajuostį ryšį. Panaši 
nukrypti leidžianti nuostata gali būti 
taikoma investicijoms į atsinaujinančiųjų 
išteklių energiją ir energijos taupymo 
infrastruktūrą, jei projekto savininkas yra 
ir jį valdo bendruomenė, be to, atitinkama 
bendruomenė gauna bent dalį įplaukų.
Šiuo atveju numatomi aiškūs kriterijai, 
kuriais užtikrinama papildoma parama 
pagal kitas Sąjungos priemones.

Or. en

Pakeitimas 1075
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Parama pagal šią priemonę taip pat 
gali būti skiriama ne žemės ūkio veiklai, 
kuri padeda įgyvendinti minėtus tikslus, 
vystyti, ypač jei toje veikloje dalyvauja 
labai mažos ir mažosios įmonės.  

Or. fr

Pakeitimas 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Investicijos pagal 1 dalį atitinka 
paramos skyrimo reikalavimus, kai 
atitinkami veiksmai įgyvendinami pagal 
kaimo vietovių savivaldybių ir jų 
pagrindinių paslaugų plėtros planus, jei 

Išbraukta.
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tokie planai yra, ir atitinka vietos plėtros 
strategiją, jei tokia yra.

Or. fr

Pakeitimas 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Investicijos pagal 1 dalį atitinka paramos 
skyrimo reikalavimus, kai atitinkami 
veiksmai įgyvendinami pagal kaimo 
vietovių savivaldybių ir jų pagrindinių 
paslaugų plėtros planus, jei tokie planai 
yra, ir atitinka vietos plėtros strategiją, jei 
tokia yra.

3. Investicijos pagal 1 dalį atitinka paramos 
skyrimo reikalavimus, jei jos atitinka 
vietos plėtros strategiją, jei tokia yra.

Or. it

Pakeitimas 1078
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Investicijos pagal 1 dalį atitinka paramos 
skyrimo reikalavimus, kai atitinkami 
veiksmai įgyvendinami pagal kaimo 
vietovių savivaldybių ir jų pagrindinių 
paslaugų plėtros planus, jei tokie planai 
yra, ir atitinka vietos plėtros strategiją, jei 
tokia yra.

3. Investicijos pagal 1 dalį atitinka paramos 
skyrimo reikalavimus, kai atitinkami 
veiksmai įgyvendinami pagal kaimo 
vietovių savivaldybių ir jų pagrindinių 
paslaugų plėtros planus, jei tokie planai 
yra, ir atitinka vietos plėtros strategiją, jei 
tokia yra. Investicijos pagal 1 dalies g 
punktą neatitinka reikalavimų, jei jos 
susijusios su žemės ūkio įmonių 
perleidimo priemonėmis.
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Or. de

Pakeitimas 1079
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Investicijos pagal 1 dalį atitinka paramos 
skyrimo reikalavimus, kai atitinkami 
veiksmai įgyvendinami pagal kaimo 
vietovių savivaldybių ir jų pagrindinių 
paslaugų plėtros planus, jei tokie planai 
yra, ir atitinka vietos plėtros strategiją, jei 
tokia yra.

3. Investicijos pagal 1 dalį atitinka paramos 
skyrimo reikalavimus, kai atitinkami 
veiksmai įgyvendinami pagal kaimo 
vietovių savivaldybių bei kaimų ir jų 
pagrindinių paslaugų plėtros planus, jei 
tokie planai yra, ir atitinka vietos plėtros 
strategiją, jei tokia yra.

Or. bg

Pakeitimas 1080
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalyje nurodyta parama skiriama 
žemės ūkio arba miško valdoms ar jų 
organizacijoms arba subjektams, kurių 
tiesioginė sąsaja su žemės arba miškų 
ūkio sektoriumi įrodyta.

Or. pt

Pakeitimas 1081
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Parama pagal šią priemonę gali būti 
skiriama taikant LEADER principą.

Or. pt

Pakeitimas 1082
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatoma, kokių tipų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos infrastruktūra atitinka 
paramos skyrimo pagal šią priemonę 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1083
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Biologinės įvairovės didinimas kaimo 
vietovėse
1. Parama pagal šią priemonę skiriama:
a) su tinklo „Natura 2000“ teritorijomis ir 
kitomis didelės gamtinės vertės vietovėmis 
susijusių apsaugos ir valdymo planų 
rengimui ir atnaujinimui, įskaitant su 
kaimo vietovėmis susijusių rūšių 
apsaugos veiksmų planus;
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b) tyrimams, informuotumo apie aplinką 
didinimo veiklai ir investicijoms, 
susijusioms su informuotumo didinimo 
veikla arba gamtos paveldo išlaikymu, 
atkūrimu ir atnaujinimu, pvz., upių ar 
kitų linijinių ir tęstinių struktūrų ar jų 
funkcijų atkūrimu ir kūrimu, kurios būtų 
atspirtis, reikalinga laukinių rūšių 
migracijai, sklaidai ir genetiniams 
mainams.
2. Investicijos pagal 1 dalies b punktą 
atitinka paramos skyrimo reikalavimus, 
kai atitinkama veikla įgyvendinama pagal 
valdymo planus ar kitus gamtos apsaugos 
planus ir kai investicijos yra aiškiai 
susijusios su tikslais, kuriais remiama 
Sąjungos biologinės įvairovės strategija 
iki 2020 m.

Or. en

Pakeitimas 1084
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Žemės ūkio atliekų panaudojimas
1. Parama pagal šią priemonę teikiama 
infrastruktūros ir logistinių pajėgumų 
kūrimui, kad į perdirbimo į biologinius 
produktus punktus būtų surenkamos 
žemės ūkio atliekos, liekanos, 
lignoceliuliozės medžiagų ir nemaistinės 
celiuliozės medžiagos.
2. Pagal šią priemonę skiriama parama 
veiklai, susijusiai su biologinių produktų 
perdirbimo įmonėje naudoti tinkamų 
medžiagų surinkimu, nupjovimu, 
sandėliavimu ir pervežimu.

Or. en
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Pakeitimas 1085
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų 
gyvybingumo gerinimą

Investicijos į ekologiniu požiūriu tvarią
miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo 
gerinimą

Or. en

Pakeitimas 1086
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) miško įveisimui ir miškingų plotų 
kūrimui;

a) ekologiniu požiūriu tvariam miško 
įveisimui ir ekologiniu požiūriu tvariam
miškingų plotų kūrimui;

Or. en

Pakeitimas 1087
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) miško įveisimui ir miškingų plotų 
kūrimui;

a) miško įveisimui ir miškingų plotų 
kūrimui žemės ūkio ir ne žemės ūkio 
paskirties žemėje;

Or. es
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Pakeitimas 1088
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) agrarinės miškininkystės sistemų 
kūrimui;

b) ekologiniu požiūriu tvarių agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimui;

Or. en

Pakeitimas 1089
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) miškų gaisrų, stichinių nelaimių,
įskaitant kenkėjų antplūdžius ir ligų 
protrūkius, katastrofinių įvykių ir klimato 
sąlygų daromos žalos miškams prevencijai 
ir atlyginimui;

c) miškų gaisrų, stichinių nelaimių, 
įskaitant kenkėjų antplūdžius ir ligų 
protrūkius, katastrofinių įvykių ir klimato 
sąlygų daromos žalos miškams prevencijai 
ir atlyginimui. Teritorijose, kuriose 
priskirtos didelės rizikos teritorijoms, 
paramos išankstinė sąlyga – miškų gaisrų 
prevencijos įrangos įdiegimas;

Or. fr

Pakeitimas 1090
Mariya Gabriel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) didelės bei vidutinės ir didelės rizikos 
teritorijose kitos finansinės pagalbos iš 
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struktūrinių fondų išankstinė sąlyga –
miškų gaisrų prevencijos įrangos 
įdiegimas. Todėl valstybės narės privalo 
skirti savo bendro finansavimo dalį 
prevencinei įrangai nurodytose 
teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijoms, kuriomis didinamas 
miškų ekosistemų atsparumas, 
aplinkosauginė vertė ir klimato kaitos 
švelninimo potencialas;

d) investicijoms, kuriomis didinamas 
miškų ekosistemų produktyvumas,
atsparumas, aplinkosauginė vertė ir klimato 
kaitos švelninimo potencialas;

Or. it

Pakeitimas 1092
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijoms į naujas miškininkystės 
technologijas ir miško produktų perdirbimą 
bei prekybą.

e) investicijoms į ekologiniu požiūriu 
tvarias miškininkystės technologijas ir 
miško produktų perdirbimą bei prekybą.

Or. en

Pakeitimas 1093
Csaba Sándor Tabajdi
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijoms į naujas miškininkystės 
technologijas ir miško produktų perdirbimą 
bei prekybą.

e) investicijoms į naujas miškininkystės 
technologijas, profesinės saugos 
tobulinimą ir miško produktų perdirbimą 
bei prekybą.

Or. en

Pakeitimas 1094
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijoms į naujas miškininkystės 
technologijas ir miško produktų perdirbimą 
bei prekybą.

e) investicijoms į naujas miškininkystės 
technologijas, įskaitant technologijas, 
kurios padeda našiau naudoti šalutinius 
produktus ir atliekas energijos gamybai, ir 
į miško produktų perdirbimą bei prekybą.

Or. en

Pakeitimas 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijoms į naujas miškininkystės 
technologijas ir miško produktų perdirbimą 
bei prekybą.

e) investicijoms į naujas miškininkystės 
technologijas ir miško produktų 
perdirbimą, panaudojimą bei prekybą.

Or. de
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Pagrindimas

Šią priemonę turėtų būti galima panaudoti investicijoms, skirtoms medienos išteklių 
panaudojimo technologijų plėtrai ir vystymui.

Pakeitimas 1096
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijoms į naujas miškininkystės 
technologijas ir miško produktų perdirbimą 
bei prekybą.

e) investicijoms į naujas miškininkystės 
technologijas ir miško produktų perdirbimą 
bei prekybą, kuri atitinka ES Medienos 
reglamentą (Nr. 995/2010) ir nekenkia 
biologinei įvairovei arba kitoms miško 
ekosistemų funkcijoms.

Or. en

Pakeitimas 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijoms į naujas miškininkystės 
technologijas ir miško produktų perdirbimą 
bei prekybą.

e) investicijoms į naujas miškininkystės 
technologijas ir MVĮ skirtų miško 
produktų perdirbimą bei prekybą.

Or. en

Pakeitimas 1098
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijoms į naujas miškininkystės 
technologijas ir miško produktų perdirbimą 
bei prekybą.

e) investicijoms į miškininkystės 
technologijas ir miško produktų perdirbimą 
bei prekybą.

Or. en

Pakeitimas 1099
Mariya Gabriel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eа) miškų konsolidavimui, neatsižvelgiant 
į jų nuosavybės tipą.

Or. bg

Pakeitimas 1100
Mariya Gabriel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijoms į tobulesnes medienos 
panaudojimo technologijas.

Or. en

Pakeitimas 1101
Diane Dodds, James Nicholson

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

ea) valdymo planų arba lygiaverčių 
priemonių, atitinkančių tvaraus miškų 
valdymo nuostatas, rengimui.

Or. en

Pakeitimas 1102
Phil Prendergast

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) valdymo planų arba lygiaverčių 
priemonių, atitinkančių tvaraus miškų 
valdymo nuostatas, rengimui.

Or. en

Pakeitimas 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36–40 straipsniuose numatyti nuosavybės 
apribojimai netaikomi Azorų, Madeiros, 
Kanarų, mažųjų Egėjo jūros salų, kaip 
apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
2019/9333, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose esantiems 
atogrąžų ir paatogrąžių miškams ir 
miškingoms vietovėms.

23–27 straipsniuose numatyti nuosavybės 
apribojimai netaikomi Azorų, Madeiros, 
Kanarų, mažųjų Egėjo jūros salų, kaip 
apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
2019/9333, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose esantiems 
atogrąžų ir paatogrąžių miškams ir 
miškingoms vietovėms. 23–
27 straipsniuose numatyti nuosavybės 
apribojimai netaikomi paramai, teikiamai 
dėl apsaugos nuo erozijos arba miško 
išteklių išplėtimo siekiant švelninti 
klimato kaitą ir panašių aplinkosaugos 
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priežasčių.

Or. en

Pakeitimas 1104
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36–40 straipsniuose numatyti nuosavybės 
apribojimai netaikomi Azorų, Madeiros, 
Kanarų, mažųjų Egėjo jūros salų, kaip 
apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
2019/9333, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose esantiems 
atogrąžų ir paatogrąžių miškams ir 
miškingoms vietovėms.

23–27 straipsniuose numatyti nuosavybės 
apribojimai netaikomi Azorų, Madeiros, 
Kanarų, mažųjų Egėjo jūros salų, kaip 
apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
2019/9333, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose esantiems 
atogrąžų ir paatogrąžių miškams ir 
miškingoms vietovėms.

Or. en

Pakeitimas 1105
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas 
miškų valdymo planas arba lygiavertė su 
tvariu miškų valdymu, kaip nustatyta 
1993 m. Ministrų konferencijoje dėl 
Europos miškų apsaugos31 (toliau –
tvarus miškų valdymas) suderinama 
priemonė.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Ilgalaikis, pažangus miškų valdymas jau užtikrintas nacionaliniais miškininkystės teisės 
aktais. Komisijos siūlomi miško valdymo planai padidintų biurokratinę naštą.

Pakeitimas 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas 
miškų valdymo planas arba lygiavertė su 
tvariu miškų valdymu, kaip nustatyta 
1993 m. Ministrų konferencijoje dėl 
Europos miškų apsaugos31 (toliau –
tvarus miškų valdymas) suderinama 
priemonė.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Sąlygos dėl privalomų miško valdymo planų nustatymas prieštarauja valstybių narių 
subsidiarumo principui.

Pakeitimas 1107
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas arba lygiavertė su tvariu 
miškų valdymu, kaip nustatyta 1993 m. 
Ministrų konferencijoje dėl Europos miškų 
apsaugos31 (toliau – tvarus miškų 

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad miškai valdomi 
tvariai, kaip nustatyta 1993 m. Ministrų 
konferencijoje dėl Europos miškų 
apsaugos31 (toliau – tvarus miškų 
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valdymas) suderinama priemonė. valdymas) suderinama priemonė.

Or. en

Pakeitimas 1108
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas arba lygiavertė su tvariu 
miškų valdymu, kaip nustatyta 1993 m. 
Ministrų konferencijoje dėl Europos miškų 
apsaugos31 (toliau – tvarus miškų 
valdymas) suderinama priemonė.

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas arba lygiavertė su tvariu 
miškų valdymu, kaip nustatyta 1993 m. 
Ministrų konferencijoje dėl Europos miškų 
apsaugos31 (toliau – tvarus miškų 
valdymas) suderinama priemonė, įskaitant 
biologinės įvairovės priemones. Miškui 
skirtų priemonių parama turėtų būti 
grindžiama geros miškininkystės 
praktikos standartu, kurį nustatys 
kiekviena valstybė narė.

Or. en

Pakeitimas 1109
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas arba lygiavertė su tvariu 
miškų valdymu, kaip nustatyta 1993 m. 
Ministrų konferencijoje dėl Europos miškų 
apsaugos31 (toliau – tvarus miškų 
valdymas) suderinama priemonė.

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas arba lygiavertė priemonė, 
įskaitant biologinės įvairovės priemones, 
ir ji suderinama su tvariu miškų valdymu, 
kaip nustatyta 1993 m. Ministrų 
konferencijoje dėl Europos miškų 
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apsaugos31 (toliau – tvarus miškų 
valdymas) .

Or. en

Pakeitimas 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas arba lygiavertė su tvariu 
miškų valdymu, kaip nustatyta 1993 m. 
Ministrų konferencijoje dėl Europos miškų 
apsaugos (toliau – tvarus miškų valdymas) 
suderinama priemonė.

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas arba lygiavertė su tvariu 
miškų valdymu, kaip nustatyta 1993 m. 
Ministrų konferencijoje dėl Europos miškų 
apsaugos (toliau – tvarus miškų valdymas) 
suderinama priemonė ir numatomos 
veiksmingos gaisrų ir kitų stichinių 
nelaimių prevencijos priemonės.

Or. pt

Pakeitimas 1111
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl sąlygų, 
kuriomis apibrėžiami stichinių nelaimių, 
kenkėjų antplūdžių ir ligų protrūkių 
atvejai, ir nustatoma, kokių tipų 
prevencinės priemonės atitinka paramos 
skyrimo reikalavimus.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Stichinių nelaimių, kenkėjų antplūdžių ir ligų protrūkių mastas gali labai skirtis įvairiuose 
regionuose. Priemonės, kurių reikia imtis, taip pat gali būti labai įvairios. Tinkamų priemonių 
turėtų imtis valstybės narės.

Pakeitimas 1112
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visi veiksmai turi atitikti BŽŪP 
nustatytus aplinkos tikslus.

Or. en

Pakeitimas 1113
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Miškui skirtų priemonių parama 
turėtų būti grindžiama geros 
miškininkystės praktikos standartu.

Or. en

Pakeitimas 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkiolikos
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metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, kitiems 
žemės valdytojams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja kompensuojamos įveisimo 
sąnaudos bei ankstesnės žemės ūkio 
pajamos ir finansuojamos metinės 
priemokos už hektarą siekiant padengti 
priežiūros, įskaitant ankstyvą ir vėlyvą 
valymą, sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 1115
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams,
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkiolikos
metų laikotarpį privatiems ir viešiesiems
žemės savininkams ir nuomininkams bei 
kitiems žemės valdytojams, ja
kompensuojamos įveisimo sąnaudos bei 
ankstesnės žemės ūkio pajamos ir 
finansuojamos metinės priemokos už 
hektarą siekiant padengti priežiūros, 
įskaitant ankstyvą ir vėlyvą valymą, 
sąnaudas.

Or. it

Pakeitimas 1116
Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkiolikos
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metų laikotarpį privatiems žemės
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

metų laikotarpį privatiems ir viešiesiems
savininkams ir nuomininkams bei jų 
asociacijoms, ja kompensuojamos įveisimo 
sąnaudos bei ankstesnės žemės ūkio 
pajamos ir finansuojamos metinės 
priemokos už hektarą siekiant padengti 
priežiūros, įskaitant ankstyvą ir vėlyvą 
valymą, sąnaudas.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į kiekvienai atskirai programai būdingus bruožus derėtų išplėsti naudos gavėjų, 
kurie pagal kiekvieną programą gali pretenduoti į paramos priemonės taikymą, apibrėžtį.  Į 
taikymo sritį turėtų patekti ne tik savivaldybės ir žemės savininkai, kuriems taikoma ši 
priemonė, bet ir kiti viešieji subjektai, nes jiems priemonė galėtų būti naudinga, o jų 
neįtraukus jie turėtų sunkumų visiškai apmokėti veiklos sąnaudas.  Tai gerokai sumažintų 
galimybę padidinti miškingų plotų skaičių.

Pakeitimas 1117
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkiolikos
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
kompensuojamos įveisimo sąnaudos bei 
ankstesnės pajamos ir finansuojamos 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 1118
Mariya Gabriel
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkiolikos
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, taip pat 
viešiesiems žemės savininkams, kurie 
atitinkamai veiklai negauna paramos iš 
nacionalinio biudžeto, ja kompensuojamos 
įveisimo sąnaudos ir finansuojamos 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

Or. bg

Pakeitimas 1119
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei trisdešimties
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
kompensuojamos įveisimo sąnaudos bei 
ankstesnės žemės ūkio pajamos ir 
finansuojamos metinės priemokos už 
hektarą siekiant padengti priežiūros, 
įskaitant ankstyvą ir vėlyvą valymą, 
sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 1120
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
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Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems žemės
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems savininkams ir 
nuomininkams, kitiems žemės valdytojams 
bei savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
kompensuojamos įveisimo sąnaudos bei 
ankstesnės žemės ūkio pajamos ir 
finansuojamos metinės priemokos už 
hektarą siekiant padengti priežiūros, 
įskaitant ankstyvą ir vėlyvą valymą, 
sąnaudas.

Or. it

Pakeitimas 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams,
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkiolikos
metų laikotarpį viešiesiems ir privatiems 
žemės savininkams ir nuomininkams, ja 
kompensuojamos įveisimo sąnaudos ir 
finansuojamos metinės priemokos už 
hektarą siekiant padengti priežiūros, 
įskaitant ankstyvą ir vėlyvą valymą, 
sąnaudas.

Or. es

Pagrindimas

Daugeliui miškininkystės priemonių pasiūlytuose pakeitimuose atsižvelgiama į miškų 
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savininkų realijas, pripažįstant viešąsias įstaigas (ir ne tik savivaldybes) šios paramos 
gavėjomis. Be to, derėtų priežiūros išmokų laikotarpį prailginti nuo 10 iki 15 metų, kaip 
taikyta ankstesnių programų laikotarpiais. 

Pakeitimas 1122
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams,
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkiolikos
metų laikotarpį viešiesiems ir privatiems 
žemės savininkams ir nuomininkams, ja 
kompensuojamos įveisimo sąnaudos ir 
finansuojamos metinės priemokos už 
hektarą siekiant padengti priežiūros, 
įskaitant ankstyvą ir vėlyvą valymą, 
sąnaudas.

Or. es

Pakeitimas 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams,
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkiolikos
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, ja 
kompensuojamos įveisimo sąnaudos ir 
finansuojamos metinės priemokos už 
hektarą siekiant padengti priežiūros, 
įskaitant ankstyvą ir vėlyvą valymą, 
sąnaudas.

Or. es
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Pagrindimas

Derėtų pripažinti, kad šią paramą gali gauti viešosios įstaigos (ir ne tik savivaldybes). Be to, 
derėtų priežiūros išmokų laikotarpį prailginti nuo 10 iki 15 metų, kaip taikyta ankstesnių 
programų laikotarpiais. 

Pakeitimas 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams,
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį viešiesiems ir privatiems 
žemės savininkams ir nuomininkams,
kitiems žemės valdytojams, ja
kompensuojamos įveisimo sąnaudos bei 
prarastos ūkininkavimo pajamos ir
finansuojamos metinės priemokos už 
hektarą siekiant padengti priežiūros, 
įskaitant ankstyvą ir vėlyvą valymą, 
sąnaudas.

Or. es

Pagrindimas

Derėtų įtraukti terminą „viešiesiems“, be to, 10 metų pakanka.

Pakeitimas 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį viešiesiems ir privatiems 
žemės savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
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finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

kompensuojamos įveisimo sąnaudos ir 
finansuojamos metinės priemokos už 
hektarą siekiant padengti priežiūros, 
įskaitant ankstyvą ir vėlyvą valymą, 
sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms bei 
kitiems žemės valdytojams, ja
kompensuojamos įveisimo sąnaudos ir 
finansuojamos metinės priemokos už 
hektarą siekiant padengti priežiūros, 
įskaitant ankstyvą ir vėlyvą valymą, 
sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį tik privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
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finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

kompensuojamos įveisimo sąnaudos ir 
finansuojamos metinės priemokos už 
hektarą siekiant padengti priežiūros, 
įskaitant ankstyvą ir vėlyvą valymą, 
sąnaudas.

Or. de

Pakeitimas 1128
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei valstybių 
narių nustatytą laikotarpį privatiems 
žemės savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
kompensuojamos įveisimo sąnaudos ir 
finansuojamos metinės priemokos už 
hektarą siekiant padengti priežiūros, 
įskaitant ankstyvą ir vėlyvą valymą, 
sąnaudas.

Or. pt

Pakeitimas 1129
Katarína Neveďalová

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams,
valstybiniams miškams, tiesiogiai 
nesusijusiems su valstybės biudžetu,
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
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padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

kompensuojamos įveisimo sąnaudos ir 
finansuojamos metinės priemokos už 
hektarą siekiant padengti priežiūros, 
įskaitant ankstyvą ir vėlyvą valymą, 
sąnaudas.

Or. sk

Pakeitimas 1130
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja kompensuojamos įveisimo 
sąnaudos ir finansuojamos metinės 
priemokos už hektarą siekiant padengti 
priežiūros, įskaitant ankstyvą ir vėlyvą 
valymą, sąnaudas.

Or. fr

Pakeitimas 1131
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, įskaitant 
įvairias žemės savininkų grupes, pvz., 
bendrai valdomos kalnų žemės 
bendrasavininkių organizacijas (isp. 
organizaciones de comunidades de 
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vėlyvą valymą, sąnaudas. montes vecinales en mancomunidad),
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja
kompensuojamos įveisimo sąnaudos ir 
finansuojamos metinės priemokos už 
hektarą siekiant padengti priežiūros, 
įskaitant ankstyvą ir vėlyvą valymą, 
sąnaudas.

Or. es

Pakeitimas 1132
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus. Parama neskiriama 
žemę apsodinant miško kirtimo atžalynais, 
kalėdinėmis eglutėmis arba greito augimo 
medžiais, skirtais energijai gaminti.
Vietovėms, kuriose sunku įveisti mišką dėl 
nepalankių dirvožemio ir klimato sąlygų, 
parama gali būti teikiama už kitų rūšių 
daugiamečių miško augalų, kaip antai
vietos sąlygoms tinkančių krūmokšnių arba 
krūmų, sodinimą.

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys
turi būti vietinės ir didinti biologinę 
įvairovę. Parama neskiriama žemę 
apsodinant miško kirtimo atžalynais, 
kalėdinėmis eglutėmis arba greito augimo 
medžiais, skirtais energijai gaminti, 
invazinėmis rūšimis, taip pat bet kokiais 
augalais, kurie turėtų žalingo poveikio 
aplinkai ir (arba) biologinei įvairovei.
Nederėtų suteikti leidimų įveisti mišką 
didelės gamtinės vertės teritorijose, ypač 
rūšių įvairove pasižyminčiose pievose, be 
to, derėtų nustatyti apribojimus miško 
įveisimui „Natura 2000“ vietovėse.  
Vietovėms, kuriose sunku įveisti mišką dėl 
nepalankių dirvožemio ir klimato sąlygų, 
parama gali būti teikiama už kitų rūšių 
daugiamečių miško augalų, tokių kaip 
vietos sąlygoms tinkančių krūmokšnių arba 
krūmų, sodinimą.

Or. en
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Pakeitimas 1133
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus. Parama neskiriama 
žemę apsodinant miško kirtimo atžalynais, 
kalėdinėmis eglutėmis arba greito augimo 
medžiais, skirtais energijai gaminti.
Vietovėms, kuriose sunku įveisti mišką dėl 
nepalankių dirvožemio ir klimato sąlygų, 
parama gali būti teikiama už kitų rūšių 
daugiamečių miško augalų, kaip antai 
vietos sąlygoms tinkančių krūmokšnių arba 
krūmų, sodinimą.

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus, kuriais numatoma 
daugiau nei visuotinai nusistovėjusi 
praktika. Parama neskiriama žemę 
apsodinant miško kirtimo atžalynais, 
kalėdinėmis eglutėmis, greito augimo 
medžiais, skirtais energijai gaminti, 
biologinei įvairovei neigiamo poveikio 
turinčiomis invazinėmis rūšimis, taip pat 
bet kokiais augalais, kurie turėtų žalingo 
poveikio aplinkai ir (arba) biologinei 
įvairovei. Apskritai, jei toks miško 
įveisimas turėtų žalingo poveikio aplinkai 
ir (arba) biologinei įvairovei, parama 
neskiriama. Vietovėms, kuriose sunku 
įveisti mišką dėl nepalankių dirvožemio ir 
klimato sąlygų, parama gali būti teikiama 
už kitų rūšių daugiamečių miško augalų, 
tokių kaip vietos sąlygoms tinkančių 
krūmokšnių arba krūmų, sodinimą.

Or. en

Pakeitimas 1134
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
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paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus. Parama neskiriama 
žemę apsodinant miško kirtimo atžalynais, 
kalėdinėmis eglutėmis arba greito augimo 
medžiais, skirtais energijai gaminti.
Vietovėms, kuriose sunku įveisti mišką dėl 
nepalankių dirvožemio ir klimato sąlygų, 
parama gali būti teikiama už kitų rūšių 
daugiamečių miško augalų, kaip antai
vietos sąlygoms tinkančių krūmokšnių arba 
krūmų, sodinimą.

paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus, teikiant pirmenybę 
vietinėms rūšims. Parama neskiriama žemę 
apsodinant miško kirtimo atžalynais, 
kalėdinėmis eglutėmis arba greito augimo 
medžiais, skirtais energijai gaminti.
Vietovėms, kuriose sunku įveisti mišką dėl 
nepalankių dirvožemio ir klimato sąlygų, 
parama gali būti teikiama už kitų rūšių 
daugiamečių miško augalų, tokių kaip 
vietos sąlygoms tinkančių krūmokšnių arba 
krūmų, sodinimą.

Or. en

Pakeitimas 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus. Parama neskiriama 
žemę apsodinant miško kirtimo atžalynais, 
kalėdinėmis eglutėmis arba greito augimo 
medžiais, skirtais energijai gaminti.
Vietovėms, kuriose sunku įveisti mišką dėl 
nepalankių dirvožemio ir klimato sąlygų, 
parama gali būti teikiama už kitų rūšių 
daugiamečių miško augalų, kaip antai
vietos sąlygoms tinkančių krūmokšnių arba 
krūmų, sodinimą.

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka
tik žemės ūkio paskirties žemė. Sodinamų 
augalų rūšys yra parenkamos pagal 
vietovės aplinkos ir klimato sąlygas ir 
atitinka būtiniausius aplinkos reikalavimus.
Parama neskiriama žemę apsodinant miško 
kirtimo atžalynais, kalėdinėmis eglutėmis 
arba greito augimo medžiais, skirtais 
energijai gaminti. Vietovėms, kuriose 
sunku įveisti mišką dėl nepalankių 
dirvožemio ir klimato sąlygų, parama gali 
būti teikiama už kitų rūšių daugiamečių 
miško augalų, tokių kaip vietos sąlygoms 
tinkančių krūmokšnių arba krūmų, 
sodinimą.

Or. es
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Pakeitimas 1136
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus. Parama neskiriama 
žemę apsodinant miško kirtimo atžalynais, 
kalėdinėmis eglutėmis arba greito augimo 
medžiais, skirtais energijai gaminti.
Vietovėms, kuriose sunku įveisti mišką dėl 
nepalankių dirvožemio ir klimato sąlygų, 
parama gali būti teikiama už kitų rūšių 
daugiamečių miško augalų, kaip antai
vietos sąlygoms tinkančių krūmokšnių arba 
krūmų, sodinimą.

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus. Parama neskiriama 
žemę apsodinant miško kirtimo atžalynais, 
kalėdinėmis eglutėmis. Vietovėms, kuriose 
sunku įveisti mišką dėl nepalankių 
dirvožemio ir klimato sąlygų, parama gali 
būti teikiama už kitų rūšių daugiamečių 
miško augalų, tokių kaip vietos sąlygoms 
tinkančių krūmokšnių arba krūmų, 
sodinimą.

Or. en

Pakeitimas 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus. Parama neskiriama 
žemę apsodinant miško kirtimo atžalynais,
kalėdinėmis eglutėmis arba greito augimo
medžiais, skirtais energijai gaminti.
Vietovėms, kuriose sunku įveisti mišką dėl 
nepalankių dirvožemio ir klimato sąlygų, 
parama gali būti teikiama už kitų rūšių 

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus. Parama neskiriama 
žemę apsodinant miško kirtimo atžalynais
arba kalėdinėmis eglutėmis. Greito augimo
medžių, skirtų energijai gaminti, atveju 
parama skiriama tik pirminio įveisimo 
išlaidoms padengti. Vietovėms, kuriose 
sunku įveisti mišką dėl nepalankių 
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daugiamečių miško augalų, kaip antai
vietos sąlygoms tinkančių krūmokšnių arba 
krūmų, sodinimą.

dirvožemio ir klimato sąlygų, parama gali 
būti teikiama už kitų rūšių daugiamečių 
miško augalų, tokių kaip vietos sąlygoms 
tinkančių krūmokšnių arba krūmų, 
sodinimą.

Or. de

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių ES tikslų – bent 20 proc. energijos paklausos patenkinti naudojant 
atsinaujinančius energijos šaltinius.   Skirtingai nei energijos gamybai naudojami pasėliai, 
miško produktai išauginami ne kasmet. Šią nepalankią padėtį būtų galima kompensuoti 
remiant pirminio įveisimo išlaidas.

Pakeitimas 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus. Parama neskiriama 
žemę apsodinant miško kirtimo atžalynais,
kalėdinėmis eglutėmis arba greito augimo
medžiais, skirtais energijai gaminti.
Vietovėms, kuriose sunku įveisti mišką dėl 
nepalankių dirvožemio ir klimato sąlygų, 
parama gali būti teikiama už kitų rūšių 
daugiamečių miško augalų, kaip antai
vietos sąlygoms tinkančių krūmokšnių arba 
krūmų, sodinimą.

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus. Parama neskiriama 
žemę apsodinant miško kirtimo atžalynais
arba kalėdinėmis eglutėmis. Greito augimo
medžiai susitarimo laikotarpiu neturi būti 
kertami energijai gaminti. Vietovėms, 
kuriose sunku įveisti mišką dėl nepalankių 
dirvožemio ir klimato sąlygų, parama gali 
būti teikiama už kitų rūšių daugiamečių 
miško augalų, tokių kaip vietos sąlygoms 
tinkančių krūmokšnių arba krūmų, 
sodinimą.

Or. en

Pakeitimas 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
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Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus. Parama neskiriama 
žemę apsodinant miško kirtimo atžalynais, 
kalėdinėmis eglutėmis arba greito augimo 
medžiais, skirtais energijai gaminti. 
Vietovėms, kuriose sunku įveisti mišką dėl 
nepalankių dirvožemio ir klimato sąlygų, 
parama gali būti teikiama už kitų rūšių 
daugiamečių miško augalų, kaip antai 
vietos sąlygoms tinkančių krūmokšnių arba 
krūmų, sodinimą.

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Tačiau numatomos 
nuostatos, pagal kurias žemės ūkio 
paskirties žemės naudojimas atidedamas 
ne daugiau kaip vieneriems metams tarp 
dviejų paeiliui atliekamų tos pačios žemės 
apsodinimų. Sodinamų augalų rūšys yra 
parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus. Parama neskiriama 
žemę apsodinant miško kirtimo atžalynais, 
kalėdinėmis eglutėmis arba greito augimo 
medžiais, skirtais energijai gaminti. 
Vietovėms, kuriose sunku įveisti mišką dėl 
nepalankių dirvožemio ir klimato sąlygų, 
parama gali būti teikiama už kitų rūšių 
daugiamečių miško augalų, tokių kaip 
vietos sąlygoms tinkančių krūmokšnių arba 
krūmų, sodinimą.

Or. it

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse (pvz., Viduržemio jūros regione) dėl istorinių, kultūrinių ir 
ekologinių priežasčių, susijusių su tinkamu agrarinės miškininkystės valdymu, svarbu tarp 
dviejų paeiliui atliekamų augalų sodinimo ciklų palikti tik vienerių metų trukmės biologinio 
poilsio laikotarpį.  

Pakeitimas 1140
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės nustato miško 
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įveisimui tinkamus plotus ir taip 
užtikrina, kad įveisimas nedarytų žalingo 
poveikio aplinkai ar biologinei įvairovei.

Or. en

Pakeitimas 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
nustatomi 2 dalyje nurodyti būtiniausi 
aplinkos reikalavimai.

3. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais
atsižvelgiant į Europos miškų įvairovę
nustatomi 2 dalyje nurodyti būtiniausi 
aplinkos reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei trejų metų 
laikotarpį privatiems žemės savininkams, 
nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei septynerių
metų laikotarpį privatiems ir viešiesiems
savininkams, nuomininkams, kitiems 
žemės valdytojams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

Or. it
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Pakeitimas 1143
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei trejų metų 
laikotarpį privatiems žemės savininkams,
nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
b punktą skiriama ne ilgesnį nei septynerių
metų laikotarpį privatiems ir viešiesiems
savininkams ir nuomininkams bei jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

Or. it

Pakeitimas 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei trejų metų 
laikotarpį privatiems žemės savininkams, 
nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkerių
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams, nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, kitiems 
žemės valdytojams, ja finansuojamos 
įsisteigimo arba perėjimo prie agrarinės 
miškininkystės sąnaudos ir metinės 
priemokos už hektarą siekiant padengti 
priežiūros sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei trejų metų 
laikotarpį privatiems žemės savininkams, 
nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei 3–5 metų 
laikotarpį viešiesiems ir privatiems žemės 
savininkams, nuomininkams, ja 
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros sąnaudas.

Or. es

Pagrindimas

Daugeliui miškininkystės priemonių pasiūlytuose pakeitimuose atsižvelgiama į miškų 
savininkų realijas, pripažįstant viešąsias įstaigas (ir ne tik savivaldybes) šios paramos 
gavėjomis. Be to, derėtų priežiūros išmokų laikotarpį prailginti iki 5 metų, kaip taikyta 
ankstesnių programų laikotarpiais. 

Pakeitimas 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei trejų metų 
laikotarpį privatiems žemės savininkams, 
nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkerių
metų laikotarpį viešiesiems ir privatiems 
žemės savininkams, nuomininkams, ja 
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros sąnaudas.

Or. es

Pakeitimas 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei trejų metų 
laikotarpį privatiems žemės savininkams, 
nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkerių
metų laikotarpį viešiesiems ir privatiems 
žemės savininkams, nuomininkams, ja 
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros sąnaudas.

Or. es

Pagrindimas

Derėtų pripažinti, kad šią paramą gali gauti viešosios įstaigos (ir ne tik savivaldybes). Be to, 
derėtų priežiūros išmokų laikotarpį prailginti nuo trejų iki penkerių metų, kaip taikyta 
ankstesnių programų laikotarpiais. 

Pakeitimas 1148
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei trejų metų 
laikotarpį privatiems žemės savininkams, 
nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkerių
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams, nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 1149
Diane Dodds
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei trejų metų 
laikotarpį privatiems žemės savininkams, 
nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkerių
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams, nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 1150
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei trejų metų 
laikotarpį privatiems žemės savininkams, 
nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkerių
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams, nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros sąnaudas.

Or. fr

Pakeitimas 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
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punktą skiriama ne ilgesnį nei trejų metų
laikotarpį privatiems žemės savininkams, 
nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

punktą skiriama ne ilgesnį nei valstybių 
narių nustatytą laikotarpį privatiems 
žemės savininkams, nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros sąnaudas.

Or. pt

Pakeitimas 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei trejų metų 
laikotarpį privatiems žemės savininkams, 
nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei trejų metų 
laikotarpį viešiesiems ir privatiems žemės 
savininkams, nuomininkams, kitiems 
žemės valdytojams, ja finansuojamos 
įsisteigimo sąnaudos ir metinės priemokos 
už hektarą siekiant padengti priežiūros 
sąnaudas.

Or. es

Pagrindimas

Derėtų įtraukti terminą „viešiesiems“, be to, trejų metų pakanka.

Pakeitimas 1153
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei trejų metų 
laikotarpį privatiems žemės savininkams,

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei trejų metų 
laikotarpį privatiems žemės savininkams ir
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nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, taip pat viešiesiems žemės 
savininkams, kurie atitinkamai veiklai 
negauna paramos iš nacionalinio 
biudžeto, ja kompensuojamos įveisimo ir
gerinimo išlaidos, kasmetinės priežiūros 
išmokos už hektarą, taip pat ankstyvo ir 
vėlyvo valymo išlaidos.

Or. bg

Pakeitimas 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
žemės naudojimo sistemos, pagal kurias
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir
vystomas ekstensyvusis žemės ūkis.
Didžiausią viename hektare sodinamų 
medžių skaičių nustato valstybės narės 
atsižvelgdamos į vietos dirvožemio ir 
klimato sąlygas, miškų rūšis ir būtinybę 
užtikrinti agrarinį žemės panaudojimą.

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
žemės naudojimo sistemos ir praktika, 
pagal kurias tame pačiame žemės valdymo 
vienete sąmoningai kartu auginami
sumedėję daugiamečiai augalai ir pasėliai 
ir (arba) gyvuliai. Medžiai gali būti 
pasodinti pavieniui, grupėmis arba eilėmis 
sklypų viduje (agrarinė miškininkystė 
derinant mišką ir ariamąją žemę, miškinė 
gyvulininkystė, ganyklos vaismedžių 
soduose) arba ant sklypų ribų (gyvatvorės, 
medžių eilės). Didžiausią ir mažiausią 
medžių skaičių (arba jų užimamą plotą)
viename hektare nustato valstybės narės 
atsižvelgdamos į vietos dirvožemio ir 
klimato sąlygas, miškų rūšis ir būtinybę 
užtikrinti agrarinį arba ganyklinį žemės 
panaudojimą.

Or. en

Pakeitimas 1155
Gaston Franco
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra
žemės naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas ekstensyvusis žemės ūkis.
Didžiausią viename hektare sodinamų 
medžių skaičių nustato valstybės narės 
atsižvelgdamos į vietos dirvožemio ir 
klimato sąlygas, miškų rūšis ir būtinybę 
užtikrinti agrarinį žemės panaudojimą.

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
sistemos, pagal kurias toje pačioje žemėje
ar ant jos ribų auginami medžiai ir 
vystomas žemės ūkis. Mažiausią viename 
hektare sodinamų medžių skaičių nustato 
valstybės narės atsižvelgdamos į vietos 
dirvožemio ir klimato bei aplinkos sąlygas, 
miškų rūšis ir būtinybę užtikrinti tvarų
agrarinį žemės panaudojimą.

Or. fr

Pagrindimas

Agrarinės miškininkystės sistemos turėtų būti apibrėžtos kaip žemės naudojimo sistemos, 
kuriose visumoje derinama miškininkystė ir žemės ūkis. Naudojant terminą „ekstensyvusis“ 
galima neapimti kai kurių svarbių pasėlių sistemų, kurioms galėtų būti naudinga agrarinė 
miškininkystė, nes tai didina intensyviųjų sistemų tvarumą. Naujoms sistemoms reikia taikyti 
agrarinės miškininkystės priemones, pvz., esamų sklypų pavertimą miškingais plotais.

Pakeitimas 1156
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra
žemės naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas ekstensyvusis žemės ūkis.
Didžiausią viename hektare sodinamų 
medžių skaičių nustato valstybės narės 
atsižvelgdamos į vietos dirvožemio ir 
klimato sąlygas, miškų rūšis ir būtinybę 
užtikrinti agrarinį žemės panaudojimą.

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
sistemos, pagal kurias toje pačioje žemėje
ar ant jos ribų auginami medžiai ir 
vystomas žemės ūkis. Mažiausią viename 
hektare sodinamų medžių skaičių nustato 
valstybės narės atsižvelgdamos į vietos 
dirvožemio ir klimato bei aplinkos sąlygas, 
miškų rūšis ir būtinybę užtikrinti tvarų
agrarinį žemės panaudojimą.

Or. fr
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Pakeitimas 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
žemės naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas ekstensyvusis žemės ūkis.
Didžiausią viename hektare sodinamų 
medžių skaičių nustato valstybės narės 
atsižvelgdamos į vietos dirvožemio ir 
klimato sąlygas, miškų rūšis ir būtinybę 
užtikrinti agrarinį žemės panaudojimą.

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
žemės naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas ekstensyvusis žemės ūkis.
Didžiausią viename hektare sodinamų 
medžių skaičių nustato valstybės narės 
atsižvelgdamos į vietos dirvožemio ir 
klimato sąlygas, miškų rūšis ir būtinybę 
užtikrinti tvarų agrarinį žemės 
panaudojimą, įrodomą taikant valstybių 
narių pripažintas specifikacijas.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti ekologinio tvarumo sampratos objektyvumą ir mokslinį pagrįstumą, itin 
svarbu, kad ją patvirtintų speciali trečioji šalis, kurią pripažįsta kiekviena atskira valstybė 
narė. 

Pakeitimas 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
žemės naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas ekstensyvusis žemės ūkis.
Didžiausią viename hektare sodinamų 
medžių skaičių nustato valstybės narės 
atsižvelgdamos į vietos dirvožemio ir 
klimato sąlygas, miškų rūšis ir būtinybę 
užtikrinti agrarinį žemės panaudojimą.

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
žemės naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas ekstensyvusis žemės ūkis.
Didžiausią viename hektare sodinamų arba 
išsaugomų medžių skaičių nustato 
valstybės narės atsižvelgdamos į vietos 
dirvožemio ir klimato sąlygas, miškų rūšis 
ir būtinybę užtikrinti agrarinį žemės 



AM\909513LT.doc 53/171 PE494.479v01-00

LT

panaudojimą.

Or. de

Pagrindimas

Šis naujos sistemos sukūrimas turėtų būti ne tik naujų miško medžių sodinimo priemonė. 
Taikant priemonę taip pat derėtų atsižvelgti į medžių (medienos) išteklių išsaugojimą ir 
valdymą.

Pakeitimas 1159
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
žemės naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas ekstensyvusis žemės ūkis.
Didžiausią viename hektare sodinamų 
medžių skaičių nustato valstybės narės 
atsižvelgdamos į vietos dirvožemio ir 
klimato sąlygas, miškų rūšis ir būtinybę 
užtikrinti agrarinį žemės panaudojimą.

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
žemės naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas žemės ūkis. Didžiausią viename 
hektare sodinamų medžių skaičių nustato 
valstybės narės atsižvelgdamos į vietos
dirvožemio ir klimato sąlygas, miškų rūšis 
ir būtinybę užtikrinti agrarinį žemės 
panaudojimą.

Or. bg

Pakeitimas 1160
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
žemės naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas ekstensyvusis žemės ūkis.
Didžiausią viename hektare sodinamų 
medžių skaičių nustato valstybės narės 

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
žemės naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas ekstensyvusis žemės ūkis.
Didžiausią viename hektare sodinamų 
medžių skaičių nustato valstybės narės 
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atsižvelgdamos į vietos dirvožemio ir 
klimato sąlygas, miškų rūšis ir būtinybę 
užtikrinti agrarinį žemės panaudojimą.

atsižvelgdamos į vietos dirvožemio ir 
klimato sąlygas, miškų rūšis ir būtinybę 
užtikrinti žemės panaudojimą žemės ūkio 
arba miškininkystės tikslams.

Or. lv

Pakeitimas 1161
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kadangi derėtų išsaugoti dideles 
esamas agrarinės miškininkystės sistemas, 
galima skirti paramą jų gerinimui, taip 
padedant jas paversti tvariomis didelės 
gamtinės ir ekologinės vertės sistemomis.   

Or. pt

Pakeitimas 1162
Spyros Danellis

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parama neviršija I priede nustatyto 
didžiausio paramos dydžio.

3. Parama naujiems sodiniams žemės ūkio 
paskirties žemėje ir agrarinės 
miškininkystės praktikos, įskaitant miškų 
gyvulininkystės sistemas, įdiegimui ir 
išlaikymui neviršija I priede nustatyto 
didžiausio paramos dydžio.

Or. en

Pakeitimas 1163
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parama neviršija I priede nustatyto 
didžiausio paramos dydžio.

3. Parama neviršija 100 proc. I priede 
nustatyto didžiausio paramos dydžio.

Or. en

Pakeitimas 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir 
katastrofinių įvykių žalos prevencija ir 
atlyginimas

Miškų gaisrų rizikos prevencija

Or. fr

Pakeitimas 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama privačių, pusiau viešų ir 
viešųjų miškų savininkams, savivaldybėms, 
valstybiniams miškams ir jų asociacijoms, 
ja finansuojamos šios sąnaudos:

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
c punktą skiriama privačių ir viešųjų miškų 
savininkams ir (arba) jų asociacijoms, ja 
finansuojamos šios sąnaudos:

Or. fr
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Pakeitimas 1166
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies c
punktą skiriama privačių, pusiau viešų ir 
viešųjų miškų savininkams, 
savivaldybėms, valstybiniams miškams ir 
jų asociacijoms, ja finansuojamos šios 
sąnaudos:

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama privačių ir viešųjų miškų
turėtojams, savivaldybėms, valstybiniams 
miškams ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos šios sąnaudos:

Or. en

Pakeitimas 1167
Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama privačių, pusiau viešų ir 
viešųjų miškų savininkams, savivaldybėms, 
valstybiniams miškams ir jų asociacijoms, 
ja finansuojamos šios sąnaudos:

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
c punktą skiriama privačių ir viešųjų miškų 
savininkams ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos šios sąnaudos:

Or. it

Pakeitimas 1168
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama privačių, pusiau viešų ir 
viešųjų miškų savininkams, 

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama privačių, pusiau viešų ir 
viešųjų miškų savininkams, kitiems žemės 
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savivaldybėms, valstybiniams miškams ir 
jų asociacijoms, ja finansuojamos šios
sąnaudos:

valdytojams, savivaldybėms, valstybiniams 
miškams ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos intervencijų, kurios 
nekenkia biologinei įvairovei arba kitoms 
ekosistemų funkcijoms, sąnaudos:

Or. en

Pakeitimas 1169
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama privačių, pusiau viešų ir 
viešųjų miškų savininkams, 
savivaldybėms, valstybiniams miškams ir 
jų asociacijoms, ja finansuojamos šios 
sąnaudos:

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama privačių, pusiau viešų ir 
viešųjų miškų savininkams, kurie 
atitinkamai veiklai negauna paramos iš 
nacionalinio biudžeto, kitiems žemės 
valdytojams, savivaldybėms, valstybiniams 
miškams ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos šios sąnaudos:

Or. bg

Pakeitimas 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama privačių, pusiau viešų ir 
viešųjų miškų savininkams, 
savivaldybėms, valstybiniams miškams ir 
jų asociacijoms, ja finansuojamos šios 
sąnaudos:

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama privačių, pusiau viešų ir 
viešųjų miškų savininkams, kitiems miškų 
valdytojams, savivaldybėms, valstybiniams 
miškams ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos šios sąnaudos:

Or. en
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Pakeitimas 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 35 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama privačių, pusiau viešų ir 
viešųjų miškų savininkams, 
savivaldybėms, valstybiniams miškams ir
jų asociacijoms, ja finansuojamos šios 
sąnaudos:

1. Parama pagal 35 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama tik privačių, pusiau viešų 
ir viešųjų miškų savininkams, 
savivaldybėms, valstybiniams miškams ir 
jų asociacijoms, ja finansuojamos šios 
sąnaudos:

Or. de

Pakeitimas 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apsauginės infrastruktūros kūrimo. 
Miško priešgaisrinių juostų atveju 
parama gali būti skiriama ir priežiūros 
sąnaudoms finansuoti. Parama neskiriama 
susijusiai žemės ūkio veiklai vietovėse, 
kuriose taikomi agrarinės aplinkosaugos 
įsipareigojimai;

a) prevencijos įrangos ir sistemų (takų 
tiesimo, vandens šaltinių įrengimo, 
griovių kasimo, užkardų statymo), kurios 
sudaro tinklą miškingos teritorijos 
apsaugai pagal vietos arba regiono 
lygmens miškų gaisrų prevencijos planus, 
diegimo. Parama neskiriama su žemės ūkiu
susijusiai veiklai, ypač vietovėse, kuriose 
taikomi agrarinės aplinkosaugos 
įsipareigojimai;

Or. fr

Pakeitimas 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apsauginės infrastruktūros kūrimo.
Miško priešgaisrinių juostų atveju parama 
gali būti skiriama ir priežiūros sąnaudoms 
finansuoti. Parama neskiriama susijusiai
žemės ūkio veiklai vietovėse, kuriose 
taikomi agrarinės aplinkosaugos 
įsipareigojimai;

a) apsauginės infrastruktūros kūrimo.
Miško priešgaisrinių juostų atveju parama 
gali būti skiriama ir priežiūros sąnaudoms 
finansuoti. Parama neskiriama su žemės 
ūkiu susijusiai veiklai vietovėse, kuriose 
taikomi agrarinės aplinkosaugos 
įsipareigojimai. Teikiama parama gyvulių 
augintojams, kurių gyvulių ganymas 
užkerta kelią gaisrams;

Or. es

Pagrindimas

Derėtų pripažinti ekstensyvios gyvulininkystės svarbą kovoje su miškų gaisrais, nes vykdant 
jos veiklą valomos teritorijos, kuriose yra gaisrų rizika.  

Pakeitimas 1174
Mariya Gabriel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) valstybė narė, diegianti prevencijos 
įrangą ir priemones valstybės mastu ir 
įgyvendinanti pagal regionus parengtą 
institucinį miškų gaisrų prevencijos 
planą, gali gauti finansinę paramą pagal 
22 straipsnio 1 dalį. Prevencijos planas 
turi būti kontroliuojamas valstybės ir turi 
apimti visą nacionalinę teritoriją, 
numatant specialiąsias nuostatas didelės 
rizikos regionuose;

Or. en
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Pakeitimas 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vietos lygmens mažos apimties gaisrų 
arba kitų stichinių nelaimių prevencijos 
veiklos;

b) vietos lygmens mažos apimties gaisrų 
arba kitų stichinių nelaimių prevencijos 
veiklos. Parama šiai veiklai skiriama tik 
tuo atveju, jeigu ji suderinama su miškų 
gaisrų prevencijos planais, nustatytais 
vietos ar regionų lygmenimis;

Or. fr

Pakeitimas 1176
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vietos lygmens mažos apimties gaisrų 
arba kitų stichinių nelaimių prevencijos 
veiklos;

b) vietos lygmens mažos apimties gaisrų 
arba kitų stichinių nelaimių prevencijos 
veiklos, jei ji atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus ir integruota į prevencijos 
planą;

Or. en

Pakeitimas 1177
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vietos lygmens mažos apimties gaisrų 
arba kitų stichinių nelaimių prevencijos 
veiklos;

b) vietos lygmens mažos apimties gaisrų 
arba kitų stichinių nelaimių prevencijos 
veiklos, kuri neapsiriboja vien kelių 
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tiesimu bei vandens rezervuarų įrengimu 
ir gali apimti modernizuotą tradicinę 
praktiką (pvz., nuganymą, genėjimą);

Or. en

Pakeitimas 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vietos lygmens mažos apimties gaisrų 
arba kitų stichinių nelaimių prevencijos 
veiklos;

b) gaisrų arba kitų stichinių nelaimių 
prevencijos nacionalinės, regioninės, 
vietos ir mažos apimties veiklos;

Or. pt

Pakeitimas 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) miškų gaisrų, kenkėjų ir ligų stebėsenos 
ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir 
gerinimo;

c) miškų gaisrų, kenkėjų ir ligų prevencijos 
ir stebėsenos ir pranešimo apie juos 
įrangos, įskaitant stebėsenos ir apsaugos 
infrastruktūrą, diegimo ir gerinimo;

Or. es

Pakeitimas 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) miškų gaisrų, kenkėjų ir ligų stebėsenos
ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir 
gerinimo;

c) miškų gaisrų rizikos, kenkėjų ir ligų
numatymo, stebėsenos, taip pat pranešimo 
apie juos įrangos diegimo miškuose ir 
gerinimo;

Or. fr

Pakeitimas 1181
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) miškų gaisrų, kenkėjų ir ligų stebėsenos
ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir 
gerinimo;

c) miškų gaisrų pavojaus, kenkėjų ir ligų
prognozavimo ir stebėsenos bei pranešimo 
apie juos įrangos diegimo ir gerinimo
miškingose vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, 
įskaitant kenkėjus bei ligas, katastrofinių 
įvykių ir su klimato kaita susijusių įvykių 
paveikto miško potencialo atkūrimo.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nuostatos perkeltos į 26 straipsnį.
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Pakeitimas 1183
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, 
įskaitant kenkėjus bei ligas, katastrofinių 
įvykių ir su klimato kaita susijusių įvykių
paveikto miško potencialo atkūrimo.

d) gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, 
įskaitant kenkėjus bei ligas, katastrofinių 
įvykių ir su klimato kaita susijusių įvykių
pažeisto miško potencialo atkūrimo, 
pirmenybę teikiant natūralų atsistatymą 
skatinančioms priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, 
įskaitant kenkėjus bei ligas, katastrofinių 
įvykių ir su klimato kaita susijusių įvykių
paveikto miško potencialo atkūrimo.

d) gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, 
įskaitant kenkėjus bei ligas, katastrofinių 
įvykių ir su klimato kaita susijusių įvykių
pažeisto arba sunaikinto miško potencialo 
atkūrimo.

Or. it

Pakeitimas 1185
Mariya Gabriel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) laukinių gyvūnų žalos miškams 
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prevencijos ir pašalinimo.

Or. en

Pakeitimas 1186
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) laukinių gyvūnų žalos miškams 
prevencijos ir pašalinimo.

Or. fr

Pakeitimas 1187
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) apsauginės infrastruktūros išlaikymo 
ir pakankamo apimties augalinės dangos 
išlaikymo, kad miškų gaisrų būtų galima 
išvengti ganant gyvulius.

Or. es

Pakeitimas 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei numatomi kenkėjų ir ligų prevencijos 
veiksmai, atitinkamos stichinės nelaimės 
pavojaus galimybė turi būti pagrįsta 
moksline informacija ir pripažinta viešųjų 
mokslinių organizacijų. Atitinkamais 
atvejais programoje turi būti pateikiamas 
augalams kenkiančių organizmų, kurie 
gali lemti stichinę nelaimę, rūšių sąrašas.

Jei numatomi kenkėjų ir ligų prevencijos 
veiksmai, atitinkamos stichinės nelaimės 
pavojaus galimybė turi būti pagrįsta 
moksline informacija ir pripažinta viešųjų 
mokslinių organizacijų.

Or. it

Pakeitimas 1189
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei numatomi kenkėjų ir ligų prevencijos 
veiksmai, atitinkamos stichinės nelaimės 
pavojaus galimybė turi būti pagrįsta 
moksline informacija ir pripažinta viešųjų 
mokslinių organizacijų. Atitinkamais 
atvejais programoje turi būti pateikiamas 
augalams kenkiančių organizmų, kurie 
gali lemti stichinę nelaimę, rūšių sąrašas.

Jei numatomi kenkėjų ir ligų prevencijos 
veiksmai, atitinkamos stichinės nelaimės 
pavojaus galimybė turi būti pagrįsta 
moksline informacija ir pripažinta viešųjų 
mokslinių organizacijų.

Or. it

Pakeitimas 1190
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei numatomi kenkėjų ir ligų prevencijos 
veiksmai, atitinkamos stichinės nelaimės 
pavojaus galimybė turi būti pagrįsta 

Jei numatomi kenkėjų ir ligų prevencijos 
veiksmai, didelės stichinės nelaimės 
pavojaus ir (arba) didelės ekonominės ir 
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moksline informacija ir pripažinta viešųjų 
mokslinių organizacijų. Atitinkamais 
atvejais programoje turi būti pateikiamas 
augalams kenkiančių organizmų, kurie gali 
lemti stichinę nelaimę, rūšių sąrašas.

ekologinės žalos galimybė turi būti 
pagrįsta moksline informacija ir pripažinta 
viešųjų mokslinių organizacijų.
Atitinkamais atvejais programoje turi būti 
pateikiamas augalams kenkiančių 
organizmų, kurie gali lemti stichinę 
nelaimę, rūšių sąrašas, sudarant jo 
atnaujinimo galimybę.

Or. pt

Pakeitimas 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei numatomi kenkėjų ir ligų prevencijos 
veiksmai, atitinkamos stichinės nelaimės 
pavojaus galimybė turi būti pagrįsta 
moksline informacija ir pripažinta viešųjų 
mokslinių organizacijų. Atitinkamais 
atvejais programoje turi būti pateikiamas 
augalams kenkiančių organizmų, kurie gali 
lemti stichinę nelaimę, rūšių sąrašas.

Jei numatomi kenkėjų ir ligų prevencijos 
veiksmai, atitinkamos stichinės nelaimės 
pavojaus galimybė turi būti kuo greičiau
pagrįsta moksline informacija ir pripažinta 
viešųjų mokslinių organizacijų.
Atitinkamais atvejais programoje turi būti 
pateikiamas augalams kenkiančių 
organizmų, kurie gali lemti stichinę 
nelaimę, rūšių sąrašas.

Or. it

Pakeitimas 1192
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos skyrimo reikalavimus 
atitinkantys veiksmai turi derėti su 
valstybių narių parengtu miškų apsaugos 
planu. Valdoms, kurios viršija tam tikrą 
valstybių narių programose nustatytą 

Išbraukta.
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dydį, parama skiriama su sąlyga, kad 
pateikiamas miškų valdymo planas, 
kuriame išdėstyti prevenciniai tikslai.

Or. de

Pagrindimas

Ilgalaikis miškų valdymas užtikrinamas nacionaliniais miškininkystės teisės aktais. Komisijos 
siūlomi miškų valdymo planai padidintų biurokratinę naštą.

Pakeitimas 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turi derėti su valstybių narių 
parengtu miškų apsaugos planu. Valdoms, 
kurios viršija tam tikrą valstybių narių 
programose nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas 
miškų valdymo planas, kuriame išdėstyti 
prevenciniai tikslai.

Paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turi derėti su valstybių narių 
parengtu miškų apsaugos planu.

Or. de

Pagrindimas

Ši priemonė prieštarauja valstybių narių subsidiarumo principui.

Pakeitimas 1194
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turi derėti su valstybių narių 

Paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turi derėti su valstybių narių 
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parengtu miškų apsaugos planu. Valdoms, 
kurios viršija tam tikrą valstybių narių 
programose nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas 
miškų valdymo planas, kuriame išdėstyti 
prevenciniai tikslai.

parengtu miškų apsaugos planu.

Or. en

Pakeitimas 1195
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos skyrimo reikalavimus 
atitinkantys veiksmai turi derėti su 
valstybių narių parengtu miškų apsaugos 
planu. Valdoms, kurios viršija tam tikrą 
valstybių narių programose nustatytą dydį, 
parama skiriama su sąlyga, kad 
pateikiamas miškų valdymo planas, 
kuriame išdėstyti prevenciniai tikslai.

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybių 
narių programose nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas, kuriame išdėstyti 
prevenciniai tikslai.

Or. de

Pakeitimas 1196
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turi derėti su valstybių narių 
parengtu miškų apsaugos planu. Valdoms, 
kurios viršija tam tikrą valstybių narių 
programose nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas, kuriame išdėstyti 
prevenciniai tikslai.

Paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turi derėti su valstybių narių 
parengtu miškų apsaugos planu. Valdoms, 
kurios viršija tam tikrą valstybių narių 
programose nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas arba lygiavertė su tvariu 
miškų valdymu, kaip nustatyta 1993 m. 
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Ministrų konferencijoje dėl Europos 
miškų apsaugos, suderinama priemonė 
arba esamą miškų valdymo planą 
papildantis planas, kuriame išdėstyti 
prevenciniai tikslai.

Or. en

Pakeitimas 1197
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turi derėti su valstybių narių 
parengtu miškų apsaugos planu. Valdoms, 
kurios viršija tam tikrą valstybių narių 
programose nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas, kuriame išdėstyti 
prevenciniai tikslai.

Paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turi derėti su valstybių narių 
parengtu miškų apsaugos planu, kuriame 
pateiktas nacionalinis miškų gaisrų arba 
kitų žalos rizikos veiksnių įvertinimas 
(įvertinant bioklimatines zonas, buveinių 
pasiskirstymą bei praeities incidentų dažnį 
ir pan. kriterijus) ir galimi jiems numatyti 
veiksmai.  Valdoms, kurios viršija tam 
tikrą valstybių narių programose nustatytą 
dydį, parama skiriama su sąlyga, kad 
pateikiamas miškų valdymo planas, 
kuriame išdėstyti prevenciniai tikslai.

Or. en

Pakeitimas 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turi derėti su valstybių narių 
parengtu miškų apsaugos planu. Valdoms, 

Paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turi derėti su valstybių narių 
parengtu miškų apsaugos planu. Valdoms, 
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kurios viršija tam tikrą valstybių narių 
programose nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas, kuriame išdėstyti 
prevenciniai tikslai.

kurios viršija tam tikrą valstybių narių 
programose nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas, kuriame išdėstyti 
prevenciniai tikslai. Šis reikalavimas 
netaikomas ūkiams, kurie yra žemės 
savininkų asociacijų dalis ir kuriems 
taikomas kompetentingų institucijų 
parengtas prevencijos planas.

Or. es

Pagrindimas

Ūkio dydžio reikalavimas netaikomas, jei pateikiamas miško valdymo planas, kuriame 
nustatyti miškų gaisrų ir stichinių nelaimių žalos miškams prevencijos ir pašalinimo tikslai, 
jei tie ūkiai yra žemės savininkų asociacijų dalis ir jiems taikomas kompetentingų institucijų 
parengtas prevencijos planas, be to, jie turi galiojantį pavirtintą miško vystymo arba 
planavimo planą. 

Pakeitimas 1199
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Miško plotai, kurie pagal valstybės narės 
parengtą miškų apsaugos planą yra 
priskiriami nuo vidutinės iki didelės 
gaisro rizikos miškų plotams, atitinka su 
miškų gaisrų prevencija susijusios 
paramos skyrimo reikalavimus.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1200
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Miško plotai, kurie pagal valstybės narės 
parengtą miškų apsaugos planą yra 
priskiriami nuo vidutinės iki didelės gaisro 
rizikos miškų plotams, atitinka su miškų 
gaisrų prevencija susijusios paramos 
skyrimo reikalavimus.

Miško plotai, kurie pagal valstybės narės 
parengtą miškų apsaugos planą yra 
priskiriami didelės, vidutinės arba žemos
gaisro rizikos miškų plotams, turi atitikti su 
miškų gaisrų prevencija susijusios paramos 
skyrimo reikalavimus.

Or. it

Pakeitimas 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parama pagal 1 dalies d punktą 
skiriama su sąlyga, kad kompetentingos 
valstybės narės institucijos oficialiai 
pripažįsta, kad būta stichinės nelaimės ir 
kad dėl šios nelaimės arba įgyvendinus 
pagal Direktyvą 2000/29/EB priimtas 
augalų ligos arba kenkėjų išnaikinimo 
arba plitimo sustabdymo priemones buvo 
sunaikinta mažiausiai 30 proc. atitinkamo 
miškų potencialo. Ši procentinė dalis 
nustatoma remiantis trejų arba penkerių 
metų laikotarpio, trukusio iki pat 
nelaimės, vidutiniu miško potencialu, 
neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nuostatos perkeltos į 26 straipsnį.

Pakeitimas 1202
Ulrike Rodust
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parama pagal 1 dalies d punktą skiriama 
su sąlyga, kad kompetentingos valstybės 
narės institucijos oficialiai pripažįsta, kad 
būta stichinės nelaimės ir kad dėl šios 
nelaimės arba įgyvendinus pagal Direktyvą 
2000/29/EB priimtas augalų ligos arba 
kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemones buvo sunaikinta 
mažiausiai 30 proc. atitinkamo miškų 
potencialo. Ši procentinė dalis nustatoma 
remiantis trejų arba penkerių metų 
laikotarpio, trukusio iki pat nelaimės, 
vidutiniu miško potencialu, neįskaitant 
geriausių ir prasčiausių rezultatų.

3. Parama pagal 1 dalies d punktą skiriama 
su sąlyga, kad kompetentingos valstybės 
narės institucijos oficialiai pripažįsta, kad 
būta stichinės nelaimės ir kad dėl šios 
nelaimės arba įgyvendinus pagal Direktyvą 
2000/29/EB priimtas augalų ligos arba 
kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemones buvo padaryta 
daug žalos. Valstybės narės nustato ribinį 
kompensavimo dydį pagal medienos kiekį.

Or. de

Pagrindimas

Pradinė formuluotė, susijusi su žemės ūkio potencialo sunaikinimu, nepakankamai aiški. 
Valstybės narės turėtų nustatyti ribinį dydį miško valdymo vienetui (medienos kiekiui).

Pakeitimas 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parama pagal 1 dalies d punktą skiriama 
su sąlyga, kad kompetentingos valstybės 
narės institucijos oficialiai pripažįsta, kad 
būta stichinės nelaimės ir kad dėl šios 
nelaimės arba įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtas augalų 
ligos arba kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemones buvo sunaikinta
mažiausiai 30 proc. atitinkamo miškų
potencialo. Ši procentinė dalis nustatoma

3. Parama pagal 1 dalies d punktą skiriama 
su sąlyga, kad kompetentingos valstybės 
narės institucijos oficialiai pripažįsta, kad 
būta stichinės nelaimės arba kad
įgyvendinus pagal Direktyvą 2000/29/EB 
priimtas augalų ligos arba kenkėjų 
išnaikinimo arba plitimo sustabdymo 
priemones buvo sunaikinta miško
potencialo dalis, kurią kiekvienai valdai 
nustato valstybės narės. Žalos dydis 
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remiantis trejų arba penkerių metų 
laikotarpio, trukusio iki pat nelaimės, 
vidutiniu miško potencialu, neįskaitant
geriausių ir prasčiausių rezultatų.

nustatomas remiantis trejų arba penkerių 
metų laikotarpio, trukusio iki pat nelaimės, 
vidutiniu miško potencialu, neįskaitant
aukščiausių ir žemiausių rezultatų.

Or. de

Pagrindimas

Papildomi paramos skyrimo reikalavimai, kad būtų sunaikinta bent 30 proc. miško 
potencialo, nepakankami katastrofoms, kurios gali būti susietos su Direktyva 2000/29/EB. 
Žalos apimtį ir apibrėžtį turėtų nustatyti valstybės narės. Atsižvelgiant į tai, kad medžiai auga 
80 metų ir daugiau, žalos kompensavimas reikalingas žalai dar neviršijus 30 proc.

Pakeitimas 1204
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parama pagal 1 dalies d punktą skiriama 
su sąlyga, kad kompetentingos valstybės 
narės institucijos oficialiai pripažįsta, kad 
būta stichinės nelaimės ir kad dėl šios 
nelaimės arba įgyvendinus pagal Direktyvą 
2000/29/EB priimtas augalų ligos arba 
kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemones buvo sunaikinta 
mažiausiai 30 proc. atitinkamo miškų 
potencialo. Ši procentinė dalis nustatoma 
remiantis trejų arba penkerių metų 
laikotarpio, trukusio iki pat nelaimės, 
vidutiniu miško potencialu, neįskaitant
geriausių ir prasčiausių rezultatų.

3. Parama pagal 1 dalies d punktą skiriama 
su sąlyga, kad kompetentingos valstybės 
narės institucijos oficialiai pripažįsta, kad 
būta stichinės nelaimės ir kad dėl šios 
nelaimės arba įgyvendinus pagal Direktyvą 
2000/29/EB priimtas augalų ligos arba 
kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemones buvo sunaikinta 
mažiausiai 15 proc. atitinkamo miškų 
potencialo. Ši procentinė dalis nustatoma 
remiantis trejų arba penkerių metų 
laikotarpio, trukusio iki pat nelaimės, 
vidutiniu miško potencialu, neįskaitant
aukščiausio ir žemiausio rezultatų.

Or. it

Pakeitimas 1205
Mariya Gabriel
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parama pagal 1 dalies d punktą skiriama 
su sąlyga, kad kompetentingos valstybės 
narės institucijos oficialiai pripažįsta, kad 
būta stichinės nelaimės ir kad dėl šios 
nelaimės arba įgyvendinus pagal Direktyvą 
2000/29/EB priimtas augalų ligos arba 
kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemones buvo sunaikinta 
mažiausiai 30 proc. atitinkamo miškų 
potencialo. Ši procentinė dalis nustatoma 
remiantis trejų arba penkerių metų 
laikotarpio, trukusio iki pat nelaimės, 
vidutiniu miško potencialu, neįskaitant
geriausių ir prasčiausių rezultatų.

3. Parama pagal 1 dalies d punktą skiriama 
su sąlyga, kad kompetentingos valstybės 
narės institucijos oficialiai pripažįsta, kad 
būta stichinės nelaimės ir kad dėl šios 
nelaimės arba įgyvendinus pagal Direktyvą 
2000/29/EB priimtas augalų ligos arba 
kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemones buvo sunaikinta 
mažiausiai 30 proc. atitinkamo miškų 
potencialo, kurį nustato valstybė narė. Ši 
procentinė dalis nustatoma remiantis trejų 
arba penkerių metų laikotarpio, trukusio iki 
pat nelaimės, vidutiniu miško potencialu, 
neįskaitant aukščiausio ir žemiausio
rezultatų.

Or. en

Pakeitimas 1206
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalies d punkte nurodyta parama 
išimties tvarka skiriama spręsti miško 
nykimo problemoms, kurias sukėlė 
ekologiniai veiksniai, pvz., klimato kaita 
arba tarša bei sudėtingos augalų sveikatos 
problemos, atsiradusios dėl sąlyčio su 
patogeniniais organizmais.

Or. pt

Pakeitimas 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal šią priemonę parama neskiriama, 
jei dėl stichinės prarandamos pajamos.

Išbraukta.

Valstybės narės užtikrina, kad dėl šios 
priemonės ir kitų nacionalinių ar 
Sąjungos paramos priemonių arba 
privačių draudimo schemų derinimo žalos 
atlyginimas neviršytų pačios žalos.

Or. fr

Pakeitimas 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijos, kuriomis didinamas miškų 
ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė 
vertė

Miškų gaisrų ir kitų nelaimių žalos 
miškui pašalinimas ir investicijos, skirtos
miškų ekosistemų atsparumui ir 
aplinkosauginei vertei didinti

Or. fr

Pakeitimas 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir pusiau viešoms

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
d punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir viešosioms
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įstaigoms, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms. Valstybinių miškų atveju 
parama gali būti skiriama ir juos 
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

įstaigoms bei kitiems žemės valdytojams.

Or. es

Pagrindimas

Derėtų įrašyti terminą „viešosioms“.

Pakeitimas 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir pusiau viešoms
įstaigoms, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms. Valstybinių miškų atveju 
parama gali būti skiriama ir juos 
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
d punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir viešosioms
įstaigoms.

Or. es

Pagrindimas

Daugeliui miškininkystės priemonių pasiūlytuose pakeitimuose atsižvelgiama į miškų 
nuosavybės realijas, pripažįstant viešąsias įstaigas (ir ne tik savivaldybes) šios paramos 
gavėjomis.

Pakeitimas 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir pusiau viešoms
įstaigoms, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms. Valstybinių miškų atveju 
parama gali būti skiriama ir juos 
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
d punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir viešosioms
įstaigoms.

Or. es

Pagrindimas

Koncepcija turi būti praplėsta, kad apimtų viešąsias įstaigas, kad ne tik savivaldybės, bet ir 
kitų rūšių įstaigos galėtų gauti šią paramą.

Pakeitimas 1212
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir pusiau viešoms
įstaigoms, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms. Valstybinių miškų atveju 
parama gali būti skiriama ir juos 
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
d punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, taip pat
privatine teise reglamentuojamoms ir
viešosioms įstaigoms.

Or. it

Pakeitimas 1213
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir pusiau viešoms 
įstaigoms, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms. Valstybinių miškų atveju 
parama gali būti skiriama ir juos 
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms, viešosioms ir pusiau 
viešoms įstaigoms, savivaldybėms ir jų
asociacijoms.

Or. it

Pakeitimas 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine 
teise reglamentuojamoms ir pusiau 
viešoms įstaigoms, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms. Valstybinių miškų atveju
parama gali būti skiriama ir juos
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
d punktą skiriama privačių, pusiau viešų ir 
viešųjų miškų savininkams,
savivaldybėms, valstybiniams miškams ir 
jų asociacijoms. Parama gali būti skiriama 
ir valstybinius miškus valdančioms 
įstaigoms.

Or. en

Pakeitimas 1215
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine 
teise reglamentuojamoms ir pusiau 
viešoms įstaigoms, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms. Valstybinių miškų atveju 
parama gali būti skiriama ir juos 
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
d punktą skiriama privatiems ir viešiesiems
miškų turėtojams. Valstybinių miškų 
atveju parama gali būti skiriama ir juos 
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir pusiau viešoms 
įstaigoms, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms. Valstybinių miškų atveju 
parama gali būti skiriama ir juos 
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir pusiau viešoms 
įstaigoms, kitiems miškų valdytojams,
savivaldybėms ir jų asociacijoms.
Valstybinių miškų atveju parama gali būti 
skiriama ir juos valdančioms įstaigoms, 
kurios yra nepriklausomos nuo valstybės 
biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 1217
Peter Jahr, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir pusiau viešoms 
įstaigoms, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms. Valstybinių miškų atveju 
parama gali būti skiriama ir juos 
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir pusiau viešoms 
įstaigoms, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms. Valstybinių miškų atveju 
parama gali būti skiriama ir juos 
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto. Šis 
apribojimas netaikomas miškų kalkinimo 
priemonėms.

Or. de

Pakeitimas 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir pusiau viešoms 
įstaigoms, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms. Valstybinių miškų atveju 
parama gali būti skiriama ir juos 
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama tik fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir pusiau viešoms 
įstaigoms, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms. Valstybinių miškų atveju 
parama gali būti skiriama ir juos 
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

Or. de

Pakeitimas 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Investicijomis siekiama įgyvendinti 
prisiimtus aplinkos tikslų arba ekosistemų 
funkcijų užtikrinimo įsipareigojimus arba 
įsipareigojimus, kuriais padidinama 
atitinkamos vietovės miškų ir miškingų 
plotų visuomeninė vertė arba didinamas 
ekosistemų klimato kaitos švelninimo 
potencialas, neišskiriant ilgalaikės 
ekonominės naudos.

2. Investicijomis ypač siekiama:
a) gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, 
įskaitant sukeltas kenkėjų, ligų ir klimato 
kaitos, bei katastrofinių įvykių paveikto 
miško potencialo atkūrimo;
b) įgyvendinti prisiimtus aplinkos tikslų 
arba ekosistemų funkcijų užtikrinimo 
įsipareigojimus arba įsipareigojimus, 
kuriais padidinama atitinkamos vietovės 
miškų ir miškingų plotų visuomeninė vertė 
arba didinamas ekosistemų klimato kaitos
švelninimo potencialas, neišskiriant 
ilgalaikės ekonominės naudos.

Or. fr

Pakeitimas 1220
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Investicijomis siekiama įgyvendinti 
prisiimtus aplinkos tikslų arba ekosistemų 
funkcijų užtikrinimo įsipareigojimus arba 
įsipareigojimus, kuriais padidinama 
atitinkamos vietovės miškų ir miškingų 

2. Investicijomis siekiama įgyvendinti 
prisiimtus aplinkos tikslų arba ekosistemų 
funkcijų užtikrinimo įsipareigojimus arba 
įsipareigojimus, kuriais padidinama 
atitinkamos vietovės miškų ir miškingų 
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plotų visuomeninė vertė arba didinamas 
ekosistemų klimato kaitos švelninimo 
potencialas, neišskiriant ilgalaikės 
ekonominės naudos.

plotų visuomeninė vertė arba didinamas 
ekosistemų klimato kaitos švelninimo 
potencialas.

Or. bg

Pakeitimas 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Investicijomis siekiama įgyvendinti 
prisiimtus aplinkos tikslų arba ekosistemų 
funkcijų užtikrinimo įsipareigojimus arba 
įsipareigojimus, kuriais padidinama 
atitinkamos vietovės miškų ir miškingų 
plotų visuomeninė vertė arba didinamas 
ekosistemų klimato kaitos švelninimo 
potencialas, neišskiriant ilgalaikės 
ekonominės naudos.

2. Investicijomis siekiama įgyvendinti 
prisiimtus aplinkos tikslų arba ekosistemų 
funkcijų užtikrinimo įsipareigojimus arba 
įsipareigojimus, kuriais padidinama 
atitinkamos vietovės miškų ir miškingų 
plotų visuomeninė vertė ir produktyvumas
arba didinamas ekosistemų klimato kaitos 
švelninimo potencialas, įskaitant ilgalaikę 
ekonominę naudą.

Or. it

Pagrindimas

Derėtų investicijoms, kuriomis siekiama didinti miško ekosistemų atsparumą ir ekologinę 
vertę, numatyti taip pat ekonominius aspektus ir produktyvumo tikslus, siekiant visapusiškai 
paaiškinti, kad skiriamas dėmesys ekonominiam miškų produktyvumui ir miško išteklių 
gerinimui, kaip nurodyta 25 konstatuojamoje dalyje. 

Pakeitimas 1222
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Investicijos turėtų būti iš esmės skirtos 
gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, įskaitant 
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sukeltas kenkėjų, ligų ir klimato kaitos, 
paveikto miško potencialo atkūrimui.

Or. fr

Pakeitimas 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Parama pagal 2 dalies a punktą 
skiriama su sąlyga, kad valstybės narės 
kompetentingos viešosios valdžios 
institucijos oficialiai pripažįsta, kad būta 
stichinės nelaimės ir kad dėl šios nelaimės 
arba įgyvendinus pagal Direktyvą 
2000/29/EB priimtas augalų ligos arba 
kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemones buvo sunaikinta 
mažiausiai 30 proc. atitinkamo miškų 
potencialo. Ši procentinė dalis nustatoma 
remiantis trejų arba penkerių metų 
laikotarpio, trukusio iki pat nelaimės, 
vidutiniu miško potencialu, neįskaitant 
aukščiausio ir žemiausio rezultatų.

Or. fr

Pakeitimas 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taigi ši priemonė gali būti naudojama 
miško planavimo priemonių, pvz., 
planavimo projektų ir techninių planų, 
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kurie apima pagal šią priemonę 
finansuojamas investicijų iniciatyvas, 
parengimo finansavimui.

Or. es

Pagrindimas

Derėtų numatyti galimybę skirti lėšų techniniam darbui, pvz., miško planavimo dokumentų 
parengimui, siekiant propaguoti ir skatinti geresnį miškų planavimą.

Pakeitimas 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Parama teikiama, jei pateikiamas 
kiekybiškai pagrįstas su investicijos 
sukurta rinkos verte nesusijusios naudos, 
kurią duoda turtas, įrodymas.

Or. pt

Pakeitimas 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pagal 2 dalies a punktą parama 
neskiriama kompensuojant dėl stichinės 
nelaimės prarastas pajamas. Valstybės 
narės užtikrina, kad dėl šios priemonės ir 
kitų nacionalinių ar Sąjungos paramos 
priemonių arba privačių draudimo 
priemonių derinimo žalos atlyginimas 
neviršytų pačios žalos.

Or. fr
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Pakeitimas 1227
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijos į naujas miškininkystės 
technologijas ir į miško produktų 
perdirbimą ir prekybą

Investicijos į ekologiniu požiūriu tvarias
miškininkystės technologijas ir į miško 
produktų perdirbimą ir prekybą

Or. en

Pakeitimas 1228
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama privačių miškų savininkų,
savivaldybių bei jų asociacijų ir MVĮ 
investicijoms, kuriomis didinamas 
miškininkystės potencialas arba kurios yra 
susijusios su perdirbimu ir prekyba, kuriais 
sukuriama pridėtinė miško produktų vertė.
Azorų, Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo 
jūros salų, kaip apibrėžta Reglamente
(EEB) Nr. 2019/93, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose parama gali būti 
skiriama ir toms įmonėms, kurios nėra 
MVĮ.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama privačių ir viešųjų žemės
savininkų ir nuomininkų, kitų žemės 
valdytojų ir MVĮ investicijoms, kuriomis 
didinamas miškininkystės potencialas arba 
kurios yra susijusios su perdirbimu ir 
prekyba, kuriais sukuriama pridėtinė miško 
produktų vertė. Azorų, Madeiros, Kanarų, 
mažųjų Egėjo jūros salų, kaip apibrėžta 
Reglamente (EEB) Nr. 2019/93, ir 
Prancūzijos užjūrio departamentų 
teritorijose parama gali būti skiriama ir 
toms įmonėms, kurios nėra MVĮ.

Or. it

Pakeitimas 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora, Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama privačių miškų savininkų, 
savivaldybių bei jų asociacijų ir MVĮ 
investicijoms, kuriomis didinamas 
miškininkystės potencialas arba kurios yra 
susijusios su perdirbimu ir prekyba, kuriais 
sukuriama pridėtinė miško produktų vertė.
Azorų, Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo 
jūros salų, kaip apibrėžta Reglamente
(EEB) Nr. 2019/93, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose parama gali būti 
skiriama ir toms įmonėms, kurios nėra 
MVĮ.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama viešųjų ir privačių miškų 
savininkų ir MVĮ investicijoms, kuriomis 
didinamas miškininkystės potencialas arba 
kurios yra susijusios su perdirbimu ir 
prekyba, kuriais sukuriama pridėtinė miško 
produktų vertė. Azorų, Madeiros, Kanarų, 
mažųjų Egėjo jūros salų, kaip apibrėžta 
Reglamente (EEB) Nr. 2019/93, ir 
Prancūzijos užjūrio departamentų 
teritorijose parama gali būti skiriama ir 
toms įmonėms, kurios nėra MVĮ.

Or. es

Pagrindimas

Daugeliui miškininkystės priemonių pasiūlytuose pakeitimuose atsižvelgiama į miškų 
nuosavybės realijas, pripažįstant viešąsias įstaigas (ir ne tik savivaldybes) šios paramos 
gavėjomis.

Pakeitimas 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama privačių miškų savininkų, 
savivaldybių bei jų asociacijų ir MVĮ 
investicijoms, kuriomis didinamas 
miškininkystės potencialas arba kurios yra 
susijusios su perdirbimu ir prekyba, kuriais 
sukuriama pridėtinė miško produktų vertė.
Azorų, Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo 
jūros salų, kaip apibrėžta Reglamente

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama viešųjų ir privačių miškų 
savininkų ir MVĮ investicijoms, kuriomis 
didinamas miškininkystės potencialas arba 
kurios yra susijusios su perdirbimu ir 
prekyba, kuriais sukuriama pridėtinė miško 
produktų vertė. Azorų, Madeiros, Kanarų, 
mažųjų Egėjo jūros salų, kaip apibrėžta 
Reglamente (EEB) Nr. 2019/93, ir 



AM\909513LT.doc 87/171 PE494.479v01-00

LT

(EEB) Nr. 2019/93, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose parama gali būti 
skiriama ir toms įmonėms, kurios nėra 
MVĮ.

Prancūzijos užjūrio departamentų 
teritorijose parama gali būti skiriama ir 
toms įmonėms, kurios nėra MVĮ.

Or. es

Pakeitimas 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama privačių miškų savininkų, 
savivaldybių bei jų asociacijų ir MVĮ 
investicijoms, kuriomis didinamas 
miškininkystės potencialas arba kurios yra 
susijusios su perdirbimu ir prekyba, kuriais 
sukuriama pridėtinė miško produktų vertė.
Azorų, Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo 
jūros salų, kaip apibrėžta Reglamente
(EEB) Nr. 2019/93, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose parama gali būti 
skiriama ir toms įmonėms, kurios nėra 
MVĮ.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama viešųjų ir privačių miškų 
savininkų ir MVĮ investicijoms, kuriomis 
didinamas miškininkystės potencialas arba 
kurios yra susijusios su perdirbimu ir 
prekyba, kuriais sukuriama pridėtinė miško 
produktų vertė. Azorų, Madeiros, Kanarų, 
mažųjų Egėjo jūros salų, kaip apibrėžta 
Reglamente (EEB) Nr. 2019/93, ir 
Prancūzijos užjūrio departamentų 
teritorijose parama gali būti skiriama ir 
toms įmonėms, kurios nėra MVĮ.

Or. es

Pagrindimas

Koncepcija turi būti praplėsta, kad apimtų viešąsias įstaigas, kad ne tik savivaldybės, bet ir 
kitų rūšių įstaigos galėtų gauti šią paramą.

Pakeitimas 1232
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama privačių miškų savininkų, 
savivaldybių bei jų asociacijų ir MVĮ 
investicijoms, kuriomis didinamas 
miškininkystės potencialas arba kurios yra 
susijusios su perdirbimu ir prekyba, kuriais 
sukuriama pridėtinė miško produktų vertė.
Azorų, Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo 
jūros salų, kaip apibrėžta Reglamente
(EEB) Nr. 2019/93, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose parama gali būti 
skiriama ir toms įmonėms, kurios nėra 
MVĮ.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama privačių miškų turėtojų, 
savivaldybių bei jų asociacijų, profesinio 
mokymo tikslais įsteigtų viešųjų įstaigų ir 
MVĮ investicijoms, kuriomis didinamas 
miškininkystės potencialas arba kurios yra 
susijusios su perdirbimu ir prekyba, kuriais 
sukuriama pridėtinė miško produktų vertė.
Azorų, Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo 
jūros salų, kaip apibrėžta Reglamente
(EEB) Nr. 2019/93, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose parama gali būti 
skiriama ir toms įmonėms, kurios nėra 
MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama privačių miškų savininkų, 
savivaldybių bei jų asociacijų ir MVĮ 
investicijoms, kuriomis didinamas 
miškininkystės potencialas arba kurios yra 
susijusios su perdirbimu ir prekyba, kuriais 
sukuriama pridėtinė miško produktų vertė.
Azorų, Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo 
jūros salų, kaip apibrėžta Reglamente
(EEB) Nr. 2019/93, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose parama gali būti 
skiriama ir toms įmonėms, kurios nėra 
MVĮ.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
e punktą skiriama privačių miškų 
savininkų, savivaldybių bei jų asociacijų, 
miškininkystės darbuotojų bei jų 
asociacijų ir MVĮ investicijoms, kuriomis 
didinamas miškininkystės potencialas arba 
kurios yra susijusios su perdirbimu ir 
prekyba, kuriais sukuriama pridėtinė miško 
produktų vertė. Azorų, Madeiros, Kanarų, 
mažųjų Egėjo jūros salų, kaip apibrėžta 
Reglamente (EEB) Nr. 2019/93, ir 
Prancūzijos užjūrio departamentų 
teritorijose parama gali būti skiriama ir 
toms įmonėms, kurios nėra MVĮ.

Or. en
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Pakeitimas 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama privačių miškų savininkų, 
savivaldybių bei jų asociacijų ir MVĮ 
investicijoms, kuriomis didinamas 
miškininkystės potencialas arba kurios yra 
susijusios su perdirbimu ir prekyba, kuriais 
sukuriama pridėtinė miško produktų vertė.
Azorų, Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo 
jūros salų, kaip apibrėžta Reglamente
(EEB) Nr. 2019/93, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose parama gali būti 
skiriama ir toms įmonėms, kurios nėra 
MVĮ.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama privačių miškų savininkų,
kitų miško valdytojų, savivaldybių bei jų 
asociacijų ir MVĮ investicijoms, kuriomis 
didinamas miškininkystės potencialas arba 
kurios yra susijusios su perdirbimu ir 
prekyba, kuriais sukuriama pridėtinė miško 
produktų vertė. Azorų, Madeiros, Kanarų, 
mažųjų Egėjo jūros salų, kaip apibrėžta 
Reglamente (EEB) Nr. 2019/93, ir 
Prancūzijos užjūrio departamentų 
teritorijose parama gali būti skiriama ir 
toms įmonėms, kurios nėra MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 1235
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama privačių miškų savininkų, 
savivaldybių bei jų asociacijų ir MVĮ 
investicijoms, kuriomis didinamas 
miškininkystės potencialas arba kurios yra 
susijusios su perdirbimu ir prekyba, kuriais 
sukuriama pridėtinė miško produktų vertė.
Azorų, Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo 
jūros salų, kaip apibrėžta Reglamente
(EEB) Nr. 2019/93, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose parama gali būti 
skiriama ir toms įmonėms, kurios nėra 
MVĮ.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama privačių miškų savininkų, 
savivaldybių bei jų asociacijų ir MVĮ 
investicijoms į ekologiniu požiūriu tvarias 
miškininkystės technologijas arba 
investicijoms, kurios yra susijusios su 
perdirbimu ir prekyba, kuriais sukuriama 
pridėtinė miško produktų vertė. Azorų, 
Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo jūros 
salų, kaip apibrėžta Reglamente (EEB) 
Nr. 2019/93, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose parama gali būti 
skiriama ir toms įmonėms, kurios nėra 
MVĮ.
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Or. en

Pakeitimas 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama privačių miškų savininkų, 
savivaldybių bei jų asociacijų ir MVĮ 
investicijoms, kuriomis didinamas 
miškininkystės potencialas arba kurios yra 
susijusios su perdirbimu ir prekyba, kuriais 
sukuriama pridėtinė miško produktų vertė.
Azorų, Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo 
jūros salų, kaip apibrėžta Reglamente
(EEB) Nr. 2019/93, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose parama gali būti 
skiriama ir toms įmonėms, kurios nėra 
MVĮ.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama tik privačių miškų 
savininkų, savivaldybių bei jų asociacijų ir 
MVĮ investicijoms, kuriomis didinamas 
miškininkystės potencialas arba kurios yra 
susijusios su perdirbimu ir prekyba, kuriais 
sukuriama pridėtinė miško produktų vertė.
Azorų, Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo 
jūros salų, kaip apibrėžta Reglamente
(EEB) Nr. 2019/93, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose parama gali būti 
skiriama ir toms įmonėms, kurios nėra 
MVĮ.

Or. de

Pakeitimas 1237
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su ekonominės miškų vertės didinimu 
susijusios investicijos yra miško valdos 
lygmens, į jas gali būti įtrauktos 
investicijos į dirvožemiui ir ištekliams 
nekenkiančią medyno kirtimo įrangą ir 
praktiką.

2. Su ekologinės miškų vertės didinimu 
susijusios investicijos yra miško valdos 
lygmens, į jas gali būti įtrauktos 
investicijos į ekologiniu požiūriu ypač 
vertingą, dirvožemiui ir ištekliams 
nekenkiančią medyno kirtimo įrangą ir 
praktiką.

Or. en
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Pakeitimas 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su ekonominės miškų vertės didinimu 
susijusios investicijos yra miško valdos 
lygmens, į jas gali būti įtrauktos 
investicijos į dirvožemiui ir ištekliams 
nekenkiančią medyno kirtimo įrangą ir 
praktiką.

2. Su ekonominės miškų vertės didinimu 
susijusios investicijos yra miško valdos 
lygmens, į jas gali būti įtrauktos 
investicijos į apsauginės įrangos ir darbo 
rūbų tiekimą, taip pat į dirvožemiui ir 
ištekliams nekenkiančią medyno kirtimo 
įrangą ir praktiką.

Or. en

Pakeitimas 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su ekonominės miškų vertės didinimu 
susijusios investicijos yra miško valdos
lygmens, į jas gali būti įtrauktos 
investicijos į dirvožemiui ir ištekliams 
nekenkiančią medyno kirtimo įrangą ir 
praktiką.

2. Parama gali būti skiriama visoms su 
ekonominės miškų vertės ir produktyvumo 
galimybių didinimu susijusioms 
investicijoms. Investicijos atliekamos
miško valdos lygmeniu, į jas gali būti 
įtrauktos investicijos į dirvožemiui ir 
ištekliams nekenkiančią medyno kirtimo 
įrangą ir praktiką.

Or. pt

Pakeitimas 1240
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Investicijos, susijusios su medienos kaip 
žaliavos arba energijos šaltinio naudojimu,
skiriamos tik iki pramoninio perdirbimo
atliekamiems darbams.

3. Investicijos, susijusios su medienos kaip 
žaliavos arba energijos šaltinio naudojimu,
tinkamos visiems atliekamiems darbams, 
susijusiems su miško potencialo gerinimu, 
perdirbimu ir prekyba.

Or. fr

Pakeitimas 1241
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parama neviršija I priede nustatytų
didžiausių paramos dydžių.

4. Parama neviršija didžiausių paramos 
dydžių – 60 proc. menkiau išsivysčiusiems 
regionams ir 40 proc. kitiems regionams.

Or. pt

Pakeitimas 1242
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Investicijoms į naujas miškininkystės 
technologijas ir į miško produktų 
perdirbimą ir prekybą parama skiriama su 
sąlyga, kad pateikiamas miškų valdymo 
planas arba lygiavertė priemonė, įskaitant 
biologinės įvairovės priemones, kad būtų 
užtikrintas kiekybiškai įvertinamas rūšių 
ir buveinių, priklausomų nuo 
miškininkystės veiklos ar jos veikiamų, 
apsaugos būklės pagerėjimas, laikantis 
ES biologinės įvairovės strategijos.



AM\909513LT.doc 93/171 PE494.479v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 1243
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Miškui skirtų priemonių parama 
turėtų būti grindžiama geros 
miškininkystės praktikos standartu.

Or. en

Pakeitimas 1244
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Bet kokia parama bioenergijos 
naudojimui ir gamybai turėtų būti 
grindžiama tvarumo kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. es
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Pagrindimas

Šiame straipsnyje neatsižvelgiama į poreikį sutvarkyti produkcijos pasiūlą ir įgyvendinti 
Komisijos pasiūlymo tikslus. Dėl klausimo svarbos šią priemonę derėtų įtraukti į Vieno BRO 
reglamentą ir skirti jai pakankamai asignavimų. Pagal dabartinę politiką siekiama sukurti 
palankias sąlygas smulkiems gamintojams, bet tai gali pakreipti atgal jau vykstančius arba 
didelio masto rinkodaros strategijose numatytus konsolidavimo procesus ir sutrikdyti tiekimą

Pakeitimas 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojų grupių kūrimas Gamintojų organizacijų ir grupių kūrimas

Or. fr

Pakeitimas 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų
grupių kūrimas žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriuose siekiant:

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų
organizacijų, pripažintų pagal [Vieno 
BRO] Reglamento (ES) Nr. [...] 106 
straipsnį, kūrimas  žemės ūkio sektoriuje ir  
gamintojų grupių kūrimas miškininkystės
sektoriuje, be kita ko, siekiant:

Or. fr

Pakeitimas 1248
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų
grupių kūrimas žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriuose siekiant:

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų
organizacijų, kaip apibrėžta [Vieno BRO] 
Reglamento (ES) Nr. [...] dėl bendrojo 
rinkos organizavimo 106 straipsnyje,
kūrimas  žemės ūkio ir miškininkystės 
sektoriuose siekiant:

Or. fr

Pakeitimas 1249
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų 
grupių kūrimas žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriuose siekiant:

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų
organizacijų pagal Reglamento (ES) Nr. 
[...] dėl vieno bendrojo rinkos 
organizavimo 106 straipsnį ir gamintojų
grupių kūrimas žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriuose siekiant:

Or. de

Pakeitimas 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų 
grupių kūrimas žemės ūkio ir 

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų 
grupių kūrimas ir veikiančių gamintojų 
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miškininkystės sektoriuose siekiant: organizacijų dydžio keitimas jas 
sujungiant arba didinant jų veiklos apimtį
žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose 
siekiant:

Or. pt

Pakeitimas 1251
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų
grupių kūrimas žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriuose siekiant:

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų
organizacijų kūrimas arba jų 
organizacijos ar veiklos masto didinimas
žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose 
siekiant:

Or. pt

Pakeitimas 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų 
grupių kūrimas žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriuose siekiant:

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų 
grupių kūrimas ir plėtra žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriuose siekiant:

Or. de
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Pakeitimas 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų 
grupių kūrimas žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriuose siekiant:

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų 
grupių kūrimas ir sujungimas žemės ūkio 
ir miškininkystės sektoriuose siekiant:

Or. es

Pakeitimas 1254
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gamintojų, kurie yra tokių grupių nariai, 
gamybą ir produkciją priderinti pagal
rinkos reikalavimus;

a) gamintojų, kurie yra tokių organizacijų
nariai, gamybą ir produkciją pritaikyti prie
rinkos reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 1255
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užtikrinti teisingas organizacijai 
priklausančių gamintojų kainas, 
sutvirtinant jų derybines pozicijas maisto 
produktų grandinėje;
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Or. en

Pakeitimas 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendrai pateikti rinkai prekes, įskaitant 
paruošimą pardavimui, pardavimo 
centralizavimą ir tiekimą didmenininkams;

b) bendrai pateikti rinkai prekes ir tai 
reklamuoti, įskaitant paruošimą 
pardavimui, pardavimo centralizavimą ir 
tiekimą didmenininkams;

Or. ro

Pakeitimas 1257
Britta Reimers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kurti biomasės naudojimo aplinkos ir 
ekonomikos požiūriu tvariu būdu 
infrastruktūrą ir logistiką, ypač žemės 
ūkio atliekų, liekanų, lignoceliuliozės 
medžiagų ir nemaistinės celiuliozės 
medžiagų techninio panaudojimo 
priemones;

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingam turimų biomasės išteklių naudojimui reikia naujos įrangos ir infrastruktūros. 

Pakeitimas 1258
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kurti ir optimizuoti biomasės 
surinkimo aplinkos ir ekonomikos 
požiūriu tvariu būdu infrastruktūrą ir 
logistinius pajėgumus, ypač žemės ūkio 
atliekų, liekanų, lignoceliuliozės 
medžiagų ir nemaistinės celiuliozės 
medžiagų techninio panaudojimo 
priemones;

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingam turimų biomasės išteklių naudojimui reikia naujos įrangos ir infrastruktūros.  
Investicijos į infrastruktūros ir logistinių pajėgumų kūrimą ir optimizavimą yra būtinos 
siekiant užtikrinti, kad būtų galima ekologiškai ir ekonomiškai tvariu būdu surinkti visą 
biomasę (įskaitant žemės ūkio atliekas, miško ir atliekų žaliavas) ir ją iš tiesų panaudoti.

Pakeitimas 1259
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) keisti jų dydį didinant narių skaičių 
arba kitose vertės grandinėse 
parduodamos produkcijos vertę;

Or. pt

Pakeitimas 1260
Maria do Céu Patrão Neves

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

cb) didinti jų mastą įtraukiant naujus 
narius arba jas sujungiant pagal prekybos 
susitarimus, skatinant teigiamą sąveiką ir 
susiejant gamintojų organizacijų veiklą 
papildomumo santykiais, arba vykdant 
vertikalią integraciją;  

Or. pt

Pakeitimas 1261
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vykdyti kitą gamintojų grupių veiklą, 
kaip antai verslo ir prekybos įgūdžių 
plėtojimas ir inovacinių procesų 
organizavimas bei palengvinimas.

d) vykdyti kitą gamintojų organizacijų
veiklą, kaip antai verslo ir prekybos 
įgūdžių plėtojimas ir inovacinių procesų 
organizavimas bei palengvinimas.

Or. pt

Pakeitimas 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vykdyti kitą gamintojų grupių veiklą, 
kaip antai verslo ir prekybos įgūdžių 
plėtojimas ir inovacinių procesų 
organizavimas bei palengvinimas.

d) vykdyti kitą gamintojų organizacijų
veiklą, kaip antai verslo ir prekybos 
įgūdžių plėtojimas ir inovacinių procesų 
organizavimas bei palengvinimas.

Or. pt
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Pakeitimas 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vykdyti kitą gamintojų grupių veiklą, 
kaip antai verslo ir prekybos įgūdžių
plėtojimas ir inovacinių procesų 
organizavimas bei palengvinimas.

d) vykdyti kitą gamintojų grupių veiklą, 
kaip antai verslo, sandėliavimo ir prekybos
galimybių plėtojimas ir inovacinių procesų 
organizavimas bei palengvinimas.

Or. ro

Pakeitimas 1264
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vykdyti kitą gamintojų grupių veiklą, 
kaip antai verslo ir prekybos įgūdžių 
plėtojimas ir inovacinių procesų 
organizavimas bei palengvinimas.

d) vykdyti kitą gamintojų grupių veiklą, 
kaip antai verslo ir prekybos įgūdžių 
plėtojimas ir inovacinių procesų vykdymo
organizavimas bei palengvinimas.

Or. it

Pakeitimas 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) steigti gamintojų organizacijų 
asociacijas ir (arba ) grupes arba 
gamintojų asociacijas, atsakingas už 
geografinių ir kilmės nuorodų arba 
kokybės ženklų naudojimo pagal ES teisę 
priežiūrą, taip pat pripažintas tarpšakines 
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organizacijas. 

Or. es

Pakeitimas 1266
Luís Paulo Alves

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) keisti jų dydį didinant narių skaičių 
arba parduodamos produkcijos vertę iki 
tam tikros svarbios viršutinės ribos 
rinkoje. 

Or. pt

Pakeitimas 1267
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) didinti jų mastą įtraukiant naujus 
narius arba jas sujungiant pagal prekybos 
susitarimus, skatinant teigiamą sąveiką ir 
susiejant gamintojų organizacijų veiklą 
papildomumo santykiais, arba vykdant 
vertikalią integraciją. 

Or. pt

Pakeitimas 1268
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 a dalis (nauja)



AM\909513LT.doc 103/171 PE494.479v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Parama kaip nurodyta pirmos dalies b 
punkte gali būti teikiama tik tuo atveju, jei 
nesukelia įmonių, kurios gali prisidėti 
prie šių tikslų įgyvendinimo, 
konkurencijos išnykimo.

Or. fr

Pakeitimas 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu. Ji skiriama tik toms gamintojų 
grupėms, kurios atitinka MVĮ apibrėžtį.

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias pagal Vieno BRO reglamento 106 
straipsnį oficialiai pripažįsta valstybės 
narės kompetentinga institucija remdamasi 
verslo planu.

Or. it

Pakeitimas 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės
kompetentinga institucija remdamasi
verslo planu. Ji skiriama tik toms 
gamintojų grupėms, kurios atitinka MVĮ 
apibrėžtį.

Parama skiriama gamintojų
organizacijoms, kurias oficialiai pripažįsta 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos remdamosi verslo planu.

Or. pt
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Pakeitimas 1271
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės
kompetentinga institucija remdamasi
verslo planu. Ji skiriama tik toms 
gamintojų grupėms, kurios atitinka MVĮ 
apibrėžtį.

Parama skiriama gamintojų
organizacijoms, kurias pagal Vieno BRO 
reglamento 106 straipsnį oficialiai 
pripažįsta valstybės narės kompetentingos 
institucijos remiantis verslo planu. Ji 
skiriama tik toms gamintojų
organizacijoms, kurios atitinka MVĮ 
apibrėžtį.

Or. pt

Pakeitimas 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu. Ji skiriama tik toms gamintojų 
grupėms, kurios atitinka MVĮ apibrėžtį.

Parama skiriama gamintojų grupėms,
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu arba veiklos planu.

Or. es

Pakeitimas 1273
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu. Ji skiriama tik toms gamintojų 
grupėms, kurios atitinka MVĮ apibrėžtį.

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu.

Or. en

Pakeitimas 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu. Ji skiriama tik toms gamintojų 
grupėms, kurios atitinka MVĮ apibrėžtį.

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu. Ji skiriama tik toms gamintojų 
grupėms, kurių metinė apyvarta neviršija 
50 mln. eurų.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pagal šį straipsnį paramą gaunančių subjektų ypatumus, siūloma atsisakyti 
atitikties MVĮ apibrėžčiai reikalavimo, susijusio su metinės apyvartos dydžiu ir darbuotojų 
skaičiumi.  Galimybę gauti paramą ribojantis kriterijus turėtų remtis tik metine apyvarta, bet 
ne darbuotojų skaičiumi. Taigi siūloma atsisakyti nuostatos dėl MVĮ apibrėžties ir apriboti 
paramą žemės ūkio grupėms nustatant metinės apyvartos ribą, neatsižvelgiant į darbuotojų 
skaičių.

Pakeitimas 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu. Ji skiriama tik toms gamintojų 
grupėms, kurios atitinka MVĮ apibrėžtį.

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu. Valstybių narių, kurios įstojo į ES 
iki 2004 m., gamintojų grupėms, kurių 
apyvarta mažesnė nei 1 mln. eurų, pagal 
šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies d 
punktą parama teikiama tik pagal kaimo 
plėtros programas, kuriose yra teminė 
paprogramė, skirta trumpoms tiekimo 
grandinėms.   

Or. es

Pagrindimas

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y 
suponga una fortaleza para el sector productor. En consecuencia resulta imprescindible que 
se contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que 
se elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 
facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros 
que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de 
Estados miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de 
distribución cortas.

Pakeitimas 1276
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu. Ji skiriama tik toms gamintojų 
grupėms, kurios atitinka MVĮ apibrėžtį.

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu. Ji skiriama tik toms gamintojų 
grupėms, kurios atitinka mikroįmonių arba 
mažųjų įmonių apibrėžtį.

Or. en



AM\909513LT.doc 107/171 PE494.479v01-00

LT

Pakeitimas 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu. Ji skiriama tik toms gamintojų 
grupėms, kurios atitinka MVĮ apibrėžtį.

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu. Ji skiriama tik toms gamintojų 
grupėms, kurios atitinka MVĮ apibrėžtį
arba kurios laikomos lygiavertėmis MVĮ 
pagal valstybių narių teisę.

Or. ro

Pakeitimas 1278
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pirmiausiai skiriama gamintojų 
organizacijoms, kurių nariai kontroliuoja 
jų politiką vadovaujantis daugumos 
balsavimo teisėmis arba dauguma vietų 
valdyboje. 

Or. en

Pakeitimas 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės tikrina, ar per penkerius 
metus nuo gamintojų grupės pripažinimo 
pasiekiami verslo plano tikslai.

Valstybės narės tikrina, ar per dešimt metų
nuo gamintojų grupės pripažinimo 
pasiekiami verslo plano tikslai.

Or. it

Pakeitimas 1280
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės tikrina, ar per penkerius 
metus nuo gamintojų grupės pripažinimo
pasiekiami verslo plano tikslai.

Valstybės narės tikrina, ar per penkerius 
metus nuo paramos pagal šį straipsnį 
suteikimo datos pasiekiami verslo plano 
tikslai.

Or. pt

Pakeitimas 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės tikrina, ar per penkerius 
metus nuo gamintojų grupės pripažinimo
pasiekiami verslo plano tikslai.

Valstybės narės tikrina, ar per penkerius 
metus nuo paramos pagal šį straipsnį 
suteikimo datos pasiekiami verslo plano 
tikslai. Po pirmųjų metų metinė parama 
remiasi rezultatų, įvertinamų naudojant 
paprastus kiekybinius pažangos siekiant 
ankstesniais metais numatytų tikslų 
rodiklius, patikra. 

Or. pt
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Pakeitimas 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po penkerių metų laikotarpio gamintojų 
organizacijos privalo būti pripažintos 
gamintojų organizacijoms pagal 
Reglamento (ES) Nr. ... (Vieno BRO 
reglamento) 106 straipsnį.

Or. es

Pakeitimas 1283
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama skiriama fiksuoto dydžio 
metinėmis dalinėmis išmokomis 
pirmuosius penkerius metus nuo tos 
dienos, kurią gamintojų grupė buvo
pripažinta remiantis jos verslo planu. Ji 
apskaičiuojama remiantis metine parduota
grupės produkcija. Paskutinę dalinę 
išmoką valstybės narės išmoka tik 
patikrinusios, ar verslo planas tinkamai 
įgyvendintas.

Parama skiriama fiksuoto dydžio 
metinėmis dalinėmis išmokomis 
pirmuosius penkerius metus nuo tos 
dienos, kurią buvo suteikta parama pagal 
šį straipsnį. Ji apskaičiuojama remiantis 
grupės per metus parduotos produkcijos 
verte. Paskutinę dalinę išmoką valstybės 
narės išmoka tik patikrinusios, ar verslo 
planas tinkamai įgyvendintas.

Or. pt

Pakeitimas 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama skiriama fiksuoto dydžio 
metinėmis dalinėmis išmokomis 
pirmuosius penkerius metus nuo tos 
dienos, kurią gamintojų grupė buvo
pripažinta remiantis jos verslo planu. Ji 
apskaičiuojama remiantis metine parduota
grupės produkcija. Paskutinę dalinę 
išmoką valstybės narės išmoka tik 
patikrinusios, ar verslo planas tinkamai 
įgyvendintas.

Parama skiriama fiksuoto dydžio 
metinėmis dalinėmis išmokomis 
pirmuosius dešimt metų nuo tos dienos, 
kurią buvo suteikta parama pagal šį 
straipsnį. Ji apskaičiuojama remiantis 
grupės per metus parduotos produkcijos 
verte. Paskutinę dalinę išmoką valstybės 
narės išmoka tik patikrinusios, ar verslo 
planas tinkamai įgyvendintas.

Or. pt

Pakeitimas 1285
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmaisiais metais valstybės narės 
gamintojų grupei gali skirti paramą, 
apskaičiuotą remiantis vidutine jos narių 
trejų metų, einančių prieš jų įstojimą į
grupę, metine parduotos produkcijos verte.
Miškininkystės sektoriaus gamintojų 
grupėms skiriama parama apskaičiuojama 
remiantis jos narių penkerių paskutinių 
metų, einančių prieš grupės pripažinimą, 
vidutine parduota produkcija, neįskaitant
geriausių ir prasčiausių rezultatų.

Pirmaisiais metais valstybės narės 
gamintojų organizacijai gali skirti paramą, 
apskaičiuotą remiantis vidutine jos narių 
trejų metų, einančių prieš jų įstojimą į
organizaciją, metine parduotos 
produkcijos verte. Miškininkystės 
sektoriaus gamintojų grupėms skiriama 
parama apskaičiuojama remiantis jos narių 
penkerių paskutinių metų, einančių prieš 
grupės pripažinimą, vidutine parduota 
produkcija, neįskaitant aukščiausių ir 
žemiausių rezultatų.

Or. pt

Pakeitimas 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmaisiais metais valstybės narės 
gamintojų grupei gali skirti paramą, 
apskaičiuotą remiantis vidutine jos narių 
trejų metų, einančių prieš jų įstojimą į
grupę, metine parduotos produkcijos verte.
Miškininkystės sektoriaus gamintojų 
grupėms skiriama parama apskaičiuojama 
remiantis jos narių penkerių paskutinių 
metų, einančių prieš grupės pripažinimą, 
vidutine parduota produkcija, neįskaitant
geriausių ir prasčiausių rezultatų.

Pirmaisiais metais valstybės narės 
gamintojų organizacijai gali skirti paramą, 
apskaičiuotą remiantis vidutine jos narių 
trejų metų, einančių prieš jų įstojimą į
organizaciją, metine parduotos 
produkcijos verte. Miškininkystės 
sektoriaus gamintojų grupėms skiriama 
parama apskaičiuojama remiantis jos narių 
penkerių paskutinių metų, einančių prieš 
grupės pripažinimą, vidutine parduota 
produkcija, neįskaitant aukščiausių ir 
žemiausių rezultatų.

Or. pt

Pakeitimas 1287
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Gamintojų grupėms miškininkystės 
sektoriuje parama skiriama su sąlyga, kad 
pateikiamas miškų valdymo planas arba 
lygiavertė priemonė, įskaitant biologinės 
įvairovės priemones, kad būtų užtikrintas 
kiekybiškai įvertinamas rūšių ir buveinių, 
priklausomų nuo miškininkystės veiklos 
ar jos veikiamų, apsaugos būklės 
pagerėjimas, laikantis ES biologinės 
įvairovės strategijos.
Miškui skirtų priemonių parama turėtų 
būti grindžiama geros miškininkystės 
praktikos standartu.

Or. en

Pakeitimas 1288
Maria do Céu Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Dešimties metų laikotarpio pabaigoje 
gamintojų organizacijos privalo įvykdyti 
pripažinimo pagal Reglamento (ES) 
Nr. (BRO/2012) 106 straipsnį 
reikalavimus.

Or. pt

Pakeitimas 1289
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paramą pagal šią 
priemonę skiria savo teritorijose 
atsižvelgdamos į savo specifinius 
nacionalinius, regioninius arba vietos 
poreikius ir prioritetus. Šią priemonę 
privaloma įtraukti į kaimo plėtros 
programas.

1. Valstybės narės paramą pagal šią 
priemonę skiria savo teritorijose 
atsižvelgdamos į savo specifinius 
nacionalinius, regioninius arba vietos 
poreikius ir prioritetus. Šią priemonę 
privaloma įtraukti į kaimo plėtros 
programas. Šiomis priemonėmis, be kita 
ko, remiama sėjomaina, baltymingų 
augalų įtraukimas į ją, daugiamečių 
augalų auginimo gerinimas, biologinės 
kenkėjų kontrolės metodų, kuriais 
mažinamas ar švelninamas kenkėjų 
poveikis, naudojimas, pvz., natūralių 
augalus stiprinančių medžiagų ir 
natūralių kenkėjų priešų naudojimas.

Or. en

Pakeitimas 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paramą pagal šią 
priemonę skiria savo teritorijose 
atsižvelgdamos į savo specifinius 
nacionalinius, regioninius arba vietos 
poreikius ir prioritetus. Šią priemonę 
privaloma įtraukti į kaimo plėtros 
programas.

1. Valstybės narės paramą pagal šią 
priemonę skiria savo teritorijose 
atsižvelgdamos į savo specifinius 
nacionalinius, regioninius arba vietos 
poreikius ir prioritetus. Šią priemonę 
privaloma įtraukti į kaimo plėtros 
programas. Vykdant šią veiklą gali būti 
mokama už žemės ūkio praktikos 
išsaugojimą ir pokyčius, darant teigiamą 
poveikį aplinkai ir klimatui.

Or. fr

Pakeitimas 1291
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paramą pagal šią 
priemonę skiria savo teritorijose 
atsižvelgdamos į savo specifinius 
nacionalinius, regioninius arba vietos 
poreikius ir prioritetus. Šią priemonę 
privaloma įtraukti į kaimo plėtros 
programas.

1. Valstybės narės paramą pagal šią 
priemonę skiria nediskriminuodamos visų 
rūšių veiklai savo teritorijose 
atsižvelgdamos į savo specifinius 
nacionalinius, regioninius arba vietos 
poreikius ir prioritetus. Šią priemonę 
privaloma įtraukti į kaimo plėtros 
programas.

Or. de

Pakeitimas 1292
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų grupėms 
arba ūkininkų ir kitų žemės valdytojų 
grupėms, kurie savanoriškai prisiima 
žemės ūkio paskirties žemėje atlikti 
veiksmus pagal vieną ar kelis agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato įsipareigojimus. 
Tinkamai pagrįstais atvejais, kai siekiama 
aplinkos tikslų, agrarinės aplinkosaugos 
ir klimato išmokos gali būti skiriamos ir
kitiems žemės valdytojams arba jų 
grupėms.

2. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų grupėms 
arba į grupes susibūrusiems ūkininkams ir 
kitiems žemės valdytojams, taikantiems 
tokius ūkininkavimo būdus ir aplinkos 
valdymo priemones, kuriais integruotai 
atsižvelgiama į agrarinės aplinkosaugos 
uždavinius. Pirmenybė teikiama perėjimui 
prie ekologinio ūkininkavimo ir pažangių 
tvaraus ūkininkavimo sistemų. 
Įgyvendinant agrarinės aplinkosaugos 
programas derėtų vadovautis dirvožemio 
ir vandens valdymo, biologinės įvairovės, 
maistingųjų medžiagų perdirbimo ir 
ekosistemos išsaugojimo (pirmtako 
principo) geriausios praktikos pavyzdžiais, 
teikti pirmenybę investicijoms į šias 
technologijas ir siekti skleisti geriausios 
praktikos pavyzdžius teritorijoje, kurioje 
taikoma programa.
Klimato priemonėmis siekiama gerinti 
visos žemės ūkio valdos arba ūkio 
sistemos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimo veiksmingumą. 
Tinkamai pagrįstais atvejais, kai siekiama 
aplinkos tikslų, agrarinės aplinkosaugos 
ir klimato išmokos gali būti skiriamos ir 
kitiems žemės valdytojams arba jų 
grupėms. Valstybės narės turėtų teikti 
pirmenybę esamoms agrarinės 
aplinkosaugos priemonėms, kurios, kaip 
įsitikinta, labai veiksmingos aplinkos 
apsaugos atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 1293
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų 
grupėms arba ūkininkų ir kitų žemės 
valdytojų grupėms, kurie savanoriškai 
prisiima žemės ūkio paskirties žemėje 
atlikti veiksmus pagal vieną ar kelis 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
įsipareigojimus. Tinkamai pagrįstais 
atvejais, kai siekiama aplinkos tikslų, 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos gali būti skiriamos ir kitiems 
žemės valdytojams arba jų grupėms.

2. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams ir ūkininkų 
ir grupėms, kurie savanoriškai prisiima 
žemės ūkio paskirties žemėje atlikti 
veiksmus pagal vieną ar kelis agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato įsipareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų grupėms 
arba ūkininkų ir kitų žemės valdytojų 
grupėms, kurie savanoriškai prisiima 
žemės ūkio paskirties žemėje atlikti 
veiksmus pagal vieną ar kelis agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato įsipareigojimus.
Tinkamai pagrįstais atvejais, kai siekiama 
aplinkos tikslų, agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato išmokos gali būti skiriamos ir 
kitiems žemės valdytojams arba jų
grupėms.

2. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų grupėms 
arba ūkininkų ir kitų žemės valdytojų 
grupėms, kurie savanoriškai prisiima 
žemės ūkio paskirties žemėje arba žemės 
ūkio veiklai tinkamoje žemėje atlikti 
veiksmus pagal vieną ar kelis agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato įsipareigojimus
arba kurie investavo į prisitaikymo prie 
klimato kaitos priemones. Tinkamai 
pagrįstais atvejais, kai siekiama aplinkos 
tikslų, agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos gali būti skiriamos ūkininkų
grupėms.

Or. de
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Pagrindimas

Šios priemonės tiksline grupe turėtų būti pirmiausiai ūkininkai.

Pakeitimas 1295
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų grupėms
arba ūkininkų ir kitų žemės valdytojų 
grupėms, kurie savanoriškai prisiima žemės 
ūkio paskirties žemėje atlikti veiksmus 
pagal vieną ar kelis agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato įsipareigojimus.
Tinkamai pagrįstais atvejais, kai siekiama 
aplinkos tikslų, agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato išmokos gali būti skiriamos ir 
kitiems žemės valdytojams arba jų 
grupėms.

2. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų grupėms 
arba ūkininkų ir kitų žemės valdytojų 
grupėms, kurie savanoriškai prisiima
reikalavimus atitinkančiose teritorijose
atlikti veiksmus pagal vieną ar kelis 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
įsipareigojimus. Tinkamai pagrįstais 
atvejais, kai siekiama aplinkos tikslų, 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokos 
gali būti skiriamos ir kitiems žemės 
valdytojams arba jų grupėms.

Or. fr

Pakeitimas 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų grupėms 
arba ūkininkų ir kitų žemės valdytojų 
grupėms, kurie savanoriškai prisiima žemės 
ūkio paskirties žemėje atlikti veiksmus
pagal vieną ar kelis agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato įsipareigojimus.

2. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų grupėms 
arba ūkininkų ir kitų žemės valdytojų 
grupėms, kurie savanoriškai prisiima atlikti 
veiksmus, atitinkančius vieną ar kelis 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
įsipareigojimus. Tinkamai pagrįstais 
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Tinkamai pagrįstais atvejais, kai siekiama 
aplinkos tikslų, agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato išmokos gali būti skiriamos ir 
kitiems žemės valdytojams arba jų 
grupėms.

atvejais, kai siekiama aplinkos tikslų, 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokos 
gali būti skiriamos ir kitiems žemės 
valdytojams arba jų grupėms.

Or. it

Pakeitimas 1297
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti 
atitinkami privalomi reikalavimai. Visi šie 
privalomi reikalavimai nustatyti 
programoje.

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais gerokai viršijami 
atitinkami privalomi standartai, nustatyti 
pagal Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių, atitinkami minimalūs privalomi 
reikalavimai dėl trąšų ir augalų apsaugos 
produktų naudojimo ir kiti nacionaline 
teise nustatyti atitinkami privalomi 
reikalavimai. Visi šie privalomi 
reikalavimai nustatyti programoje.

Or. en

Pakeitimas 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
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įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti 
atitinkami privalomi reikalavimai. Visi šie 
privalomi reikalavimai nustatyti 
programoje.

įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, atitinkami 
privalomi minimalūs reikalavimai dėl trąšų 
ir augalų apsaugos produktų naudojimo ir 
kiti nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie privalomi 
reikalavimai nustatyti programoje.

Or. de

Pagrindimas

Visos agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonės savaime turėtų būti laikomos 
ekologinėmis vykdant I ramsčio ekologiškumo didinimo priemones, tačiau dėl to neturėtų 
didėti pagrindiniai reikalavimai pagal II ramstį. 

Pakeitimas 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti 
atitinkami privalomi reikalavimai. Visi šie 
privalomi reikalavimai nustatyti 
programoje.

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, atitinkami 
privalomi minimalūs reikalavimai dėl trąšų 
ir augalų apsaugos produktų naudojimo ir 
kiti nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie privalomi 
reikalavimai nustatyti programoje.

Or. fr
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Pakeitimas 1300
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti 
atitinkami privalomi reikalavimai. Visi šie 
privalomi reikalavimai nustatyti 
programoje.

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir atitinkami 
privalomi minimalūs reikalavimai dėl trąšų 
ir augalų apsaugos produktų naudojimo ir 
kiti nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie privalomi 
reikalavimai nustatyti programoje.

Or. it

Pakeitimas 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir atitinkami 
privalomi minimalūs reikalavimai dėl trąšų 
ir augalų apsaugos produktų naudojimo ir 
kiti nacionaline teise nustatyti atitinkami 
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dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti 
atitinkami privalomi reikalavimai. Visi šie 
privalomi reikalavimai nustatyti 
programoje.

privalomi reikalavimai. Visi šie privalomi 
reikalavimai nustatyti programoje.

Or. it

Pakeitimas 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti 
atitinkami privalomi reikalavimai. Visi šie 
privalomi reikalavimai nustatyti 
programoje.

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, atitinkami 
privalomi minimalūs reikalavimai dėl trąšų 
ir augalų apsaugos produktų naudojimo ir 
kiti nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie privalomi 
reikalavimai nustatyti programoje.

Or. en

Pakeitimas 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
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įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti 
atitinkami privalomi reikalavimai. Visi šie 
privalomi reikalavimai nustatyti 
programoje.

įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, atitinkami 
privalomi minimalūs reikalavimai dėl trąšų 
ir augalų apsaugos produktų naudojimo ir 
kiti nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie privalomi 
reikalavimai nustatyti programoje.

Or. en

Pakeitimas 1304
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti 
atitinkami privalomi reikalavimai. Visi šie 
privalomi reikalavimai nustatyti 
programoje.

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir atitinkami 
privalomi minimalūs reikalavimai dėl trąšų 
ir augalų apsaugos produktų naudojimo ir 
kiti nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie privalomi 
reikalavimai nustatyti programoje.

Or. fr

Pakeitimas 1305
Hynek Fajmon
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise 
nustatyti atitinkami privalomi 
reikalavimai. Visi šie privalomi 
reikalavimai nustatyti programoje.

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių.

Or. en

Pakeitimas 1306
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI
antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise 
nustatyti atitinkami privalomi 
reikalavimai. Visi šie privalomi 
reikalavimai nustatyti programoje.

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 IV
antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių. Visi šie privalomi reikalavimai 
nustatyti programoje.

Or. en
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Pagrindimas

Agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokų pagrindiniai reikalavimai neturėtų valstybėms 
narėms kliudyti priimti nacionalinius gamtos ir aplinkos apsaugos teisės aktus.

Pakeitimas 1307
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise 
nustatyti atitinkami privalomi 
reikalavimai. Visi šie privalomi 
reikalavimai nustatyti programoje.

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių, ir atitinkami minimalūs privalomi 
reikalavimai dėl trąšų ir augalų apsaugos 
produktų naudojimo. Visi šie privalomi 
reikalavimai nustatyti programoje.

Or. pt

Pakeitimas 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kaimo plėtros priemonių 
kompleksinės paramos taisyklių taikymas, 
paremtas išmokomis už plotus, turi būti 
derinamas su abiem ramsčiams 
taikytinomis vienetinės paramos 
nuostatomis, kai smulkiesiems 
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ūkininkams skirtų priemonių paramos 
gavėjams nustatomos kompleksinės 
paramos nuobaudų apskaičiavimo 
taisyklės. Ekologiškumo didinimo paketo 
įgyvendinimas remiantis šiuo požiūriu 
turės dvejopą poveikį: 

1. padidės administravimo pastangos 
apsunkinant kaimo plėtros programų 
parengimo procesą, be to, bus sukurta 
sudėtinga sistema tokioms išmokų 
priemonėms techniškai įgyvendinti;
2. sumažės numatomas paramos 
aplinkosaugai ir tvariam žemės ūkio 
paskirties žemės ir gamtinių išteklių 
valdymui priemonių poveikis.
Ekologiškumo didinimo paketo 
nustatymas sumažins agrarinės 
aplinkosaugos mokėjimus vadovaujantis 
kriterijais, kurie nesiremia kiekybinio 
ūkininkų prarastų pajamų ir papildomų 
sąnaudų, susijusių su įsipareigojimų 
įgyvendinimu, įvertinimo principais. Turi 
būti kompensuojamos visos dėl agrarinės 
aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo 
prarastos pajamos ir patirtos papildomos 
sąnaudos. 

Or. ro

Pakeitimas 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kad būtų dar labiau pagerinti su 
aplinka susiję Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 32 straipsnyje nustatytų 
įsipareigojimų rezultatai, agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato išmokos turėtų 
apimti priemones, skatinančias 
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konstruktyvų tų įsipareigojimų valdymą. 
Tokios priemonės turėtų būti pritaikytos 
atitinkamai žemei, siekiant gauti 
didžiausią ekologinę naudą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant dar labiau pagerinti su aplinka susijusius rezultatus įgyvendinant įsipareigojimus 
ekologiniu požiūriu svarbiose vietovėse, už kuriuos mokamos I ramsčio ekologiškumo 
didinimo išmokos, reikia skatinti konstruktyvų valdymą taikant agrarinės aplinkosaugos 
priemones.

Pakeitimas 1310
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Parama gali būti teikiama 
ūkininkams, vykdantiems integruoto 
kenkėjų valdymo nacionalinius 
reikalavimus, jei jie viršija Direktyvoje 
2009/128/EB nustatytus bendruosius 
principus ir reikalavimus. 

Or. en

Pagrindimas

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the 
minimum IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive 
and will impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards.
In this sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the 
necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

Pakeitimas 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
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Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei ūkininkai savaime turi teisę gauti 
Reglamento (ES) Nr. [DP] III antraštinės 
dalies 2 skyriuje nurodytą paramą, šio 
reglamento 29 straipsnio 4 dalyje 
nustatytos agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemonės neprivalo būti tos 
pačios kaip ekologiškumo didinimo 
priemonės, tačiau agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato programos turi 
būti naudingesnės nei ekologiškumo 
didinimo teikiama nauda.

Or. en

Pakeitimas 1312
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės stengiasi asmenims, 
įsipareigojusiems įgyvendinti veiksmus 
pagal šią priemonę, suteikti jiems 
įgyvendinti būtinas žinias ir informaciją, be 
kita ko teikdamos su įsipareigojimais 
susijusias ekspertų rekomendacijas ir
(arba) teikdamos paramą pagal šią 
priemonę su sąlyga, kad asmenys dalyvaus 
atitinkamuose mokymuose.

4. Valstybės narės gali stengtis asmenims, 
įsipareigojusiems įgyvendinti veiksmus 
pagal šią priemonę, suteikti jiems 
įgyvendinti būtinas žinias ir informaciją, be 
kita ko teikdamos su įsipareigojimais 
susijusias ekspertų rekomendacijas ir
(arba) teikdamos paramą pagal šią 
priemonę su sąlyga, kad asmenys dalyvaus 
atitinkamuose mokymuose.

Or. en

Pakeitimas 1313
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės stengiasi asmenims, 
įsipareigojusiems įgyvendinti veiksmus 
pagal šią priemonę, suteikti jiems
įgyvendinti būtinas žinias ir informaciją, be 
kita ko teikdamos su įsipareigojimais
susijusias ekspertų rekomendacijas ir 
(arba) teikdamos paramą pagal šią 
priemonę su sąlyga, kad asmenys 
dalyvaus atitinkamuose mokymuose.

4. Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
įsipareigoję įgyvendinti veiksmus pagal šią 
priemonę, turėtų galimybę gauti 
veiksmams įgyvendinti būtinas žinias ir 
informaciją, be kita ko, įsteigdamos su 
įsipareigojimais susijusių ekspertų
patariamųjų paslaugų įstaigas.

Or. it

Pakeitimas 1314
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant, kad agrarinės aplinkosaugos 
išmokų gavėjai galėtų įvykdyti privalomas 
atitikties paramos skyrimo kriterijams 
sąlygas, būtina naujosioms taisyklėms 
taikoma pereinamojo laikotarpio 
nuostata. Atlikus patikras gali išaiškėti 
įvairių rizikos veiksnių: ūkininkavimo 
veiklos didelės gamtinės vertės teritorijose 
intensyvinimas vietoje ūkio (šeimos) 
pajamų užtikrinimo ir su tuo susijusi 
neigiama įtaką aplinkos veiksniams 
(biologinės įvairovės, vandens, 
dirvožemio, klimato pokyčiai);
nesugebėjimas įsisavinti aplinkosaugos 
tikslams skirtų lėšų (bent 25 proc. viso 
EŽŪFKP įnašo į kiekvieną kaimo plėtros 
programą).
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Or. ro

Pakeitimas 1315
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus.
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

5. Siekiant įgyvendinti ir laikytis ES 
aplinkosaugos tikslų, įsipareigojimai pagal 
šią priemonę vykdomi 14 metų, po pirmų 
septynerių metų suteikiant galimybę jų 
atsisakyti.

Or. en

Pakeitimas 1316
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus.
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę iš 
esmės vykdomi vienerius–septynerius
metus, atsižvelgiant į atliktas investicijas.
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pradiniam
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.
Galimybė kasmet pratęsti priemonės 
taikymą numatoma ir esamiems 
projektams.
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Or. de

Pagrindimas

Reikėtų sudaryti galimybę laikotarpį, kurio metu atskirai kiekvienai priemonei įgyvendinama 
konkreti agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonė. Penkeri metai nėra visoms 
priemonėms tinkamiausias laikotarpis. Galimybė kasmet pratęsti priemonę turėtų būti 
numatyta ir esamiems projektams.

Pakeitimas 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus.
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus.
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį arba trumpesnį (bent 1 
metų) laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pradiniam
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

Or. en

Pakeitimas 1318
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus.
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus.
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį arba trumpesnį laikotarpį 
konkrečių tipų įsipareigojimams įvykdyti, 
pvz., numatydamos, kad pasibaigus
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laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas. pradiniam laikotarpiui, jis bus kasmet 
pratęsiamas.

Or. de

Pakeitimas 1319
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus.
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus.
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad nustačius pradinį 
laikotarpį, jis bus kasmet pratęsiamas.
Naujiems įsipareigojimams iš karto po 
pradiniu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų valstybės narės savo kaimo 
plėtros programose gali nustatyti 
trumpesnį laikotarpį. Dėl tinkamai 
pagrįstų priežasčių valstybės narės gali 
nustatyti ir trumpesnį pradinį laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Derėtų valstybėms narėms suteikti lankstumo galimybes nustatant tinkamiausią susitarimų 
trukmę atsižvelgiant į konkrečias sąlygas regione.  Nustačius pradinį laikotarpį nauji 
susitarimai sankcijų atveju turėtų būti nepriklausomi. Siūlomas pakeitimas suderintas su 
Danijos pirmininkavimo Tarybai konsoliduotu persvarstytu tekstu.

Pakeitimas 1320
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus.
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus.
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pradiniam
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.
Naujiems įsipareigojimams iš karto po 
pradiniu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų valstybės narės savo kaimo 
plėtros programose gali nustatyti 
trumpesnį laikotarpį. Dėl tinkamai 
pagrįstų priežasčių valstybės narės gali 
nustatyti ir trumpesnį pradinį laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 1321
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. 
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. 
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pradiniam
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.
Konkrečioms priemonės dalims ir 
kryptims valstybės narės nustato 
įsipareigojimų pagal šią priemonę 
vykdymą trumpesniems nei 5 metai 
laikotarpiams.

Or. bg



PE494.479v01-00 132/171 AM\909513LT.doc

LT

Pakeitimas 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus.
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę, 
kurios laikotarpis nustatomas 
programoje, vykdomi penkerius–
septynerius metus. Tačiau, jei būtina, kad 
būtų pasiekta arba išlaikyta norima nauda 
aplinkai, valstybės narės savo kaimo 
plėtros programose gali nustatyti ilgesnį 
laikotarpį konkrečių tipų įsipareigojimams 
įvykdyti, pvz., numatydamos, kad 
pasibaigus pradiniam laikotarpiui, jis bus 
kasmet pratęsiamas.

Or. pt

Pakeitimas 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

EŽŪKPF lėšos gali būti naudojamos 
priemonėms pagal Reglamento (ES) Nr. 
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DP/2012 III antraštinės dalies 2 skyrių.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimai agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonėms iš esmės viršija ekologiškumo 
didinimo su tiesioginėmis išmokomis reikalavimus.  Taigi patvirtintos agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato priemonės turėtų savaime tenkinti ekologiškumo didinimo 
reikalavimus. Tai visos priemonės turi būti numatytos ir tinkamos tiek ekologiškumo 
didinimui kaip pirmajam ramsčiui, tiek agrarinės aplinkosaugos programai kaip antrajam 
ramsčiui.

Pakeitimas 1324
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 30 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 40 proc.
Deramai pagrįstais atvejais, kai 
teritorijose nustatyti nuolatiniai 
apribojimai, parama aplinkos išsaugojimo 
veiklai gali būti teikiama fiksuoto dydžio 
arba vienkartinės išmokos už vienetą 
pavidalu.

Or. en

Pagrindimas

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too 
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high to make a commitment economically sustainably for beneficiaries. One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration.
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment 
regarding one-off payments is in line with the Danish Presidency’s consolidated revised text.

Pakeitimas 1325
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 30 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

Or. en

Pakeitimas 1326
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
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didžiausia padengiama dalis yra 30 proc. didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.
Deramai pagrįstais atvejais parama 
aplinkos išsaugojimo veiklai gali būti 
teikiama fiksuoto dydžio arba vienkartinės 
išmokos už vienetą pavidalu už 
įsipareigojimą atsisakyti komercinio 
teritorijų naudojimo ir apskaičiuojama 
remiantis atitinkamomis papildomomis 
išlaidomis ir prarandamomis pajamomis.

Or. en

Pakeitimas 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos dėl įsipareigojimų gavėjų 
patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos. Jei būtina, jomis taip 
pat padengiamos sandorių sąnaudos – iki 
20 proc. priemokos, sumokėtos už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus. Grupių įsipareigojimams 
vykdyti kiekvienam dalyvaujančiam 
ūkininkui išmokama fiksuoto dydžio suma 
papildomoms prisitaikymo sąnaudoms 
pirmaisiais metais padengti.
Jei yra pavojaus, kad bus atsisakyta 
klimatui ir aplinkai naudingos praktikos, 
šioje dalyje nurodytų išmokų 
apskaičiavimui valstybės narės gali 
numatyti paramos dydį remdamosi 
alternatyviosiomis sąnaudomis, 
susijusiomis su veiklos atsisakymu. 

Or. pt
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Pakeitimas 1328
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė
arba kiti žemės valdytojai, didžiausia 
padengiama dalis yra 30 proc. Kai kaimo 
plėtros programoje nenumatytas 
priemonės įgyvendinimas pagal 31 
straipsnį, veiklai, kuriai taikomos 
direktyvos 92/43/EEB, 2009/147/EB 
ir 2000/60/EB, su sandorio sąnaudomis 
susijusi didžiausia padengiama dalis 
padidinama iki 30 proc.  

Or. it

Pakeitimas 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina,
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis net ir tuo 
atveju, kai išlaikoma jau taikoma 
ekologiška praktika. Papildomos 
sąnaudos ir prarastos pajamos 
nustatomos remiantis ne tokios 
ekologiškos praktikos sąnaudomis ir 
pajamomis. Tai tokia praktika, kurios 
taikymo atitinkamoje teritorijoje valdžios 
institucijos gali tikėtis, jei nebūtų išmokų. 
Jei būtina, išmokomis taip pat 
padengiamos sandorių sąnaudos – iki 
20 proc. priemokos, sumokėtos už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus. Jei įsipareigojimus 
prisiima kolektyvinis subjektas, didžiausia 
padengiama dalis yra 30 proc.

Or. fr
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Pakeitimas 1330
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei 
būtina, jomis taip pat padengiamos 
sandorių sąnaudos – iki 20 proc. 
priemokos, sumokėtos už agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus. Jei įsipareigojimus 
prisiima ūkininkų grupė, didžiausia 
padengiama dalis yra 30 proc.

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis
paramos gavėjams atlyginamos pastangos 
pagerinti valdos aplinkos ir klimato 
apsaugos veiksmingumą, ypač 
investicijos, kuriomis reaguojama į naujas 
klimato kaitos, atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos, vandens ir dirvožemio valdymo 
bei biologinės įvairovės problemas. Jei 
būtina, jomis taip pat padengiamos 
sandorių sąnaudos – iki 20 proc. 
priemokos, sumokėtos už agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus. Jei įsipareigojimus 
prisiima ūkininkų grupė, didžiausia 
padengiama dalis yra 30 proc.

Or. en

Pakeitimas 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos ir su paskatomis susijusios 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
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įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

Or. de

Pagrindimas

Paskatos pradėti arba išlaikyti ekologiškus gamybos procesus, kraštovaizdžio ir jo bruožų, 
gamtos išteklių, biologinės įvairovės apsauga – viešasis interesas.

Pakeitimas 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos. Jei būtina, jomis taip 
pat padengiamos sandorių sąnaudos – iki 
20 proc. priemokos, sumokėtos už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus. Jei įsipareigojimus 
prisiima ūkininkų grupė, didžiausia 
padengiama dalis yra 30 proc.

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti aplinkos apsaugos ir biologinės įvairovės išsaugojimo tikslus, būtina 
nusprendusiems pereiti nuo įprastinio prie ekologinio ūkininkavimo ūkininkams kompensuoti 
visas jų papildomas sąnaudos ir prarastas pajamas.

Pakeitimas 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė ir 
(arba) kiti žemės valdytojai, didžiausia 
padengiama dalis yra 30 proc.

Or. it

Pakeitimas 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų arba 
kitų žemės valdytojų grupė, didžiausia 
padengiama dalis yra 30 proc.

Or. es

Pakeitimas 1335
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jei yra pavojaus, kad bus atsisakyta 
klimatui ir aplinkai naudingos praktikos, 
ankstesnėje dalyje nurodytų išmokų 
apskaičiavimui valstybės narės gali taikyti 
alternatyviųjų sąnaudų metodą. 

Or. pt

Pakeitimas 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Kai į įsipareigojimus pagal šią 
priemonę įtrauktas ekologiškumo 
didinimo priemonių įgyvendinimas 
pasirengiant kitų įsipareigojimų pagal šią 
priemonę vykdymui, šių ekologiškumo 
didinimo priemonių sąnaudos gali būti 
kompensuojamos pagal šią priemonę.   
Tokiais atvejais joms negali būti skiriama 
parama 18 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytoms negamybinėms investicijoms.  

Or. it

Pakeitimas 1337
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei būtina siekiant užtikrinti 
veiksmingą priemonės taikymą, valstybės 
narės gali pasinaudoti 49 straipsnio 3 
dalyje nurodyta paramos gavėjų atrankos 
procedūra.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1338
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal šią priemonę neskiriama 
įsipareigojimams, kuriems taikoma 
ekologinio ūkininkavimo priemonė.

Parama pagal šią priemonę neskiriama 
įsipareigojimams, kuriems taikoma 
ekologinio ūkininkavimo priemonė.
Parama pagal šią priemonę neskiriama 
įsipareigojimams, kurie yra naudingi 
klimatui, bet daro neigiamą poveikį 
aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal šią priemonę neskiriama 
įsipareigojimams, kuriems taikoma
ekologinio ūkininkavimo priemonė.

Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos neskiriamos perėjimui prie
ekologinio ūkininkavimo priemonės 
taikymo arba jo išlaikymui.

Or. en
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Pagrindimas

Taikant agrarinės aplinkosaugos priemonę ūkininkas gali gauti finansavimą, pvz., 
tradiciniams biotopams arba platesnėms buferinėms zonoms sudaryti ir išlaikyti. Šią 
galimybę reikėtų išlaikyti.

Pakeitimas 1340
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Parama gali būti skiriama žemės ūkio
genetinių išteklių išsaugojimo veiksmams, 
kuriems netaikomos 1–8 dalių nuostatos.

9. Parama skiriama žemės ūkio genetinės 
įvairovės išsaugojimo ir tausaus 
naudojimo bei plėtros veiksmams, kuriems 
netaikomos 1–8 dalių nuostatos. Kaimo 
plėtros programos siūlo šią paramą 
privaloma tvarka. 

Or. en

Pakeitimas 1341
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl metinio 
įsipareigojimų pratęsimo po pradinio 
veiksmo įgyvendinimo laikotarpio, dėl 
sąlygų, taikomų įsipareigojimams išplėsti 
arba kitaip valdyti gyvulių ūkį, apriboti
trąšų, augalų apsaugos produktų arba kitų 
priedų naudojimą, veisti vietos veislių, 
kurių veisimo ūkiuose tradicija gresia 
išnykti, gyvulius, arba išsaugoti genetinius 
augalų išteklius, ir dėl paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančių genetinių žemės 

10. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl metinio 
įsipareigojimų pratęsimo po pradinio 
veiksmo įgyvendinimo laikotarpio, dėl 
sąlygų, taikomų įsipareigojimams išplėsti
arba kitaip valdyti gyvulių ūkį, nukreipti
trąšų, augalų apsaugos produktų arba kitų 
priedų naudojimą tvariam žemės ūkiui 
kurti, veisti vietos veislių, kurių veisimo 
ūkiuose tradicija gresia išnykti, gyvulius, 
arba išsaugoti genetinius augalų išteklius, 
ir dėl paramos skyrimo reikalavimus 
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ūkio išteklių išsaugojimo veiksmų. atitinkančių genetinių žemės ūkio išteklių 
išsaugojimo veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių Tausiojo naudojimo direktyvos tikslų buvo sumažinti augalų apsaugos
produktų naudojimą ir užtikrinti geresnių produktų sukūrimą, siekiant kuo labiau sumažinti 
poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.  Be to, Reglamentu Nr. 1107/2009 nustačius veikliųjų 
medžiagų peržiūrą ribojama augalų apsaugos produktų poveikį ir riziką. Papildomų 
priemonių dėl augalų apsaugos produktų naudojimo tvirtinimas priimant deleguotuosius 
aktus vykdant BŽŪP bet kokiu atveju turėtų būti tos pačios krypties, kad būtų užtikrintas 
politikos priemonių suderinamumas.

Pakeitimas 1342
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl metinio 
įsipareigojimų pratęsimo po pradinio 
veiksmo įgyvendinimo laikotarpio, dėl 
sąlygų, taikomų įsipareigojimams išplėsti 
arba kitaip valdyti gyvulių ūkį, apriboti
trąšų, augalų apsaugos produktų arba kitų
priedų naudojimą, veisti vietos veislių, 
kurių veisimo ūkiuose tradicija gresia 
išnykti, gyvulius, arba išsaugoti genetinius 
augalų išteklius, ir dėl paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančių genetinių žemės 
ūkio išteklių išsaugojimo veiksmų.

10. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl metinio 
įsipareigojimų pratęsimo po pradinio 
veiksmo įgyvendinimo laikotarpio, dėl 
sąlygų, taikomų įsipareigojimams išplėsti 
arba kitaip valdyti gyvulių ūkį, nukreipti
trąšų, augalų apsaugos produktų arba kitų 
priedų naudojimą tvariam žemės ūkiui 
kurti, veisti vietos veislių, kurių veisimo 
ūkiuose tradicija gresia išnykti, gyvulius, 
arba išsaugoti genetinius augalų išteklius, 
ir dėl paramos skyrimo reikalavimus 
atitinkančių genetinių žemės ūkio išteklių 
išsaugojimo veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 1343
Karin Kadenbach
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Remdamosi ex ante vertinimu, 
kurdamos naujas ar tobulindamos esamas 
aplinkosaugos priemones kitam 
programavimo laikotarpiui, valstybės 
narės turėtų pritarti agrarinės 
aplinkosaugos priemonėms, kuriomis 
padidintas aplinkos apsaugos 
veiksmingumas ūkių ir regionų 
lygmenimis, taip siekiant išlaikyti 
priemonių naudojimą ir toliau didinti jų 
poveikį.

Or. en

Pakeitimas 1344
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 10 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b. Valstybės narės sudaro palankesnes 
sąlygas ūkininkams pasinaudoti aplinkos 
apsaugos schemomis iki programos 
laikotarpio pabaigos, jei tikslai dar 
nepasiekti.

Or. en

Pakeitimas 1345
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
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Ekologinis ūkininkavimas
1. Parama pagal šią priemonę skiriama už 
žemės ūkio naudmenų hektarą 
ūkininkams arba jų grupėms, kurie 
savanoriškai įsipareigoja taikyti 
ekologinio ūkininkavimo praktiką ir 
metodus, kaip nurodyta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 834/2007, arba juos 
išlaikyti.
2. Parama teikiama tik už tuos 
įsipareigojimus, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai, nustatyti 
pagal Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, atitinkami 
privalomi reikalavimai dėl trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo ir kiti 
nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie 
reikalavimai nustatomi programoje.
3. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. Jei 
parama skiriama ekologiniam 
ūkininkavimui išlaikyti, valstybės narės 
savo kaimo plėtros programose gali 
numatyti, kad pasibaigus pradiniam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.
4. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei 
būtina, jomis taip pat padengiamos 
sandorių sąnaudos – iki 20 proc. 
priemokos, sumokėtos už įsipareigojimus. 
Jei įsipareigojimus prisiima ūkininkų 
grupė, didžiausia padengiama dalis yra 
30 proc.
5. Parama neviršija I priede nustatytų 
didžiausių sumų.

Or. de

Pagrindimas

Derėtų nepritarti papildomam ekologinio ūkininkavimo dotavimui, vykdomam kartu su 
bendru žemės ūkio dotavimu, nes tai sukeltų nepageidautinų žemės ūkio įmonių konkurencijos 
iškraipymų. Didėjant ekologinių įmonių apyvartai ir vartotojų išlaidoms, galimas netinkamas 
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rinkos veikimas negali būti pateikiamas kaip dotacijos pateisinimas.  

Pakeitimas 1346
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę skiriama už 
žemės ūkio naudmenų hektarą ūkininkams 
arba jų grupėms, kurie savanoriškai 
įsipareigoja taikyti ekologinio 
ūkininkavimo praktiką ir metodus, kaip 
nurodyta Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 834/2007, arba juos išlaikyti.

1. Parama pagal šią priemonę skiriama už 
žemės ūkio naudmenų hektarą ūkininkams 
arba jų grupėms, kurie savanoriškai 
įsipareigoja taikyti ekologinio 
ūkininkavimo praktiką ir metodus, kaip 
nurodyta Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 834/2007, arba juos išlaikyti. Kaimo 
plėtros programos siūlo šią priemonę 
privaloma tvarka. 

Or. en

Pakeitimas 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę skiriama už 
žemės ūkio naudmenų hektarą ūkininkams 
arba jų grupėms, kurie savanoriškai 
įsipareigoja taikyti ekologinio 
ūkininkavimo praktiką ir metodus, kaip 
nurodyta Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 834/2007, arba juos išlaikyti.

1. Parama pagal šią priemonę skiriama už
žemės ūkio naudmenų hektarą ir (arba) 
sutartinį galviją ūkininkams arba jų 
grupėms, kurie savanoriškai įsipareigoja 
taikyti ekologinio ūkininkavimo praktiką ir 
metodus, kaip nurodyta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 834/2007, arba juos 
išlaikyti.

Or. es
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Pagrindimas

Turėtų būti galima nustatyti paramos dydį sutartiniam galvijui, kadangi kitaip būtų sunku ar 
neįmanoma parengti priemonių, kuriomis panašiai kaip ankstesnių programų laikotarpiais 
būtų skatinama ekologinė gyvulininkystė. 

Pakeitimas 1348
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama teikiama tik už tuos 
įsipareigojimus, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai, nustatyti 
pagal Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, atitinkami 
privalomi reikalavimai dėl trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo ir kiti 
nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie 
reikalavimai nustatomi programoje.

2. Parama teikiama tik už tuos 
įsipareigojimus, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai, nustatyti 
pagal Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių.

Or. en

Pakeitimas 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama teikiama tik už tuos 
įsipareigojimus, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai, nustatyti 
pagal Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, atitinkami 
privalomi reikalavimai dėl trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo ir kiti 
nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie 

2. Parama teikiama tik už tuos 
įsipareigojimus, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai, nustatyti 
pagal Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių. Visi šie 
reikalavimai nustatomi programoje.
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reikalavimai nustatomi programoje.

Or. ro

Pakeitimas 1350
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama teikiama tik už tuos 
įsipareigojimus, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai, nustatyti 
pagal Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, atitinkami
privalomi reikalavimai dėl trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo ir kiti 
nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie 
reikalavimai nustatomi programoje.

2. Parama teikiama tik už tuos 
įsipareigojimus, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai, nustatyti 
pagal Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių ir atitinkami
minimalūs privalomi reikalavimai dėl trąšų 
ir augalų apsaugos produktų naudojimo.
Visi šie reikalavimai nustatomi 
programoje.

Or. pt

Pakeitimas 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama teikiama tik už tuos 
įsipareigojimus, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai, nustatyti 
pagal Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, atitinkami 
privalomi reikalavimai dėl trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo ir kiti 
nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie 
reikalavimai nustatomi programoje.

2. Parama teikiama tik už tuos ekologinės 
gamybos įsipareigojimus, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai, nustatyti 
pagal Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, atitinkami
minimalūs privalomi reikalavimai dėl trąšų 
ir augalų apsaugos produktų naudojimo ir 
kiti nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie 
reikalavimai nustatomi programoje.
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Or. en

Pakeitimas 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. Jei 
parama skiriama ekologiniam 
ūkininkavimui išlaikyti, valstybės narės 
savo kaimo plėtros programose gali 
numatyti, kad pasibaigus pradiniam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

3. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus.
Valstybės narės taip pat privalo sudaryti 
ūkininkams galimybes prisiimti šiuos 
įsipareigojimus po 2015 m., 
užtikrindamos jiems bent 5 metų paramą 
pagal dabartinę BŽŪP programą ir 
vėlesnes BŽŪP programas po 2020 m. 
Įsipareigojimų atsisakyti turėtų būti 
galima tuo atveju, jei programose po 2020 
m. nebūtų remiamos panašios priemonės.
Jei parama skiriama ekologiniam 
ūkininkavimui išlaikyti, valstybės narės 
savo kaimo plėtros programose gali 
numatyti, kad pasibaigus pradiniam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

Or. de

Pagrindimas

ES auga ekologinio ūkininkavimo produktų paklausa. Taigi turėtų būti galima visu programos 
laikotarpiu skirti paramą ekologinių ūkių plėtrai, kad būtų galimas naujų ūkininkavimo 
sistemų ilgalaikis planavimas.

Pakeitimas 1353
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. Jei 

3. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. Jei 
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parama skiriama ekologiniam 
ūkininkavimui išlaikyti, valstybės narės 
savo kaimo plėtros programose gali 
numatyti, kad pasibaigus pradiniam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

parama skiriama perėjimui prie 
ekologinio ūkininkavimo valstybės narės 
gali numatyti trumpesnį pradinį 
laikotarpį, atitinkantį pereinamąjį 
laikotarpį. Jei parama skiriama 
ekologiniam ūkininkavimui išlaikyti, 
valstybės narės savo kaimo plėtros 
programose gali numatyti, kad pasibaigus 
pradiniam laikotarpiui, jis bus kasmet 
pratęsiamas. Naujiems įsipareigojimams, 
susijusiems su ekologinio ūkininkavimo 
išlaikymu iš karto po pradiniu laikotarpiu 
įvykdytų įsipareigojimų, valstybės narės 
savo kaimo plėtros programose gali 
numatyti trumpesnį laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 1354
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. Jei 
parama skiriama ekologiniam 
ūkininkavimui išlaikyti, valstybės narės 
savo kaimo plėtros programose gali 
numatyti, kad pasibaigus pradiniam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

3. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. Jei 
parama skiriama perėjimui prie 
ekologinio ūkininkavimo valstybės narės 
gali numatyti trumpesnį pradinį 
laikotarpį, atitinkantį pereinamąjį 
laikotarpį. Jei parama skiriama 
ekologiniam ūkininkavimui išlaikyti, 
valstybės narės savo kaimo plėtros 
programose gali numatyti, kad pasibaigus 
pradiniam laikotarpiui, jis bus kasmet 
pratęsiamas. Naujiems įsipareigojimams, 
susijusiems su ekologinio ūkininkavimo 
išlaikymu iš karto po pradiniu laikotarpiu 
įvykdytų įsipareigojimų, valstybės narės 
savo kaimo plėtros programose gali 
numatyti trumpesnį laikotarpį.

Or. en
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Pagrindimas

Derėtų valstybėms narėms suteikti lankstumo galimybes nustatant tinkamiausią susitarimų 
trukmę atsižvelgiant į konkrečias sąlygas regione.  Nustačius pradinį laikotarpį nauji 
susitarimai sankcijų atveju turėtų būti nepriklausomi. Siūlomas pakeitimas suderintas su 
Danijos pirmininkavimo Tarybai konsoliduotu persvarstytu tekstu.

Pakeitimas 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

4. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų, 
susijusių su perėjimu prie ekologinio 
ūkininkavimo, gavėjų patirtos papildomos 
sąnaudos arba prarastos pajamos arba jų 
dalis. Išmokos ekologinio ūkininkavimo 
praktikai išlaikyti skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos dėl prisiimtų 
įsipareigojimų gavėjų patirtos papildomos 
sąnaudos arba prarastos pajamos. Jei 
būtina, jomis taip pat padengiamos 
sandorių sąnaudos – iki 20 proc. 
priemokos, sumokėtos už įsipareigojimus.
Jei įsipareigojimus prisiima ūkininkų 
grupė, didžiausia padengiama dalis yra 
30 proc.

Or. pt

Pakeitimas 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 

4. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
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gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos. Jei būtina, jomis taip 
pat padengiamos sandorių sąnaudos – iki 
20 proc. priemokos, sumokėtos už 
įsipareigojimus. Jei įsipareigojimus 
prisiima ūkininkų grupė, didžiausia 
padengiama dalis yra 30 proc.

Or. ro

Pagrindimas

Panašiai kaip 29 straipsnio 6 dalies atveju,  išmokomis turėtų būti kompensuojamos visos dėl 
perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo patiriamos papildomos sąnaudos ir prarastos 
pajamos.

Pakeitimas 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos,
sumokėtos už įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

4. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos. Jei būtina, jomis taip 
pat padengiamos sandorių sąnaudos – iki 
20 proc. priemokos, sumokėtos už 
įsipareigojimus. Jei įsipareigojimus 
prisiima ūkininkų grupė, didžiausia 
padengiama dalis yra 30 proc.

Or. ro

Pakeitimas 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

4. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima kolektyvinis 
subjektas, didžiausia padengiama dalis yra 
30 proc.

Or. fr

Pakeitimas 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės stengiasi ūkininkams, 
prisiimantiems įsipareigojimus pagal šią 
priemonę, teikti žinių ir informacijos, 
kurių reikia įsipareigojimams įvykdyti.

Or. en

Pakeitimas 1360
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės stengiasi ūkininkams, 
prisiimantiems įsipareigojimus pagal šią 
priemonę, teikti žinių ir informacijos, 
kurių reikia įsipareigojimams įvykdyti.
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Or. en

Pakeitimas 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės siekia ūkininkams 
teikti ir padėti gauti žinių ir informacijos, 
kurių reikia prisiimtiems 
įsipareigojimams įvykdyti.

Or. pt

Pakeitimas 1362
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės savo kaimo plėtros 
programose nustato, kaip ši priemonė gali 
būti suderinta su kitomis reglamente, ypač 
jo 17, 18, 28, 29, 31, 36 straipsniuose, 
nurodytomis priemonėmis, skirtomis 
ekologiniam ūkininkavimui plėsti ir 
aplinkos bei ekonominės kaimo plėtros 
tikslams siekti.

Or. en

Pakeitimas 1363
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės savo kaimo plėtros 
programose nustato, kaip ši priemonė gali 
būti suderinta su kitomis šiame 
reglamente, ypač jo 17, 18, 28, 29, 31, 36 
straipsniuose, nurodytomis priemonėmis, 
siekiant numatyti nuoseklų politinį 
pagrindą ekologiniam ūkininkavimui 
plėsti.

Or. en

Pakeitimas 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės savo kaimo plėtros 
programose turėtų nurodyti, kaip šios 
priemonės bus derinamos su kitomis 
EŽŪFKP priemonėmis.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimai agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonėms iš esmės viršija ekologiškumo 
didinimo su tiesioginėmis išmokomis reikalavimus.  Taigi patvirtintos agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato priemonės turėtų savaime tenkinti ekologiškumo didinimo 
reikalavimus. Tai visos priemonės turi būti numatytos ir tinkamos tiek ekologiškumo 
didinimui kaip pirmajam ramsčiui, tiek agrarinės aplinkosaugos programai kaip antrajam 
ramsčiui. Vystymuisi derėtų naudoti keletą EŽŪFKP priemonių.

Pakeitimas 1365
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Neatsižvelgiant į 30 straipsnio a dalį 
(naują), valstybės narės gali į agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato priemones 
įtraukti ekologiškų produktų priemones.

Or. en

Pakeitimas 1366
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Parama taip pat gali būti teikiama 
informavimo ir reklamos veiklos, skirtos 
ekologiškiems produktams, sąnaudoms 
padengti.

Or. en

Pakeitimas 1367
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a straipsnis
Kiekviena valstybės narė sudaro paramos 
pagal šią priemonę galimybes visoje savo 
teritorijoje. Šią priemonę privaloma 
įtraukti į kaimo plėtros programas.

Or. en



PE494.479v01-00 158/171 AM\909513LT.doc

LT

Pakeitimas 1368
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
kasmet už žemės ūkio naudmenų hektarą 
arba už miško hektarą siekiant 
kompensuoti dėl sunkumų, atitinkamose 
vietovėse susijusių su direktyvų 
92/43/EEB, 2009/147/EB ir 2000/60/EB 
įgyvendinimu, paramos gavėjų patirtas 
sąnaudas ir prarastas pajamas.

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
kasmet už žemės ūkio naudmenų hektarą 
arba už miško hektarą siekiant 
kompensuoti dėl sunkumų, atitinkamose 
vietovėse susijusių su direktyvų 
92/43/EEB, 2009/147/EB ir 2000/60/EB 
įgyvendinimu, paramos gavėjų patirtas
sąnaudas ir prarastas pajamas.

Kai teritorijose nustatyti nuolatiniai 
apribojimai, valstybės narės gali teikti 
paramą fiksuoto dydžio arba vienkartinės 
išmokos už vienetą pavidalu.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis veiksmų, kurie reikalingi siekiant įgyvendinti šiame straipsnyje nurodytų direktyvų 
tikslus, yra arba negrįžtami (pvz., šlapynių sukūrimas) arba jie turi būti nuolatiniai, kad būtų 
padarytas visas galimas poveikis (pvz., prievolė padidinti anglies dioksido surinkimą ir 
sekvestraciją).   Vienkartiniai mokėjimai yra veiksminga priemonė, kuri taip pat gerokai 
supaprastina administravimą.

Pakeitimas 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
kasmet už žemės ūkio naudmenų hektarą 
arba už miško hektarą siekiant 
kompensuoti dėl sunkumų, atitinkamose 
vietovėse susijusių su direktyvų 
92/43/EEB, 2009/147/EB ir 2000/60/EB 

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
kasmet už žemės ūkio paskirties žemės
hektarą arba už miško hektarą siekiant 
kompensuoti dėl sunkumų, atitinkamose 
vietovėse susijusių su direktyvų 
92/43/EEB, 2009/147/EB ir 2000/60/EB 
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įgyvendinimu, paramos gavėjų patirtas 
sąnaudas ir prarastas pajamas.

įgyvendinimu, paramos gavėjų patirtas 
sąnaudas ir prarastas pajamas.

Or. en

Pakeitimas 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama atitinkamai skiriama 
ūkininkams, privačių miškų savininkams ir 
miškų savininkų asociacijoms. Tinkamai 
pagrįstais atvejais ji gali būti skiriama ir
kitiems žemės valdytojams.

2. Parama atitinkamai skiriama 
ūkininkams, privačių miškų savininkams ir 
miškų savininkų asociacijoms, taip pat
kitiems žemės valdytojams.

Or. en

Pakeitimas 1371
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama atitinkamai skiriama 
ūkininkams, privačių miškų savininkams ir
miškų savininkų asociacijoms. Tinkamai 
pagrįstais atvejais ji gali būti skiriama ir 
kitiems žemės valdytojams.

2. Parama atitinkamai skiriama 
ūkininkams, privačių miškų savininkams,
miškų savininkų asociacijoms ir miškus 
valdančioms bendruomenėms. Tinkamai 
pagrįstais atvejais ji gali būti skiriama ir 
kitiems žemės valdytojams.

Or. de

Pakeitimas 1372
Hynek Fajmon
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama atitinkamai skiriama 
ūkininkams, privačių miškų savininkams ir 
miškų savininkų asociacijoms. Tinkamai 
pagrįstais atvejais ji gali būti skiriama ir 
kitiems žemės valdytojams.

2. Parama atitinkamai skiriama 
ūkininkams, privačių miškų savininkams ir 
miškų savininkų asociacijoms. Tinkamai 
pagrįstais atvejais ji gali būti skiriama ir 
kitiems žemės valdytojams arba 
savivaldybėms ir jų asociacijoms.

Or. en

Pakeitimas 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama atitinkamai skiriama 
ūkininkams, privačių miškų savininkams ir 
miškų savininkų asociacijoms. Tinkamai 
pagrįstais atvejais ji gali būti skiriama ir 
kitiems žemės valdytojams.

2. Parama atitinkamai skiriama 
ūkininkams, privačių miškų savininkams ir 
miškų savininkų asociacijoms, taip pat 
viešojo miškų valdymo įstaigoms, kurios 
nėra finansuojamos nacionalinio biudžeto 
lėšomis. Tinkamai pagrįstais atvejais ji gali 
būti skiriama ir kitiems žemės valdytojams.

Or. ro

Pakeitimas 1374
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama atitinkamai skiriama 
ūkininkams, privačių miškų savininkams ir 
miškų savininkų asociacijoms. Tinkamai 
pagrįstais atvejais ji gali būti skiriama ir 

2. Parama atitinkamai skiriama 
ūkininkams, privačių miškų savininkams
bei ūkininkų ir privačių miškų savininkų 
asociacijoms. Tinkamai pagrįstais atvejais 
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kitiems žemės valdytojams. ji gali būti skiriama ir kitiems žemės 
valdytojams.

Or. bg

Pakeitimas 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Su direktyvomis 92/43/EEB ir 
2009/147/EB susijusi parama ūkininkams 
skiriama tik tais atvejais, kai jie patiria 
sunkumų dėl reikalavimų, kuriais 
viršijami geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės reikalavimai, numatyti Reglamento 
(ES) Nr. HR/2012 94 straipsnyje ir II 
priede.

3. Su direktyvomis 92/43/EEB ir 
2009/147/EB susijusi parama ūkininkams 
skiriama visais atvejais, kai jie patiria 
sunkumų dėl tų direktyvų įgyvendinimo.

Or. it

Pakeitimas 1376
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Su direktyvomis 92/43/EEB ir 
2009/147/EB susijusi parama ūkininkams 
skiriama tik tais atvejais, kai jie patiria 
sunkumų dėl reikalavimų, kuriais viršijami 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
reikalavimai, numatyti Reglamento (ES) 
Nr. HR/2012 94 straipsnyje ir II priede.

3. Su direktyvomis 92/43/EEB ir 
2009/147/EB susijusi parama ūkininkams 
skiriama tik tais atvejais, kai jie patiria 
sunkumų dėl reikalavimų, kuriais viršijami 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
reikalavimai, numatyti Reglamento (ES) 
Nr. HR/2012 94 straipsnyje ir II priede, ir 
su sąlyga, kad yra nustatyti konkretūs 
valdymo įsipareigojimai, susiję su 
nurodytų direktyvų tikslų įgyvendinimu.

Or. en
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Pakeitimas 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Su direktyvomis 92/43/EEB ir 
2009/147/EB susijusi parama ūkininkams 
skiriama tik tais atvejais, kai jie patiria 
sunkumų dėl reikalavimų, kuriais viršijami 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
reikalavimai, numatyti Reglamento (ES) 
Nr. HR/2012 94 straipsnyje ir II priede.

3. Su direktyvomis 92/43/EEB ir 
2009/147/EB susijusi parama ūkininkams 
skiriama tik tais atvejais, kai jie patiria 
sunkumų dėl reikalavimų, kuriais viršijami 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
reikalavimai, numatyti Reglamento (ES) 
Nr. HR/2012 94 straipsnyje ir II priede. Jei 
yra pavojaus, kad bus atsisakyta klimatui 
ir aplinkai naudingos praktikos, šioje 
dalyje nurodytos išmokos apskaičiavimui 
valstybės narės gali numatyti paramos 
dydį remdamosi alternatyviosiomis 
sąnaudomis, susijusiomis su veiklos 
atsisakymu. 

Or. pt

Pakeitimas 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su Direktyva 2000/60/EB susijusi 
parama ūkininkams skiriama tik tuo atveju, 
kai ji yra susijusi su konkrečiais 
reikalavimais:

4. Su direktyva 2000/60/EB susijusi 
parama ūkininkams skiriama tik tuo atveju, 
kai ji yra susijusi su konkrečiais 
reikalavimais, kuriais viršijami teisės 
aktais nustatyti valdymo reikalavimai ir 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
reikalavimai, numatyti Reglamento (ES) 
Nr. HR/2012 VI antraštinės dalies 1 
straipsnyje.

Or. fr
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Pakeitimas 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurie yra nustatyti Direktyva 
2000/60/EB, atitinka upių baseinų 
valdymo planų priemonių programas, 
skirtas tos direktyvos aplinkos tikslams 
įgyvendinti, ir kuriais viršijamos 
priemonės, reikalingos kitiems Sąjungos 
vandens apsaugos teisės aktams 
įgyvendinti;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie viršija teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus, geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
numatytus Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyriuje, ir 
įpareigojimus, nustatytus pagal 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštinės dalies 2 skyrių;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie viršija teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus, geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
numatytus Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyriuje, ir 
įpareigojimus, nustatytus pagal 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštinės dalies 2 skyrių;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie viršija teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus, geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
numatytus Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyriuje, ir
įpareigojimus, nustatytus pagal 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštinės dalies 2 skyrių;

b) kurie viršija geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
numatytus Tarybos reglamento (ES) 
Nr. HR/2012 94 straipsnyje ir II priede;

Or. en

Pakeitimas 1383
Christel Schaldemose

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

b) kurie viršija teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus, geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
numatytus Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyriuje, ir 
įpareigojimus, nustatytus pagal 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštinės dalies 2 skyrių;

b) kurie viršija geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
numatytus Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyriuje;

Or. en

Pagrindimas

Suderinami pagrindiniai išmokų tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir pagal Vandens 
pagrindų direktyvą reikalavimai. Kaimo plėtros politikai būtinos tinkamos priemonės, 
kuriomis būtų užtikrinamas Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimas. Nustatant 
aukštesnius reikalavimus mokėjimams pagal Vandens pagrindų direktyvą atsiranda 
reguliavimo rizika, kliudanti įgyvendinti Vandens pagrindų direktyvą ir mažinanti su ja 
susijusią naudą aplinkai.

Pakeitimas 1384
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie viršija teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus, geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
numatytus Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyriuje, ir 
įpareigojimus, nustatytus pagal 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštinės dalies 2 skyrių;

b) kurie viršija geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
numatytus Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyriuje;

Or. en

Pagrindimas

Visoms trims direktyvoms derėtų taikyti tas pačias pagrindines sąlygas. Be to, Vandens 
pagrindų direktyva gali sukelti esminius žemėnaudos pokyčius ir paskatinti ūkininkus 
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atsisakyti žemės ūkio paskirties žemės, už kurią jiems turėtų būti mokamos kompensacijos. 

Pakeitimas 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie viršija teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus, geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
numatytus Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyriuje, ir 
įpareigojimus, nustatytus pagal 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštinės dalies 2 skyrių;

b) kurie viršija teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus, geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
numatytus Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyriuje;

Or. es

Pagrindimas

Praktika, kuri privaloma pagal ekologiškumo didinimo elementą, neturėtų būti įtraukta į 
pagrindinius paramos reikalavimus pagal Vandens pagrindų direktyvą, kadangi šių išmokų 
sąlygos turėtų būti kaip „Natura 2000“ išmokų sąlygos.

Pakeitimas 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie viršija teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus, geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
numatytus Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyriuje, ir 
įpareigojimus, nustatytus pagal 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštinės dalies 2 skyrių;

b) kurie viršija teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus, geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
numatytus Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyriuje;
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Or. es

Pagrindimas

Praktika, kuri privaloma pagal ekologiškumo didinimo elementą, neturėtų būti įtraukta į 
pagrindinius paramos reikalavimus pagal Vandens pagrindų direktyvą, kadangi šių išmokų 
sąlygos turėtų būti kaip „Natura 2000“ išmokų sąlygos.

Pakeitimas 1387
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie viršija teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus, geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
numatytus Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyriuje, ir 
įpareigojimus, nustatytus pagal 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštinės dalies 2 skyrių;

b) kurie viršija teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus, geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
numatytus Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyriuje;

Or. es

Pagrindimas

Jei praktika, kuri privaloma pagal ekologiškumo didinimo elementą, būtų įtraukta į 
pagrindinius paramos reikalavimus pagal Vandens pagrindų direktyvą, išmokų pagal 
Vandens pagrindų direktyvą sąlygos būtų kaip „Natura 2000“ išmokų sąlygos.

Pakeitimas 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kuriais viršijamas Sąjungos teisės 
aktuose, galiojusiuose priimant Direktyvą 
2000/60/EB, nustatytas apsaugos lygis, 
kaip nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 4 

Išbraukta.
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straipsnio 9 dalyje, ir

Or. fr

Pakeitimas 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kuriais nustatoma esminių žemės 
naudojimo būdų pakeitimų ir (arba) 
didelių ūkininkavimo praktikos 
apribojimų, ir dėl to prarandama daug 
pajamų.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kuriais nustatoma esminių žemės 
naudojimo būdų pakeitimų ir (arba) didelių
ūkininkavimo praktikos apribojimų, ir dėl 
to prarandama daug pajamų.

d) kuriais nustatoma žemės naudojimo 
būdų pakeitimų ir (arba) ūkininkavimo 
praktikos apribojimų, ir dėl to prarandama 
pajamų.

Or. es

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad nuostolius patiriantys ūkiai išsaugotų galimybę gauti pagalbą. 

Pakeitimas 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kuriais nustatoma esminių žemės 
naudojimo būdų pakeitimų ir (arba) didelių 
ūkininkavimo praktikos apribojimų, ir dėl 
to prarandama daug pajamų.

d) kuriais nustatoma esminių žemės 
naudojimo būdų pakeitimų ir (arba) didelių 
ūkininkavimo praktikos apribojimų arba 
išsaugoma esama aplinkai nekenkianti 
praktika, ir dėl to prarandama palyginti
daug pajamų.

Or. fr

Pakeitimas 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal direktyvas 92/43/EEB ir 
2009/147/EB „Natura 2000“ tinklui 
priskirta žemės ūkio paskirties ir miško 
žemė;

a) pagal direktyvas 92/43/EEB ir 
2009/147/EB „Natura 2000“ tinklui 
priskirta žemės ūkio paskirties ir miško 
žemė, taip pat žemė, nurodyta Direktyvos 
92/43/EEB 12 straipsnyje, ir nesanti 
teritorijose, nurodytose Direktyvos 
92/43/EEB 6 straipsnyje ir Direktyvos 
2009/14/EB 4 straipsnyje, jei jose yra 
rūšys arba buveinės, kurioms taikomos 
tose direktyvos;

Or. fr

Pakeitimas 1393
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitos nustatytos ribų gamtos apsaugos b) kitos nustatytos ribų gamtos apsaugos 
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teritorijos, kuriose esantiems ūkiams ir 
miškams taikomi aplinkosaugos 
apribojimai, kuriais prisidedama prie 
Direktyvos 92/43/EEB 10 straipsnio 
įgyvendinimo; Šie plotai neviršija 5 proc. 
kiekvienos kaimo plėtros programos 
teritorinei taikymo sričiai priklausančių
„Natura 2000“ vietovių plotų;

teritorijos, kuriose esantiems ūkiams ir 
miškams taikomi aplinkosaugos 
apribojimai, kuriais prisidedama prie rūšių 
populiacijų didinimo pagal Direktyvos 
92/43/EEB IV priedą, prie 
Direktyvos 92/43/EEB 10 straipsnio 
įgyvendinimo ir prie visų paukščių rūšių 
apsaugos pagal Direktyvos 2009/147/EB 
1 straipsnį. Šiame punkte nurodyti plotai 
neviršija 7 proc. kiekvienos kaimo plėtros 
programos teritorinei taikymo sričiai 
priklausančių „Natura 2000“ vietovių 
plotų;

Or. en

Pakeitimas 1394
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės užtikrina, kad 
finansavimo plane būtų numatyti atskiri 
tinklo „Natura 2000“ žemės ūkio plotų, 
„Natura 2000“ miško plotų ir Vandens 
pagrindų direktyvos išmokų biudžetai.

Or. en

Pakeitimas 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a straipsnis
Daugiamečiai pasėliai 

Nedarant poveikio įprastiems 
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reikalavimams investicijų ir įrangos 
atnaujinimo srityje, ūkininkai užtikrina, 
kad jie išlaikytų daugiamečius pasėlius.   

Or. it

Pakeitimas 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių 
ar kitų specifinių kliūčių, įsikūrusiems 
ūkininkams skiriamos kasmet už žemės 
ūkio naudmenų hektarą siekiant 
kompensuoti dėl kliūčių, turinčių poveikį 
atitinkamos vietovės žemės ūkio 
produkcijai, ūkininkų patirtas sąnaudas ir 
prarastas pajamas.

Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių 
ar kitų specifinių kliūčių, įsikūrusiems 
ūkininkams, ypač didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimo sistemų ūkininkams,
skiriamos kasmet už naudojamų žemės 
ūkio naudmenų hektarą siekiant 
kompensuoti dėl kliūčių, turinčių poveikį 
atitinkamos vietovės žemės ūkio 
produkcijai, ūkininkų patirtas sąnaudas ir 
prarastas pajamas.

Or. pl

Pagrindimas

Kaip ir kalnų vietovėms bei vietovėms, kuriose esama specifinių kliūčių, ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas didelės gamtinės vertės vietovėms. Pajamos iš ūkininkavimo šiose srityse 
paprastai yra mažos, o tai reiškia, kad ūkininkavimas intensyvėja. Tai daro neigiamą poveikį 
gamtos aplinkai ir kraštovaizdžiui, dėl kurių tos vietovės yra tokios ypatingos.


