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Pakeitimas 1244
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Emma 
McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1245
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1246
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 2 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą 
žemės ūkio veiklą

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1247
Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre
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Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 2 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą 
žemės ūkio veiklą

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1248
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 2 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą 
žemės ūkio veiklą

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1249
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 2 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą 
žemės ūkio veiklą

Išmokos pažangioms tvaraus 
ūkininkavimo sistemoms, aplinkos 
apsaugos vadybai ir klimato kaitos 
sušvelninimui

Or. en

Pakeitimas 1250
Britta Reimers
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas 
pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus 
atitinkančiuose hektaruose, apibrėžtuose 
25 straipsnio 2 dalyje, vykdo šią klimatui 
ir aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą:

Išbraukta.

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti;
b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir
c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

Or. de

Pakeitimas 1251
Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Janusz Wojciechowski, 
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Valstybės narės skiria metines išmokas 
už klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio veiklą ūkininkams, turintiems teisę į 
išmokas pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės 
išmokos schemą, jei jie reikalavimus 
atitinkančiuose hektaruose, apibrėžtuose 
25 straipsnio 2 dalyje, vykdo vieną iš šių 
veiklų:

a) valstybės narės naudoja ne mažiau kaip 
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10 % tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų antrojo 
ramsčio agrarinės aplinkosaugos 
priemonėms finansuoti šalia esamo lygio 
paramos ir 100 % ES finansavimo;
b1) „ūkininkai, kurie savaime laikomi 
ūkininkaujančiais ekologiškai“
Valstybės narės gali pasirinkti iš toliau 
nurodyti kriterijų:
– ekologinis ūkininkavimas,
– 100 % sertifikuotas tvarus žemės ūkis,
– > 50 % pievų arba < 15 ha, arba 1/3 
vidutinio ūkio dydžio valstybėje narėje 
(valstybės narės gali pasirinkti vieną iš 
kriterijų), ariama žemė,
– ūkiai, kuriuose ne mažiau kaip 20 % 
žemės ūkio paskirties žemės taikomos tam 
tikros agrarinės aplinkosaugos 
programos,
– ūkiai, kurių ne mažiau kaip 20 % žemės 
ūkio paskirties žemės yra tinklo „Natura 
2000“ teritorijoje,
– ūkiai, kurių ne mažiau kaip 20 % 
reikalavimus atitinkančio ploto užima 
miškas ne didesniuose kaip 15 ha 
sklypuose.
b2) kiti / „ūkininkai, kurie savaime 
nelaikomi ūkininkaujančiais 
ekologiškai“.
Valstybės narės turi pasirinkti ne mažiau 
kaip tris toliau nurodytas ekologizavimo 
priemones, kurios ūkininkams bus 
privalomos.
Kaip alternatyvą valstybės narės gali leisti 
ūkininkams pasirinkti tris ekologizavimo 
priemones iš ilgesnio sąrašo, kurį parengs 
valstybės narės.
Bazinė išmoka nepriklausys nuo 15 % 
ekologizavimo išmokos.
Šiame sąraše turėtų būti:
– ekologiniu požiūriu prioritetiniai plotai;
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plotai, įtraukti į 5 % ekologiniu požiūriu 
prioritetinius plotus:
ūkio ariama žemė, esanti tinklo „Natura 
2000“ teritorijoje arba kitoje saugomoje 
teritorijoje. žemės ūkio paskirties žemė, 
kuriai taikomos tam tikros agrarinės 
aplinkosaugos programos; nitratais 
netręšiama žemė; žemės ūkio paskirties 
žemė, turinti kraštovaizdžio ypatumų 
(pvz., miškais apželdinti plotai, gyvatvorės, 
terasos), apsauginės juostos, nedirbama 
žemė (pūdymui palikta žemė).
Plotams, kuriuose auginami daugiamečiai 
augalai, neturėtų būti taikomi šie 
reikalavimai.
Siekdamos padidinti ekologiniu požiūriu 
prioritetiniams plotams skirtų priemonių 
naudą aplinkai ir biologinei įvairovei, 
valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
kolektyvinį metodą, kai reikalavimų turi 
laikytis ūkininkų grupė regionų 
lygmeniu;
– pasėlių įvairinimas,
– daugiamečių pievų apsauga,
– 2 % pievose esančių ekologiniu požiūriu 
prioritetinių plotų,
– dirvožemio danga / tarpiniai pasėliai,
– plotai, kuriuose esama ganyklų ir 
kuriuose auginami kiti daugiamečiai 
augalai,
– tręšimo ir (arba) dirvožemio valdymo 
planai,
– sertifikuotas energijos vartojimo 
efektyvumas (sumažintos sąnaudos, 
padidintas išteklių naudojimo 
efektyvumas, alternatyvių energijos 
išteklių arba atsinaujinančių žaliavų
naudojimas),
– valstybės narės naudoja [mažiau kaip 
10 %] tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų agrarinės 
aplinkosaugos priemonėms (antrojo 
ramsčio 4 ir 5 prioritetai) finansuoti, šalia 
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[esamo lygio paramos] ir 100 % ES 
finansavimo;
c) kompleksinės paramos taisyklėse 
numatoma, kad 2 % didesnių kaip 50 ha 
plotų būtų naudojama aplinkos ir klimato 
apsaugai užtikrinti, atsižvelgiant į esamus 
kraštovaizdžio ypatumus.

Or. de

Pakeitimas 1252
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Valstybės narės skiria metines išmokas 
už klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio veiklą ūkininkams, kurie turi teisę į 
išmokas pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės 
išmokos schemą. Ūkininkai, atitinkantys 
savaime ekologinio ūkininkavimo 
kriterijus pagal 29 straipsnio 4 dalį, turi 
teisę ipso facto gauti šią išmoką. 
Valstybės narės atrenka keturias 
priemones iš toliau pateikto sąrašo, o 
ūkininkai savo reikalavimus 
atitinkančiuose hektaruose, apibrėžtuose 25 
straipsnio 2 dalyje, vykdo dvi iš 
nacionaliniu ar regionų lygmeniu 
atrinktų žemės ūkio priemonių:

Or. en

Pakeitimas 1253
Marc Tarabella

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

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo dviejų rūšių klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą, kurią 
valstybė narė pasirenka iš baigtinio 
Europos sąrašo:

Valstybės narės iš baigtinio Europos 
sąrašo pasirinks ne mažiau kaip penkių 
rūšių klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio veiklą.
Valstybės narės gali pasirinkti šias 
klimatui ir aplinkai naudingas žemės ūkio 
veiklas:

Or. fr

Pakeitimas 1254
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo bent vieną iš šių klimatui ir 
aplinkai naudingų žemės ūkio veiklų, jei 
dėl to smarkiai nesumažėja jų valdos 
gamybos pajėgumai:

Or. pt

Pakeitimas 1255
Diane Dodds
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Papildomos metinės išmokos skiriamos 
ūkininkams, kurie turi teisę į išmokas 
pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą ir kurie savo reikalavimus 
atitinkančiuose hektaruose, apibrėžtuose 
25 straipsnio 2 dalyje, vykdo dvi iš šių
klimatui ir aplinkai naudingų žemės ūkio
veiklų:

Or. en

Pakeitimas 1256
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Papildomos metinės išmokos skiriamos 
ūkininkams, kurie turi teisę į išmokas 
pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą ir kurie savo reikalavimus 
atitinkančiuose hektaruose, apibrėžtuose 
25 straipsnio 2 dalyje, vykdo dvi iš šių
klimatui ir aplinkai naudingų žemės ūkio
veiklų:

Or. en

Pakeitimas 1257
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Valstybės narės skiria metines išmokas 
už klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio veiklą ūkininkams, turintiems teisę į 
išmokas pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės 
išmokos schemą, kai jie savo reikalavimus 
atitinkančiuose hektaruose, apibrėžtuose 
25 straipsnio 2 dalyje, vykdo tris iš šių 
veiklų:

Or. en

Pagrindimas

Ribotas pasirinkimo galimybę suteikiantis metodas suteiktų daugiau lankstumo valstybėms 
narėms ir regionams geriau pritaikant ekologizavimo priemones prie jų aplinkybių, poreikių 
ir agronominių sąlygų. Bendras metodas gali suteikti mažiau naudos aplinkai ir klimatui.

Pakeitimas 1258
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas 
pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Valstybės narės skiria metines išmokas 
ūkininkams, kurie savo reikalavimus 
atitinkančiuose hektaruose, apibrėžtuose 25 
straipsnio 2 dalyje, vykdo bent tris iš šių
klimatui ir aplinkai naudingų žemės ūkio
veiklų:

Or. en

Pakeitimas 1259
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Julie Girling

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

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bendrosios išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 
2 dalyje, gali nuspręsti vykdyti bent tris iš 
šių klimatui ir aplinkai naudingų žemės 
ūkio veiklų:

Or. en

Pakeitimas 1260
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bendrosios išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 
2 dalyje, gali nuspręsti vykdyti bent tris iš 
šių klimatui ir aplinkai naudingų žemės 
ūkio veiklų:

Or. en

Pakeitimas 1261
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, gauna papildomas išmokas, jeigu 
jie savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
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naudingą žemės ūkio veiklą: dalyje, vykdo keturias iš šių šešių klimatui 
ir aplinkai naudingų žemės ūkio veiklų:

Or. en

Pakeitimas 1262
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, 2014–2020 m. laikotarpiu savo 
reikalavimus atitinkančiuose hektaruose, 
apibrėžtuose 25 straipsnio 2 dalyje, taiko 
dinamišką perėjimą prie tvarių 
ūkininkavimo sistemų, kurios padėtų 
integruotai spręsti aplinkos, klimato, 
biologinės įvairovės, dirvožemio ir 
vandentvarkos problemas, t. y.:

Or. en

Pagrindimas

Dinamiškas perėjimas prieš tvarios ūkininkavimo sistemos turėtų suteikti ūkininkams 
pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų sąlygų. Todėl numatytos ekologizavimo išmokos 
turėtų būti pradėtos mokėti 2014 m. skiriant 20 % ir iki 2020 m. padidintos iki 50 %. 
Ūkininkai, kurie tinkamai netaikys ekologizavimo priemonių, praras iki 100 % išmokų pagal 
bazinės išmokos schemą.

Pakeitimas 1263
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

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

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus 
atitinkančiuose hektaruose, apibrėžtuose 
25 straipsnio 2 dalyje, vykdo šią klimatui 
ir aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Valstybės narės skiria metines išmokas 
už klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio veiklą ūkininkams, turintiems teisę į 
išmokas pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės 
išmokos schemą, kai jie savo hektaruose, 
apibrėžtuose 25 straipsnio 2 dalyje,
kuriuose būtina taikyti ekologizavimo 
priemones, vykdo šią veiklą:

Or. it

Pakeitimas 1264
James Nicholson, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Papildomos metinės išmokos skiriamos 
ūkininkams, kurie turi teisę į išmokas 
pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, kurie pagal 1 skyriuje nurodytą 
bendrosios išmokos schemą ir kurie savo 
reikalavimus atitinkančiuose hektaruose, 
apibrėžtuose 25 straipsnio 2 dalyje, vykdo 
šią klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio veiklą:

Or. en

Pakeitimas 1265
Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 

1. Papildomos metinės išmokos skiriamos 
ūkininkams, kurie turi teisę į išmokas 
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schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, kurie pagal 1 skyriuje nurodytą 
bendrosios išmokos schemą ir kurie savo 
reikalavimus atitinkančiuose hektaruose, 
apibrėžtuose 25 straipsnio 2 dalyje, vykdo 
šią klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio veiklą:

Or. en

Pakeitimas 1266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Valstybės narės skiria papildomas 
išmokas ūkininkams, kurie turi teisę į 
išmokas pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės 
išmokos schemą ir kurių ūkiai
reikalavimus atitinkančiuose hektaruose, 
apibrėžtuose 25 straipsnio 2 dalyje, vykdo 
šią klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio veiklą:

Or. es

Pakeitimas 1267
Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas 
pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Papildomos išmokos skiriamos 
ūkininkams, kurie savo reikalavimus 
atitinkančiuose hektaruose, apibrėžtuose 25 
straipsnio 2 dalyje, vykdo šią klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą:
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Or. fr

Pakeitimas 1268
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, gali teikti paraišką skirti išmoką 
už klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio veiklą, jeigu jie savo reikalavimus 
atitinkančiuose hektaruose, apibrėžtuose 25 
straipsnio 2 dalyje, vykdo šią klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą:

Or. en

Pakeitimas 1269
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, gali teikti paraišką skirti išmoką 
už klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio veiklą, jeigu jie savo reikalavimus 
atitinkančiuose hektaruose, apibrėžtuose 25 
straipsnio 2 dalyje, vykdo šią klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą:

Or. en

Pakeitimas 1270
Carlo Fidanza
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, turi teisę gauti vėlesnes išmokas, 
jeigu jie savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 
2 dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

Or. it

Pakeitimas 1271
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmoką pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose arba gyvulių ūkiuose, 
apibrėžtuose 25 straipsnio 2 dalyje, vykdo 
šią klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio veiklą:

Or. es

Pakeitimas 1272
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
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schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 
2 dalyje, vykdo visą šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

Or. en

Pakeitimas 1273
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 
2 dalyje, vykdo visą šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

Or. en

Pakeitimas 1274
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui, kraštovaizdžiui
ir aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą:

Or. en
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Pakeitimas 1275
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 26 straipsnio 1
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą:

Or. en

Pagrindimas

Ekologizavimo reikalavimai turėtų būti taikomi tik ūkininkų deklaruotiems žemės sklypams, o 
ne visiems valdoje esantiems sklypams, kad būtų skiriamos bazinės išmokos.   Labai sunku 
nustatyti visos valdos žemę ir nėra aišku, kaip ekologizavimo nuostatos bus taikomos žemei, 
kuria tais pačiais kalendoriniais metais naudojasi daugiau kaip vienas ūkininkas.

Pakeitimas 1276
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 1277
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti;

a) vykdomas pasėlių įvairinimas

Or. de

Pakeitimas 1278
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti;

a) užtikrinamas pasėlių įvairinimas, 
nurodytas 30 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti dokumento tekstą, ekologizavimo taisyklės šiame straipsnyje turėtų 
derėti su detalesniu 30 straipsniu.
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Pakeitimas 1279
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti;

a) sėjomainos principu parenkami
pasėliai, tinkami laukinių gyvūnų, 
paukščių ir vabzdžių pašarui;

Or. en

Pakeitimas 1280
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent keturi
skirtingi pasėliai sėjomainos būdu, jei 
ūkininko ariama žemė užima daugiau kaip
10 hektarus ir didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti ir

Or. en

Pakeitimas 1281
Ulrike Rodust

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

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje vykdoma bent trijų 
skirtingų pasėlių sėjomaina, jei ūkininko 
ariama žemė užima daugiau kaip 10
hektarus ir didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

Or. en

Pakeitimas 1282
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje vykdoma bent trijų 
skirtingų pasėlių sėjomaina, jei ūkininko 
ariama žemė užima daugiau kaip 3 
hektarus ir didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

Or. en

Pakeitimas 1283
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariamos 
žemės plotas didesnis nei vidutinio žemės 
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nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

ūkio valdos dydžio, nustatyto VI priede, 
plotas ir ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

Or. en

Pakeitimas 1284
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariamos 
žemės plotas didesnis nei vidutinio žemės 
ūkio valdos dydžio, nustatyto VI priede, 
plotas ir ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

Or. en

Pakeitimas 1285
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariamos 
žemės plotas didesnis nei vidutinio žemės 
ūkio valdos dydžio, nustatyto VI priede, 
plotas ir ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
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auginti; arba nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

Or. en

Pakeitimas 1286
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariamos 
žemės plotas didesnis nei vidutinio žemės 
ūkio valdos dydžio, nustatyto VI priede, 
plotas ir ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

Or. en

Pakeitimas 1287
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima ne mažiau kaip dešimt hektarus ir 
ne daugiau kaip 50 hektarų, ir auginami 
bent trys skirtingi pasėliai, jei ūkininko 
ariama žemė užima daugiau kaip
50 hektarų;

Or. en
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Pakeitimas 1288
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima ne mažiau kaip 15 hektarų ir ne 
daugiau kaip 20 hektarų, ir auginami 
bent trys skirtingi pasėliai, jei ūkininko 
ariama žemė užima daugiau kaip
50 hektarų;

Or. it

Pakeitimas 1289
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima ne mažiau kaip 15 hektarų ir ne 
daugiau kaip 30 hektarų, ir auginami 
bent trys skirtingi pasėliai, jei ūkininko 
ariama žemė užima daugiau kaip
30 hektarų;

Or. en

Pakeitimas 1290
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria 



PE494.483v01-00 26/170 AM\909517LT.doc

LT

do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima ne mažiau kaip 5 hektarus ir ne 
daugiau kaip 20 hektarų, ir auginami 
bent trys skirtingi pasėliai, jei ūkininko 
ariama žemė užima daugiau kaip
20 hektarų, ir ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti;

Or. en

Pakeitimas 1291
Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 20 hektarų ir didžiąją 
augimo ciklo dalį nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui
ar daugiau kaip 70 % šios žemės 
naudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti arba derinama minėtoji veikla;

Or. it

Pakeitimas 1292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 50 hektarų ir didžiąją 
metų dalį nenaudojama vien tik žolei 
auginti (sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

Or. es

Pagrindimas

Būtina padidinti mažiausią hektarų skaičių, nuo kurio taikoma šioje dalyje numatyta 
priemonė, nes priešingu atveju dėl įvairinimo patiriamos aplinkos sąnaudos gali būti didesnės 
nei sąnaudos, kurias siekiama sumažinti. Taip pat reikėtų nustatyti priemonę gyvulių ūkiams, 
kuriuose nėra žemės. 

Pakeitimas 1293
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 35 hektarus ir ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

Or. en

Pakeitimas 1294
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 20 hektarų ir ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba naudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

Or. es

Pagrindimas

Pasėlių įvairinimo sistemos, kurią siūlo Komisija, nebus įmanoma įgyvendinti daugelyje 
Europos žemės ūkio regionų. Pasėlių įvairinimo reikalavimas turi būti taikomas ariamai 
žemei, kurioje nevykdoma aplinkai naudinga veikla ir netaikomi aplinkai naudingi metodai ar 
sistemos.

Pakeitimas 1295
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 20 hektarų ir ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

Or. en
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Pakeitimas 1296
Liam Aylward, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 15 hektarų ir ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

Or. en

Pagrindimas

Neperspektyvu taikyti atskiras sėjos ir derliaus nuėmimo sistemas mažuose žemės sklypuose;
be to, kai kurioms valstybėms narėms bus sudėtinga rasti tris tinkamus pasėlius, ypač gyvulių 
ūkiuose, kuriuose grūdai auginami tik siekiant papildyti pašarą žiemą.  Todėl siūloma, kad 
reikalavimas auginti tris pasėlius būtų sumažintas iki dviejų ir minimali 15 hektarų riba, nuo 
kurios taikomas minėtasis reikalavimas, būtų nustatyta 29 ir 30 straipsniuose.

Pakeitimas 1297
Seán Kelly, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 15 hektarų ir ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

Or. en
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Pagrindimas

Neperspektyvu taikyti atskiras sėjos ir derliaus nuėmimo sistemas mažuose žemės sklypuose; 
be to, kai kurioms valstybėms narėms bus sudėtinga rasti tris tinkamus pasėlius, ypač gyvulių 
ūkiuose, kuriuose grūdai auginami tik siekiant papildyti pašarą žiemą. Todėl siūloma, kad 
reikalavimas auginti tris pasėlius būtų sumažintas iki dviejų ir minimali 15 hektarų riba, nuo 
kurios taikomas minėtasis reikalavimas, būtų nustatyta 29 ir 30 straipsniuose.

Pakeitimas 1298
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 15 hektarų ir ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

Or. en

Pakeitimas 1299
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 15 hektarų ir ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;
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Or. de

Pakeitimas 1300
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) Ariamoje žemėje, kai ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 20 hektarus ir ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba nenaudojama vien tik ankštiniams
augalams ar pasėliams vandenyje auginti, 
skirta ekologinei gamybai arba yra tik 3 
dalyje numatytose vietovėse:
i) jų ariamoje žemėje auginami bent du 
skirtingi pasėliai;
ii) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė;

Or. es

Pakeitimas 1301
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) Ariamoje žemėje, kai ūkininko ariama 
žemė užima mažiau kaip 15 hektarų ir
daugiau kaip 20 hektarų ir ji didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik ankštiniams
augalams ar pasėliams vandenyje auginti, 
skirta ekologinei gamybai arba yra tik 3 
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dalyje numatytose vietovėse:

Or. es

Pakeitimas 1302
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginamas tam 
tikras skirtingų pasėlių kiekis, jei ūkininko 
ariama žemė užima daugiau kaip 3 
hektarus ir didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti. Šis kiekis priklauso 
nuo daugiamečių pievų dydžio ir dalies 
(procentais) jų valdoje.

Or. fr

Pakeitimas 1303
James Nicholson, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje arba 
bendradarbiaujant su kaimyniniais ūkiais
auginami bent trys ar daugiau skirtingų 
pasėlių, jei ūkininko ar ūkininkų ariama 
žemė užima daugiau kaip 15 hektarų ir ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui,
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti arba netinka sėjomainai. Šiame 
straipsnyje žodis „kaimyninis“ gali 
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nebūtinai reikšti gretimą.

Or. en

Pakeitimas 1304
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, įskaitant ankštinius ir 
baltyminius augalus, jei ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 10 hektarų ir ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

Or. fr

Pakeitimas 1305
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 15 hektarų;

Or. en
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Pakeitimas 1306
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti;

a) auginami bent trys skirtingi pasėliai, jei 
ūkininko ariama žemė užima daugiau kaip
20 hektarų;

Or. bg

Pakeitimas 1307
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 35 hektarus ir ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

Or. en

Pakeitimas 1308
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti;

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba daugiau kaip 70 % 
žemės neskiriama pasėliams, kurie
didžiąją savo vegetacijos ciklo dalį gali 
būti apsemti vandens, auginti;

Or. en

Pakeitimas 1309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. es

Pakeitimas 1310
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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

aa) kiekviename žemės sklype taikoma 
sėjomaina, išskyrus sklypus, kuriuose 
auginama daugiametė pieva arba yra 
daugiametės ganyklos ir daugiamečiai 
augalai.

Or. fr

Pakeitimas 1311
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1312
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) numatomi ir išlaikomi biologinės 
įvairovės koridoriai

Or. en

Pakeitimas 1313
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

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

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) jų valdoje išlaikoma pusiau natūrali ir 
nedirbama žemė ir

Or. en

Pakeitimas 1314
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) jų valdoje išlaikoma pusiau natūrali ir 
nedirbama žemė ir

Or. en

Pakeitimas 1315
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) jų valdoje išlaikoma pusiau natūrali ir 
nedirbama žemė ir

Or. en

Pakeitimas 1316
Julie Girling

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

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) jų valdoje išlaikoma pusiau natūrali ir 
nedirbama žemė ir

Or. en

Pakeitimas 1317
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) jų valdos žemės ūkio paskirties žemėje 
išlaikomi daugiamečių pievų, ganyklų 
arba daugiamečių pasėlių plotai;

Or. en

Pakeitimas 1318
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) plotai, jų kasmetinėje paraiškoje 
deklaruoti kaip daugiametės ganyklos, 
išlaikomi geros būklės ir

Or. es

Pagrindimas

Reikalavimas „ekologizuoti“ daugiamečių ganyklų plotus reiškia išlaikyti juos geros būklės. 
Todėl sąvoka „išlaikyti“ turėtų būti suprantama kaip „išlaikyti atitinkamą laiką“. Taigi 
ūkininkai gaus ekologizavimo išmokas už daugiamečių pievų plotus, kuriuos jie kiekvienais 
metais deklaruoja, jeigu laikysis reikalavimo išlaikyti juos geros būklės.
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Pakeitimas 1319
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva, ganykla ar daugiamečiai pasėliai;

Or. en

Pakeitimas 1320
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ar daugiametė ganykla ir

Or. fr

Pakeitimas 1321
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė
pieva ir

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir ganykla ir

Or. fr
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Pakeitimas 1322
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir istorinės ganyklos ir

Or. es

Pagrindimas

Būtina padidinti mažiausią hektarų skaičių, nuo kurio taikoma šioje dalyje numatyta 
priemonė, nes priešingu atveju dėl įvairinimo patiriamos aplinkos sąnaudos gali būti didesnės 
nei sąnaudos, kurias siekiama sumažinti. Taip pat reikėtų nustatyti priemonę gyvulių ūkiams, 
kuriuose nėra žemės.

Pakeitimas 1323
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
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir ganykla;

Or. it

Pakeitimas 1324
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė b) jų valdoje išlaikomi esami daugiamečių 
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pieva ir ganyklų plotai;

Or. es

Pakeitimas 1325
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) jų valdoje išlaikomi esami daugiamečių 
ganyklų plotai;

Or. es

Pakeitimas 1326
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
ganykla ir

Or. en

Pakeitimas 1327
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
ganykla ir
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Or. en

Pakeitimas 1328
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva

Or. en

Pagrindimas

Įtraukus istorines ganyklas gali pernelyg padidėti plotai, tinkami gauti išmokas (pvz., 
anksčiau nenaudotos pievos), ir dėl to sumažėjus išmokų dydžiui gali pablogėti valdų, kuriose 
sutelkta rinkos produkcija, situacija. Todėl galimybė skirti tiesiogines išmokas už šiuos plotus 
turėtų būti suteikiama tik valstybėms narėms, kurios mano, kad šios ganyklos vertingos.

Pakeitimas 1329
Paolo De Castro

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jų valdoje išlaikomi esami 
daugiamečiai pasėliai, jeigu jie geros 
agronominės būklės, ir

Or. it

Pakeitimas 1330
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 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jų ūkiuose išlaikomi esami 
daugiamečiai pasėliai kartu taikant 
specialiuosius agronominius metodus 
arba

Or. it

Pakeitimas 1331
Salvatore Caronna

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) daugiamečiams pasėliams taikomi 
specialieji agronominiai metodai;

Or. it

Pakeitimas 1332
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) daugiau kaip 70 % šios žemės 
naudojama pasėliams vandenyje auginti 
didžiąją dalį augimo ciklo arba derinama 
minėtoji veikla.

Or. it
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Pakeitimas 1333
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tekstas tik perkeliamas į a punktą.

Pakeitimas 1334
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1335
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 1336
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

c) kartu su aplinkos apsaugos valdymu 
įgyvendinamos klimato kaitos poveikio 
mažinimo priemonės.

Or. en

Pakeitimas 1337
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

c) jų ariamoje žemėje išsaugomos
ekologiniu požiūriu svarbios vietovės, jei 
ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 20 hektarų ir didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti, kuo mažiau ardomas 
dirvožemis ir (arba) nuolatinė dirvožemio 
danga;

Or. en

Pakeitimas 1338
Liam Aylward, Marian Harkin

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

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

c) jų ariamoje žemėje yra ekologiniu 
požiūriu svarbios vietovės, jei ūkininko 
ariama žemė užima daugiau kaip 15 
hektarų ir didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti.

Or. en

Pakeitimas 1339
Seán Kelly, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

c) jų ariamoje žemėje yra ekologiniu 
požiūriu svarbios vietovės, jei ūkininko 
ariama žemė užima daugiau kaip 15 
hektarų ir didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti.

Or. en

Pakeitimas 1340
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
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ekologiniu požiūriu svarbi vietovė. ekologiniu požiūriu svarbi vietovė ir 
auginami pasėliai ir taikomi metodai, 
padedantys sušvelninti klimato kaitos 
poveikį; skatinami, išlaikomi ir remiami 
pasėliai ir ūkininkavimo veikla, kuri 
padeda fiksuoti CO2 ir taip pasiekti 
teigiamą metinį anglies balansą, 
aplinkosauginiai veiksmai, apimantys 
žemės, kuriai gresia įdruskėjimas ar 
erozija, dirbimą, taip kovojant su 
dykumėjimu, ir vandens išteklių valdymo 
sistemos, kuriomis mažinamas vandens 
suvartojimas (drėkinimas iš vietinių 
šaltinių). Reikėtų taip pat pripažinti kai 
kurių pasėlių, auginamų šalia saugomų 
vietovių, tokių kaip šlapynių, svarbą 
aplinkai ir ekologinių veiksmų, kurie 
įgyvendinami pagal viešuosius arba 
privačiuosius gerosios žemės ūkio 
praktikos kodeksus ir kurie padeda 
sumažinti trąšų, pesticidų, vandens ir kt. 
vartojimą, vaidmenį.

Or. es

Pakeitimas 1341
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

c) jų ariamoje žemėje yra ekologiniu 
požiūriu svarbios vietovės, jei ūkininko 
ariama žemė užima daugiau kaip 15 
hektarų ir didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti.

Or. en
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Pakeitimas 1342
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė. Šioje 
žemės ūkio paskirties žemėje, be kita ko, 
leidžiama auginti daugiamečius kuro 
augalus ir (arba) baltyminius augalus.

Or. de

Pakeitimas 1343
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje
įdiegiama ekologinė infrastruktūra.

Or. en

Pakeitimas 1344
Marc Tarabella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jų ariamoje žemėje auginami nitratus 
kaupiantys augalai;

Or. fr
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Pagrindimas

Pernelyg trumpas sąrašas, kuriame neatsižvelgiama į Europos žemės ūkio įvairovę, bus labai 
neveiksmingas, o įgyvendinimo sąnaudos pernelyg didelės kai kuriems ūkininkams arba kai 
kuriems regionams. Todėl ūkininkai galėtų nuspręsti nedalyvauti, o tai pakenktų priemonės 
veiksmingumui. Norint padidinti veiksmingumą reikėtų numatyti ilgą priemonių sąrašą ir taip 
sudaryti galimybes valstybei narei ir ūkininkui pasirinkti labiausiai tinkamas priemones.

Pakeitimas 1345
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) maistinių medžiagų valdymo ūkyje 
planas;

Or. en

Pakeitimas 1346
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jų valdoje yra maistinių medžiagų 
valdymo planas.

Or. en

Pakeitimas 1347
Julie Girling

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

ca) įgyvendinamas maistinių medžiagų 
valdymo planas.

Or. en

Pakeitimas 1348
Diane Dodds

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įgyvendinamas maistinių medžiagų 
valdymo planas.

Or. en

Pakeitimas 1349
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įgyvendinamas maistinių medžiagų 
valdymo planas

Or. en

Pakeitimas 1350
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

ca) yra išteklių naudojimo efektyvumo 
didinimo ūkyje planas

Or. en

Pakeitimas 1351
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pagrindžiamas tvarių šėrimo metodų 
arba tam tikrais atvejais mėšlo pašalinimo 
būdų naudojimas, kad jais galėtų 
naudotis kiti ūkininkai savo reikalavimus 
atitinkančiuose hektaruose tais atvejais, 
kai tai gyvulių ūkiai, kuriuose nėra žemės.

Or. es

Pagrindimas

Būtina padidinti mažiausią hektarų skaičių, nuo kurio taikoma 1 dalies a punkte numatyta 
priemonė, nes priešingu atveju dėl įvairinimo patiriamos aplinkos sąnaudos gali būti didesnės 
nei sąnaudos, kurias siekiama sumažinti. Taip pat reikėtų nustatyti priemonę gyvulių ūkiams, 
kuriuose nėra žemės. 

Pakeitimas 1352
Elisabeth Jeggle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) atitinkama jų ariamos žemės dalis 
apželdinama žiemą;

Or. de
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Pakeitimas 1353
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) žieminė dirvožemio danga;

Or. en

Pakeitimas 1354
Elisabeth Jeggle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) pieva naudojama gyvuliams ganyti;

Or. de

Pakeitimas 1355
Marc Tarabella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) kontroliuojamai naudojamos azoto 
trąšos;

Or. fr

Pakeitimas 1356
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) yra biologinės įvairovės veiksmų ūkyje 
planas ir dalyvaujama bendroje 
biologinės įvairovės programoje

Or. en

Pakeitimas 1357
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) jų valdoje yra efektyvaus energijos 
vartojimo ūkyje planas.

Or. en

Pakeitimas 1358
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) įgyvendinamas efektyvaus energijos 
vartojimo ūkyje planas

Or. en

Pakeitimas 1359
Diane Dodds
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) įgyvendinamas efektyvaus energijos 
vartojimo ūkyje planas 

Or. en

Pakeitimas 1360
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) įgyvendinamas efektyvaus energijos 
vartojimo ūkyje planas

Or. en

Pakeitimas 1361
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) užtikrinama žemės ūkio paskirties 
žemės žieminė dirvožemio danga.

Or. en

Pakeitimas 1362
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

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

cc) minimaliai dirbama žemė arba 
nedirbama žemė ir tiesioginė sėja;

Or. en

Pakeitimas 1363
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) įgyvendinamas dirvožemio valdymo 
planas.

Or. en

Pakeitimas 1364
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) įgyvendinamas dirvožemio valdymo 
planas

Or. en

Pakeitimas 1365
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

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

cc) įgyvendinamas dirvožemio valdymo 
planas

Or. en

Pakeitimas 1366
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) yra vandentvarkos gerinimo ūkyje 
planas

Or. en

Pakeitimas 1367
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) pievų ruožai, gėlynų juostos ir 
atskiriamosios laukų juostos įruošiami 
ariamos žemės plotuose, ypač jeigu juos 
galima panaudoti energijos gamybai 
biomasės ir biologinių dujų gamybos 
įrenginiuose arba kovojant su dirvožemio 
erozija, ypač šlaituose; 

Or. de

Pakeitimas 1368
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) gyvuliai ganomi augimo laikotarpiu;

Or. fr

Pakeitimas 1369
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) įgyvendinamas efektyvaus vandens 
vartojimo planas.

Or. en

Pakeitimas 1370
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) įgyvendinami dirvožemio apsaugos 
valdymo planai;

Or. de

Pakeitimas 1371
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c d punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) biologinės įvairovės veiksmų planas;

Or. en

Pakeitimas 1372
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) regionų lankstumas įgyvendinimo 
klausimais.

Or. en

Pakeitimas 1373
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) dalyvaujama fitoredukcijos 
programoje;

Or. fr

Pakeitimas 1374
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c e punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ce) vandentvarka.

Or. en

Pakeitimas 1375
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ce) įgyvendinami energijos arba klimato 
apsaugos valdymo planai;

Or. de

Pakeitimas 1376
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ce) yra nuotekų panaudojimo 
optimizavimo planas;

Or. fr

Pakeitimas 1377
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 f. vietovės, kuriose laukiniai gyvūnai 
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randa maisto, pvz., pamiškėse;

Or. de

Pakeitimas 1378
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cf) dalyvaujama antibiotikų mažinimo 
programoje;

Or. fr

Pakeitimas 1379
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cg) įruošiama žalioji danga žemės 
plotuose, kurie tam tikrą metų dalį liktų 
pliki;

Or. fr

Pakeitimas 1380
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
siekiant nustatyti specialiuosius 
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reikalavimus kiekvienai iš 1 dalyje 
nurodytų veiklų ir įtraukti naujas veiklas.

Or. fr

Pakeitimas 1381
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės iš 1 dalyje įtvirtinto 
sąrašo pasirenka trijų priemonių, kurias 
ūkininkai vykdys savo teritorijoje, rinkinį. 
Valstybės narės, pasinaudodamos 
galimybe regionų lygmeniu taikyti bazinės 
išmokos schemą pagal šio reglamento 20 
straipsnio 1 dalį, gali nuspręsti įvairiuose 
regionuose taikyti skirtingą priemonių 
rinkinį, atsižvelgdamos į regionų praktiką 
ir klimato sąlygas, laikydamosi objektyvių 
ir nediskriminacinių kriterijų.
Apie šį sprendimą valstybės narės 
Komisijai praneša iki 2013 m. rugpjūčio 
1 d. Komisija patvirtina valstybių narių 
pasirinktą priemonių rinkinį, 
atsižvelgdama į vienodo aplinkosauginio 
ir klimato apsaugos veiksmingumo 
kriterijus ir pasiektą pagal šį skyrių 
pasirinktų priemonių ir agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato programų, 
numatytų Reglamento (ES) Nr. [...] 
[RDR] 29 straipsnyje, pusiausvyrą.
Kai Komisija nepritaria priemonių 
rinkiniui, apie kurį pranešė valstybė narė, 
kompetentingos valstybės narės 
institucijos ir Komisijos tarnybos 
kviečiamos pasikeisti informacija ir 
nurodyti priežastis, kuriomis grindžiama 
kiekvienos šalies pozicija, siekiant surasti 
taikų sprendimą. Jei po dviejų mėnesių 
nuo pradinio pranešimo dienos Komisija 
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mano, kad valstybės narės pasirinktas 
priemonių rinkinys neatitinka pakankamo 
ir vienodo aplinkos ir klimato apsaugos 
lygio, ji gali numatyti tai valstybei narei 
30, 31 ir 32 straipsniuose nustatytas 
priemones kaip priemonių rinkinį, kuris 
šioje valstybėje narėje bus taikomas 
vėliau.

Or. en

Pagrindimas

Pasirinkimo galimybę suteikiantis metodas negali sumažinti naudos aplinkai ir klimatui, 
atsirandančios dėl tiesioginių išmokų ekologinio elemento. Kartu su lankstumu valstybėms 
narėms turi būti numatoma ir atsakomybė bei atskaitomybė; todėl valstybės narės turėtų 
konsultuotis su Komisija dėl pasirinktos priemonės šiuo klausimu ir jai turi būti suteikta teisė 
užtikrinti, kad valstybių narių pasirinktos priemonės turėtų vienodą poveikį visoje Sąjungoje.

Pakeitimas 1382
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Ekologizavimas turi vykti vienodai 
visoje ES ir todėl turi būti 
apskaičiuojamas remiantis santykiu tarp 
metinės didžiausios sumos, skirtos 
tiesioginėms išmokoms 27 valstybėms 
narėms, ir 2014 m. reikalavimus 
atitinkančios žemės ūkio paskirties žemės, 
taikant atitinkamą procentinę dalį, kuri 
bus nustatyta, siekiant užtikrinti, kad nuo 
2014 m. aplinkosauginė vertė būtų 
vienoda visose valstybėse narėse.

Or. pt

Pakeitimas 1383
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valdoms, kuriose ne mažiau kaip 
80 % žemės užima daugiametės pievos ir 
ganyklos ir kurios atitinka 1 dalies b 
punkte nustatytą reikalavimą, netaikomi 1 
dalies a ir c punktuose nustatyti 
reikalavimai.

Or. fr

Pakeitimas 1384
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Valstybės narės arba regionai gali
pasiūlyti Komisijai kitą klimatui ir 
aplinkai naudingą veiklą, kaip alternatyvą 
ankstesnėje dalyje nurodytų rūšių veiklai, 
atsižvelgiant į valstybės narės ar regiono 
gamybos charakteristikas ir aplinką.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad ekologizavimo išmokas reglamentuojančios nuostatos būtų 
lankstesnės ir kad būtų platesnė siūlomų priemonių taikymo sritis. Ekologizavimo išmokos 
neturėtų būti reikalavimas, bet priedas prie bazinės išmokos. Taip pat nustatoma, jog būtų 
galima pasiūlyti naujas ekologizavimo priemones, kad kiekviena valstybė narė ir kiekvienas 
regionas galėtų pasiūlyti narei ar regionui tinkamas ekologizavimo priemones. Apie šias 
naujas priemones informuos ir jas leis taikyti Komisija.
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Pakeitimas 1385
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą papildomą
išmoką skiria ūkininkams, kurie iš dviejų 1 
dalyje nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių, 32a straipsnio (naujo) ir 32b 
straipsnio (naujo).

Or. en

Pakeitimas 1386
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės ir pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš dviejų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 
32 straipsnių.

Or. en
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Pakeitimas 1387
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš dviejų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

Or. fr

Pagrindimas

Pernelyg trumpas sąrašas, kuriame neatsižvelgiama į Europos žemės ūkio įvairovę, bus labai 
neveiksmingas. Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti iš Europos priemonių sąrašo 
tas priemones, kurios labiausiai tinka jų tinklams pasiekti. Priešingu atveju, yra didelė rizika, 
kad kai kurie ūkininkai arba kai kurie regionai patirs pernelyg dideles įgyvendinimo 
sąnaudas, todėl daug ūkininkų nedalyvaus.

Pakeitimas 1388
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką gali 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu skirti
ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje nurodytų 
veiklos rūšių vykdo jiems aktualią veiklą, 
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straipsnių. laikydamiesi 30, 31 ir 32 straipsnių.

Or. en

Pakeitimas 1389
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką gali 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu skirti
ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje nurodytų 
veiklos rūšių vykdo jiems aktualią veiklą, 
laikydamiesi 30, 31 ir 32 straipsnių.

Or. en

Pakeitimas 1390
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą papildomą
išmoką skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 
dalyje nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.
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Or. en

Pakeitimas 1391
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą papildomą
išmoką skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 
dalyje nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

Or. en

Pakeitimas 1392
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės ir pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo savo ūkiams 
taikomą veiklą, laikydamiesi 30, 31, 32 ir
32a straipsnių.

Or. es
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Pakeitimas 1393
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

Or. es

Pakeitimas 1394
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

Or. en
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Pakeitimas 1395
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo veiklą, kuri
jiems padeda pagerinti ūkininkavimo ir 
aplinkosaugos vadybos metodus pagal 1 
dalį, laikydamiesi 30, 31 ir 32 straipsnių.

Or. en

Pakeitimas 1396
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, kuri atitinka papildomus 
tinkamo aplinkos valdymo reikalavimus,
laikydamiesi 30, 31 ir 32 straipsnių.

Or. es
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Pakeitimas 1397
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės ir pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie paiso 1 dalyje 
nurodytų reikalavimų, kurie jiems
aktualūs, laikydamiesi 29, 30, 31 ir 
32 straipsnių.

Or. en

Pakeitimas 1398
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31, 32, 
32a ir (arba) 32 c straipsnių.

Or. en

Pakeitimas 1399
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių. Pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] 
[HZR] tokioms išmokoms taikomi 
mažinimai ir nuobaudos negali jokiais 
atvejais būti didesni nei minėtos išmokos 
suma.

Or. es

Pagrindimas

Antra pastraipa pridėta siekiant užtikrinti, kad mažinimai ir nuobaudos, skiriamos, jei 
nesilaikoma ekologizavimo išmokos, taikomi tik šiam paramos elementui ir neturi poveikio 
jokiems kitiems elementams ar bazinės išmokos sumai.

Pakeitimas 1400
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
tokioms išmokoms taikomi mažinimai ir 
nuobaudos negali jokiais atvejais būti 
didesni nei minėtos išmokos suma.

Or. es
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Pakeitimas 1401
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
tokioms išmokoms taikomi mažinimai ir 
nuobaudos negali jokiais atvejais būti 
didesni nei minėtos išmokos suma.

Or. es

Pakeitimas 1402
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Per dvejus šio reglamento taikymo 
metus ūkininkai privalo vykdyti tik vieną 
iš trijų klimatui ir aplinkai naudingų 
veiklų, nurodytų šiame skyriuje.

Or. fr

Pakeitimas 1403
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Galimos nuobaudos už 30, 31 ir 32 
straipsnio nuostatų nesilaikymą gali 
viršyti šiame skyriuje nurodytą išmoką. 
Visi mažinimai ir nuobaudos už tokį 
nesilaikymą taikomi tik valstybėms 
narėms ir regionams, kurie nesilaikė 



AM\909517LT.doc 73/170 PE494.483v01-00

LT

minėtų straipsnių.

Or. en

Pagrindimas

Ekologizavimo išmoka privalo būti susieta tik su bazine išmoka, nes svarbu, kad visi ES lėšas 
gaunantys ūkininkai laikytųsi būtiniausių aplinkos standartų teikdami aplinkos viešąsias 
gėrybes visoje ES.

Pakeitimas 1404
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos 
dalis yra vietovėje, kuriai taikoma 
Direktyva 92/43/EEB arba Direktyva 
2009/147/EB, turi teisę gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jei vykdo šiame 
skyriuje nurodytą veiklą taip, kad toje 
valdoje vykdoma minėta veikla atitiktų tų 
direktyvų tikslus.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1405
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos dalis 
yra vietovėje, kuriai taikoma Direktyva 
92/43/EEB arba Direktyva 2009/147/EB, 
turi teisę gauti šiame skyriuje nurodytą 
išmoką, jei vykdo šiame skyriuje nurodytą 
veiklą taip, kad toje valdoje vykdoma 

3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos dalis 
yra vietovėje, kuriai taikoma Direktyva 
92/43/EEB arba Direktyva 2009/147/EB, ir 
ūkininkai, kurie gauna agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato išmokas pagal  
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
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minėta veikla atitiktų tų direktyvų tikslus. 29 straipsnį, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką pagal 
šiuos kriterijus atitinkančius hektarus.

Or. es

Pakeitimas 1406
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos dalis 
yra vietovėje, kuriai taikoma Direktyva 
92/43/EEB arba Direktyva 2009/147/EB, 
turi teisę gauti šiame skyriuje nurodytą 
išmoką, jei vykdo šiame skyriuje nurodytą 
veiklą taip, kad toje valdoje vykdoma 
minėta veikla atitiktų tų direktyvų tikslus.

3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos dalis 
yra vietovėje, kuriai taikoma Direktyva 
92/43/EEB arba Direktyva 2009/147/EB, ir 
ūkininkai, kurie gauna agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato išmokas pagal  
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnį, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką pagal 
šiuos kriterijus atitinkančius hektarus.

Or. es

Pagrindimas

Ūkiams, esantiems tinklo „Natura 2000“ saugomoje teritorijoje, taikomi griežti apribojimai, 
susiję su jų gamybos pajėgumais, o dėl to dažnai randasi papildomų sąnaudų ir prarandamas 
pelnas. Ūkininkai, kurie privalo taikyti agrarinės aplinkosaugos ir klimato apsaugos 
priemones, turi atitikti kriterijus, taikomus aplinkos viešosioms gėrybėms teikti, kurie yra 
griežtesni nei kompleksinės paramos reikalavimai.

Pakeitimas 1407
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos dalis 3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos dalis 
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yra vietovėje, kuriai taikoma Direktyva 
92/43/EEB arba Direktyva 2009/147/EB, 
turi teisę gauti šiame skyriuje nurodytą 
išmoką, jei vykdo šiame skyriuje nurodytą 
veiklą taip, kad toje valdoje vykdoma 
minėta veikla atitiktų tų direktyvų tikslus.

yra vietovėje, kuriai taikoma Direktyva 
92/43/EEB arba Direktyva 2009/147/EB, ir 
ūkininkai, kurie gauna agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato išmokas pagal  
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnį, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką pagal 
šiuos kriterijus atitinkančius hektarus.

Or. es

Pagrindimas

Suderinama su kriterijumi, pagal kurį ūkiai, kuriems taikomi aplinkosaugos apribojimai, gali 
tiesiogiai gauti ekologizavimo išmokas.

Pakeitimas 1408
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos dalis 
yra vietovėje, kuriai taikoma Direktyva 
92/43/EEB arba Direktyva 2009/147/EB, 
turi teisę gauti šiame skyriuje nurodytą 
išmoką, jei vykdo šiame skyriuje nurodytą 
veiklą taip, kad toje valdoje vykdoma 
minėta veikla atitiktų tų direktyvų tikslus.

3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos dalis 
yra vietovėje, kuriai taikoma Direktyva 
92/43/EEB arba Direktyva 2009/147/EB,
saugomoje teritorijoje, kuriai taikoma 
Direktyva 2000/60, arba saugomoje 
teritorijoje, kuriai taikomi nacionaliniai 
aplinkos apsaugos teisės aktai, turi teisę 
gauti šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Or. en

Pakeitimas 1409
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos dalis 3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos dalis 
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yra vietovėje, kuriai taikoma Direktyva 
92/43/EEB arba Direktyva 2009/147/EB, 
turi teisę gauti šiame skyriuje nurodytą 
išmoką, jei vykdo šiame skyriuje nurodytą 
veiklą taip, kad toje valdoje vykdoma 
minėta veikla atitiktų tų direktyvų tikslus.

yra vietovėje, kuriai taikoma Direktyva 
92/43/EEB arba Direktyva 2009/147/EB, 
turi teisę gauti šiame skyriuje nurodytą 
išmoką atsižvelgiant į jų valdos, kuriai 
taikoma Direktyva 92/43/EEB arba 
Direktyva 2009/147/EB, plotą.

Or. fr

Pagrindimas

Teritorijose, kurioms taikoma Direktyva 92/43/EEB arba Direktyva 2009/147/EB, turi būti 
vykdoma aplinkai ir biologinei įvairovei naudinga veikla, įskaitant tinklą „Natura 2000“ 
ekologizacijos aspektu, o tai yra aiškus ženklas, kad pagal ŽŪP įsipareigojama prisidėti prie 
buveinių ir rūšių Europos Sąjungoje apsaugos.

Pakeitimas 1410
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos dalis 
yra vietovėje, kuriai taikoma Direktyva 
92/43/EEB arba Direktyva 2009/147/EB, 
turi teisę gauti šiame skyriuje nurodytą 
išmoką, jei vykdo šiame skyriuje nurodytą 
veiklą taip, kad toje valdoje vykdoma 
minėta veikla atitiktų tų direktyvų tikslus.

3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos dalis 
yra vietovėje, kuriai taikoma Direktyva 
92/43/EEB arba Direktyva 2009/147/EB, 
turi teisę gauti šiame skyriuje nurodytą 
išmoką.

Or. en

Pakeitimas 1411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

3a. Komisija tvirtina pirmesnėje dalyje 
nurodytus valstybių narių ir regionų 
pasiūlymus taikydama 56 straipsnyje 
nustatytą procedūrą.

Or. es

Pakeitimas 1412
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos 
dalis yra tinklui „Natura 2000“ 
priklausančioje teritorijoje arba 
saugomoje gamtos teritorijoje, turi teisę 
ipso facto gauti šiame skyriuje nurodytą 
išmoką.

Or. pt

Pakeitimas 1413
Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ūkininkai, kurių valdoms taikomos 
nacionalinės pripažintos vertės aplinkai 
schemos, gauna šiame skyriuje nurodytą 
išmoką, jeigu Komisija tam specialiai 
pritaria.

Or. fr
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Pakeitimas 1414
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu jie atitinka 
vieną iš šių savaime ekologinio 
ūkininkavimo kriterijų:

– ūkininkai, kuriems taikomos agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato schemos pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnį arba
– ekologiškai ūkininkaujantys ūkininkai 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
30 straipsnį; arba
– ūkininkai, kurių valdos sertifikuotos 
pagal nacionalines aplinkosaugos 
sertifikavimo sistemas, Komisijos 
patvirtintas Komisijos kaip turinčias bent 
jau tokį patį poveikį aplinkai kaip 
pagrindiniai ekologizavimo kriterijai; 
arba
– ūkininkai, kurių daugiau kaip 70 % 
reikalavimus atitinkančios žemės ūkio 
paskirties žemės užima pievos.

Or. en

Pakeitimas 1415
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu priklauso 
vienai iš šių kategorijų:
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reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

– ūkininkai, kurie laikosi Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų reikalavimų, arba
– agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
[RDR] 29 straipsnį paramos gavėjai;
– ūkiai, esantys tinklo „Natura 2000“ 
teritorijose;
– ūkiai, kuriuose dominuoja pievos ir 
ganyklos;
– ūkininkai, kurie yra sertifikuoti pagal 
nacionalines arba regionines 
aplinkosaugos sertifikavimo sistemas;
– konkrečios nacionalinės teritorijos (pvz., 
karstinės zonos, sąnašinės pievos / 
užliejamos pievos).

Or. en

Pakeitimas 1416
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu jie atitinka 
vieną iš šių savaime ekologinio 
ūkininkavimo kriterijų:

– ūkininkai, kuriems taikomos agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato schemos pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnį arba pagal lygiaverčius teisės 
aktus, arba
– ūkininkai, kuriems taikomos biologinės 
įvairovės sistemos pagal nacionalinius 
teisės aktus; arba
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– ekologiškai ūkininkaujantys ūkininkai 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
30 straipsnį; arba
– ūkininkai, kurių valdos sertifikuotos 
pagal nacionalines aplinkosaugos 
sertifikavimo sistemas, Komisijos 
patvirtintas Komisijos kaip turinčias bent 
jau tokį patį poveikį aplinkai kaip 
pagrindiniai ekologizavimo kriterijai; 
arba
– ūkininkai, kurių daugiau kaip 70 % 
reikalavimus atitinkančios žemės ūkio 
paskirties žemės užima pievos.

Or. en

Pakeitimas 1417
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu priklauso 
vienai iš šių kategorijų:

– ūkininkai, kurie laikosi Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, arba
– agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
[RDR] 29 straipsnį tam tikros paramos 
gavėjai, arba
– paramos pagal nacionalinę arba 
regioninę sertifikavimo sistemą su 
ekologine verte gavėjai, arba
– ūkininkai, kurių ne mažiau kaip 50 % 
žemės ūkio paskirties žemės sudaro 
daugiametės pievos.
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Or. de

Pakeitimas 1418
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu priklauso 
vienai iš šių kategorijų:   – ūkininkai, 
turintys ne mažiau kaip 20 % miško plotų;

– ūkininkai, kurių daugiau kaip 50 % 
reikalavimus atitinkančios žemės ūkio 
paskirties žemės užima pievos;
– ūkininkai, kurie yra 100 % sertifikuoti 
kaip taikantys tvaraus ūkininkavimo 
metodus, įskaitant integruotą 
ūkininkavimą.

Or. en

Pakeitimas 1419
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu priklauso 
vienai iš šių kategorijų:

– valdos ariama žemė užima mažiau kaip 
15 hektarų arba
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– daugiau kaip 50 % valdos žemės ūkio 
paskirties žemės priklauso tinklui „Natura 
2000“, arba
– daugiau kaip 50 % valdos žemės ūkio 
paskirties žemės taikomos agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato priemonės pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnį,
– ūkininkai, kurie laikosi Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 1420
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu priklauso 
vienai iš šių kategorijų:

– ūkininkai, kurie laikosi Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, arba
– agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
[RDR] 29 straipsnį tam tikros paramos 
gavėjai, arba
– ūkininkai, auginantys itin svarbius 
aplinkai ir kraštovaizdžiui pasėlius.

Or. it
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Pakeitimas 1421
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu priklauso 
vienai iš šių kategorijų:

– ūkininkai, kurie laikosi Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų,
– ūkininkai, kurie laikosi nepriklausomai 
pripažintose nacionalinėse arba 
regioninėse sertifikuotose sistemose, 
naudingose aplinkai ir klimatui, nustatytų 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Sertifikuotų sistemų kaip savaime ekologiškų įtraukimas bus paskata plėtoti šias sistemas, 
kurios padeda spręsti biologinės įvairovės ir klimato kaitos problemas. Tai prisidės prie 
tvaresnio ir išteklius taupančio žemės ūkio plėtros.

Pakeitimas 1422
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu priklauso 
vienai iš šių kategorijų: – ūkininkai, kurie 
laikosi Reglamento (EB) Nr. 834/2007 
29 straipsnio 1 dalyje nustatytų ekologinio 
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ūkininkavimo reikalavimų, arba
– agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
[RDR] 29 straipsnį paramos gavėjai;
– ūkininkai, kurie turi plotų, skirtų 
daugiametėms ganykloms, 
daugiamečiams, ankštiniams augalams 
arba pasėliams vandenyje; 
– gavėjai, kurie turi žemės tinklo „Natura 
2000“ teritorijoje.

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų pripažinti tam tikrų pasėlių arba gamybos sistemų esminę aplinkosauginę vertę; šie 
pasėliai ir sistemos turėtų savaime būti laikomi ekologiški net ir netaikant papildomų metodų.
Daugiametės ganyklos padeda kovoti su erozija ir dykumėjimu, nes fiksuoja CO2 ir apsaugo 
kraštovaizdį. Ryžiai atlieka pagrindinį vaidmenį apsaugant šlapynių augaliją ir gyvūniją ir kt.

Pakeitimas 1423
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu priklauso 
vienai iš šių kategorijų: – ūkininkai, kurie 
laikosi Reglamento (EB) Nr. 834/2007 
29 straipsnio 1 dalyje nustatytų ekologinio 
ūkininkavimo reikalavimų, arba

– agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemonės pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 39 straipsnio 2 dalį ir 
(arba) Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnį paramos gavėjai, arba
– išmokų už priemones ir (arba) veiksmus, 
numatytus aplinkosaugos gairėse, 
taikomose tvarioms veiklos programoms 
vieno bendro rinkų organizavimo 
sąlygomis, gavėjai.
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Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba, arba kuriems taikomos 
agrarinės aplinkosaugos priemonės pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
39 straipsnio 2 dalį ir (arba) Reglamento 
(ES) Nr. [...] [RDR] 29 straipsnį, arba 
veiksmai ir (arba) priemonės, numatyti 
aplinkosaugos gairėse, taikomose 
tvarioms veiklos programoms vieno 
bendro rinkų organizavimo sąlygomis.

Or. it

Pakeitimas 1424
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu priklauso 
vienai iš šių kategorijų: – ūkininkai, kurie 
laikosi Reglamento (EB) Nr. 834/2007 
29 straipsnio 1 dalyje nustatytų ekologinio 
ūkininkavimo reikalavimų, arba

– agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemonės pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 39 straipsnio 2 dalį ir 
(arba) Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnį paramos gavėjai;
– ūkininkai, kurie laikosi aplinkosaugos 
gairių, taikomų tvarioms veiklos 
programoms vieno bendro rinkų 
organizavimo sąlygomis, arba 
nacionalinių agrarinės aplinkosaugos 
gairių. 

Or. it
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Pakeitimas 1425
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu priklauso 
vienai iš šių kategorijų: – ūkininkai, kurie 
laikosi Reglamento (EB) Nr. 834/2007 
29 straipsnio 1 dalyje nustatytų ekologinio 
ūkininkavimo reikalavimų, arba
– agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemonės pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 39 straipsnio 2 dalį ir 
(arba) Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnį paramos gavėjai.

Or. it

Pakeitimas 1426
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu priklauso 
vienai iš šių kategorijų:
– ūkininkai, kurie laikosi Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų;
– agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
[RDR] 29 straipsnį paramos gavėjai;
– ūkininkai, naudojantys žemę 
daugiamečiams pasėliams; arba
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– ūkininkai, kurių bent 75 proc. valdos 
sudaro daugiametės pievos arba 
teritorijos, esančios regionuose, kuriems 
taikoma Direktyva 92/43/EEB arba 
Direktyva 2009/147/EB.

Or. bg

Pakeitimas 1427
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai, kurie laikosi bent vieno iš a–c 
punktuose nustatyto reikalavimo, turi 
teisę ipso facto gauti šiame skyriuje 
nurodytą išmoką.

a) Reglamento (EB) Nr. 834/2007 29 
straipsnio 1 dalyje nustatyti ekologinio 
ūkininkavimo reikalavimai.
b) Dalyvauti agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemonių programoje pagal 
Reglamento (ES) 1698/2005 39 straipsnio 
2 dalį arba RDP reglamento 29 straipsnio 
2 dalį. Programoje turi būti nustatytas 
pratęsimas, pagal kurį ūkiui turi būti 
taikomos skirtingos priemonės ir (arba) 
operacijos.
c) Dalyvauti trečiųjų šalių sertifikavimo 
schemose žemės ūkiui. Sertifikavimo 
schemą nustato valstybė narė ir apie ją 
pranešama Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 1428
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu priklauso 
vienai iš šių kategorijų:

– ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, arba
– ūkininkai, kurie atitinka agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato schemas, 
kuriomis reikalaujama daugiau, nei 
ekologizavimo reikalavimais.

Or. en

Pakeitimas 1429
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje ir 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimų 
27 straipsnio nustatytų ekologinio 
ūkininkavimo reikalavimų, turi teisę ipso 
facto nedarant poveikio išmokoms pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
27 straipsnį gauti šiame skyriuje nurodytą 
išmoką.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkai, atitinkantys agrarinės aplinkosaugos schemų reikalavimus, turėtų galėti gauti 
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išmokas už ekologizavimą.

Pakeitimas 1430
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, ir ūkininkai, kurių daugiau 
kaip 50 % reikalavimus atitinkančios 
žemės ūkio paskirties žemės naudojama 
žolei auginti arba ją dengia pievos, turi 
teisę ipso facto gauti šiame skyriuje 
nurodytą išmoką.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pripažįstama ypatinga pievų vertė siekiant klimato ir aplinkos apsaugos tikslų.

Pakeitimas 1431
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų ar Reglamento (EB) 
Nr. 128/2009 III priede nustatytų 
bendrųjų integruotos kenkėjų kontrolės 
principų, turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką.

Or. en
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Pakeitimas 1432
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką. Šis 
pripažinimas taip pat išplečiamas 
ūkininkams, kurių valdos yra 
aplinkosaugos teritorijose, nacionaliniu ir 
regioniniu lygmeniu pripažįstamose 
valstybių narių, ir žemės ūkio paskirties 
žemei, kuriai parama skiriama dėl 
agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimų 
pagal kaimo plėtros programas.

Or. fr

Pakeitimas 1433
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekologinio ūkininkavimo produkcija 
pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 
29 straipsnio 1 dalį;

Or. de

Pakeitimas 1434
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ūkininkai, kurių ūkiai atitinka kitas žemės 
ūkio ir ekologines sistemas ir kurie 
ženkliai prisideda prie pesticidų 
mažinimo, dirvožemio derlingumo 
išsaugojimo ir didinimo bei klimato kaitos 
švelninimo;

Or. en

Pakeitimas 1435
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ūkininkai, kurių daugiau kaip 70 % 
reikalavimus atitinkančios žemės ūkio 
paskirties žemės dengia pievos ar 
ūkininkai, kurių valda yra sertifikuota 
pagal nacionalines arba regionines 
aplinkosaugos sertifikavimo sistemas, turi 
teisę ipso facto gauti šiame skyriuje 
nurodytą išmoką.

Or. en

Pakeitimas 1436
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pirma pastraipa taikoma tik toms ūkio 
dalims, kurios atitinka a, b, c arba d 
poskirsniuose nustatytus reikalavimus;
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Or. de

Pakeitimas 1437
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ūkininkai, kurių reikalavimus atitinkantį 
valdos plotą, kaip apibrėžta 26 straipsnio 
1 dalyje, sudaro bent 75 proc. 
daugiametės pievos, turi teisę ipso facto 
gauti šiame skyriuje nurodytą išmoką;

Or. en

Pagrindimas

Ūkiai, kuriuos sudaro bent 75 proc. daugiametės pievos, turėtų būti laikomi iš esmės 
ekologiškais.  Tai yra daugiausiai pievų ūkiai, auginantys nedidelius kiekius javų.  Jei šiems 
ūkiams bus taikomi ekologizavimo reikalavimai, tai paskatins žolės monokultūrinį auginimą ir 
neproporcingas administracines išlaidas.

Pakeitimas 1438
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti ūkininkams mokėti 
šiame skyriuje nurodytas išmokas, jei jie 
vykdo klimatui ir aplinkai naudingą 
žemės ūkio veiklą kaip nustatė valstybė 
narė. Tokia veikla yra tokios pat 
aplinkosauginės ir (arba) klimatinės 
vertės kaip ir veikla, nurodyta 1 dalyje;

Or. en



AM\909517LT.doc 93/170 PE494.483v01-00

LT

Pagrindimas

Tai sudarys valstybėms narėms sąlygas sukurti supaprastintą agrarinės aplinkosaugos 
pobūdžio schemą pirmajame ramstyje kaip alternatyvą ekologizavimo priemonėms.

Pakeitimas 1439
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ūkininkai, kurių žemės ūkio plotai 
paliekami kaip daugiametės ganyklos 
arba naudojami daugiametėms, 
ankštinėms kultūroms ar ryžiams auginti, 
turi teisę gauti šiame skyriuje nurodytą 
papildomą išmoką, nebūtinai tuose 
plotuose turėdami laikytis 1 dalyje 
nurodytų ūkininkavimo praktikų;

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pripažįstama tam tikrų pasėlių esminė aplinkosauginė vertė.

Pakeitimas 1440
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aukščiau minėta išmoka taip pat taikoma 
ūkininkams, kurių žemės ūkio paskirties 
žemė yra nacionaliniu ir regioniniu 
lygmeniu valstybių narių pripažįstamose 
aplinkosaugos teritorijose, ir žemės ūkio 
paskirties žemei, kuriai parama skiriama 
dėl agrarinės aplinkosaugos 
įsipareigojimų pagal kaimo plėtros 
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programas. 

Or. pt

Pakeitimas 1441
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkams, kurių visa valda arba jos 
dalis yra vietovėje, kuriai taikoma 
Direktyva 92/43/EEB arba Direktyva 
2009/147/EB, ir ūkininkai, kurie gauna 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokas pagal  Reglamento (ES) Nr. [...] 
[RDR] 29 straipsnį, taip pat turi būti 
taikomas toks pripažinimas.

Or. es

Pagrindimas

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 están sometidas a limitaciones en su 
actividad productiva para su adecuada adaptación a los objetivos de especial conservación 
de estas zonas, y que en muchos casos implican costes adiciones y/o lucros cesantes. Por lo 
tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a cabo prácticas de acuerdo con lo 
establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser beneficiarias de forma automática 
del pago verde, sin necesidad de realizar medidas adicionales.De igual manera, se considera 
que deben tener derecho al pago verde de forma automática los agricultores que se acogen a 
las medidas agroambientales y climáticas en virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, 
teniendo en cuenta que ya deben realizar unos compromisos para la provisión de bienes 
públicos medioambientales con un nivel de exigencia superior a la condicionalidad.

Pakeitimas 1442
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma b pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pareiškėjai, kurie nori taikyti agrarines 
aplinkosaugos ir klimato priemones pagal 
pasiūlymą dėl reglamento dėl kaimo 
plėtros (COM(2011)0627/3) 29 straipsnį;

Or. de

Pakeitimas 1443
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ūkiai, kuriems taikomas kolektyvinio 
valdymo planas ir kurie įrodo, kad 
bendrai atitinka 1 dalies reikalavimus, 
turi teisę gauti šiame skyriuje nurodytą 
išmoką;

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas dėl suderinimo su pakeitimu, pateiktu 26a konstatuojamajai daliai.

Pakeitimas 1444
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ūkiai, esantys kalnų vietovėse, pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 
18 straipsnį;

Or. de
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Pakeitimas 1445
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

produkcija, atitinkanti auginimo 
integruotai gamybai gaires;

Or. de

Pakeitimas 1446
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba.

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams

– ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 11 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, arba
– kurie gauna tam tikras agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato išmokas pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnį; arba
– kurie gauna paramą pagal nacionalinę 
arba regioninę sertifikavimo sistemą su 
ekologine verte, arba
– kurių ne mažiau kaip 50 proc. žemės 
ūkio paskirties žemės sudaro daugiametės 
pievos.

Or. de
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Pakeitimas 1447
Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba.

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
plotams, kuriems taikomi čia nurodyti 
veiksmai ar reikalavimai.

Or. it

Pakeitimas 1448
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba.

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
plotams, kuriems taikomi čia nurodyti 
veiksmai ar reikalavimai.

Or. it

Pakeitimas 1449
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose valdos ariama žemė 
užima mažiau kaip 15 hektarų arba 
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ekologinė gamyba. „Natura 2000“ užima daugiau kaip 
50 proc. valdos žemės ūkio paskirties 
žemės, arba pagal Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba, arba kurių daugiau 
kaip 50 proc. žemės paskirties žemės 
taikomos agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemonės pagal Reglamento 
(ES) Nr. [...] [RDR] 29 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma
ekologinė gamyba.

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba, arba kuriems taikomos 
agrarinės aplinkosaugos priemonės pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnį; kurie yra sertifikuoti pagal 
nacionalines arba regionines 
aplinkosaugos sertifikavimo sistemas; 
kurie yra „Natura 2000“ teritorijose; 
specifinėse nacionalinėse teritorijose.

Or. en

Pakeitimas 1451
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
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(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba.

(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba, arba kuriems taikomos 
agrarinės aplinkosaugos priemonės pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnį, arba kurie naudojami 
daugiamečių, ankštinių ar povandeninių 
kultūrų auginimui, arba kurie yra tinklo 
„Natura 2000“teritorijose.

Or. es

Pakeitimas 1452
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba.

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba, arba kuriems taikomos 
agrarinės aplinkosaugos priemonės pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
39 straipsnio 2 dalį ir (arba) Reglamento 
(ES) Nr. [...] [RDR] 29 straipsnį, arba 
veiksmai ir (arba) priemonės numatyti 
aplinkosaugos gairėse, taikomose 
tvarioms veiklos programoms bendro 
rinkos organizavimo sąlygomis.

Or. it

Pakeitimas 1453
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba.

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal priemonės 
Reglamento (EB) Nr. 834/2007 
11 straipsnį vykdoma ekologinė gamyba, 
arba kuriems taikomos agrarinės 
aplinkosaugos priemonės pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
39 straipsnio 2 dalį ir (arba) pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnį.

Or. it

Pakeitimas 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba.

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba arba kurie atitinka 
2 dalyje nustatytus kriterijus, nebent 
daugumą (virš 50 proc.) valdos sudaro 
plotai, paliekami ekologinei gamybai, 
arba kuriems taikomi griežtesni 
aplinkosaugos reikalavimai, tokiu atveju, 
išmoka bus mokama pagal visą 
reikalavimus atitinkantį plotą.

Or. es

Pagrindimas

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 se encuentran sometidas a 
determinadas limitaciones en su actividad productiva para su adecuada adaptación a los 
objetivos de especial conservación de estas zonas, y que en muchos casos implican costes 
adiciones y/o lucros cesantes. Por lo tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a 
cabo prácticas de acuerdo con lo establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser 
beneficiarias de forma automática del pago verde, sin necesidad de realizar medidas 
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adicionales.De igual manera, se considera que deben tener derecho al pago verde de forma 
automática los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas en 
virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ya deben realizar unos 
compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un nivel de 
exigencia superior a la condicionalidad.

Pakeitimas 1455
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba.

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba, arba kuriems taikomos 
nacionalinės arba regioninės 
sertifikavimo schemos, palankios aplinkai 
ir klimatui;

Or. en

Pakeitimas 1456
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba.

Nukrypti leidžianti ekologinė nuostata
taikoma tik valdos vienetams, kuriuose 
pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 11 
straipsnį vykdoma ekologinė gamyba.

Or. en

Pakeitimas 1457
Phil Prendergast
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Laikoma, kad ūkininkai, kurie vykdo 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
39 straipsnio 2 dalį arba pagal 
Reglamento (EB) Nr. [...][RDP] 
29 straipsnio 2 dalį prisiimtus 
įsipareigojimus arba kurių valda yra 
sertifikuota pagal nacionalines arba 
regionines aplinkosaugos sertifikavimo 
sistemas, laikosi 1 dalyje nurodytoms 
vienai ar kelioms susijusioms žemės ūkio 
veiklos rūšims taikomų reikalavimų, jeigu 
šie įsipareigojimai ir aplinkosaugos 
sertifikavimo sistemos atitinka šias 
sąlygas:
a) jie taikomi visai ūkininko valdos daliai, 
kurioje vykdoma 1 dalyje nurodyta 
atitinkama veikla;
b) jie yra tos pačios rūšies kaip 1 dalyje 
nurodyta veikla; taip pat
c) jais klimatui ir aplinkai suteikiama 
daugiau naudos, nei vykdant 1 dalyje 
nurodytą veiklą.
Pirmoje pastraipoje nurodytos 
sertifikavimo sistemos turi būti 
veiksmingos, objektyvios ir skaidrios.

Or. en

Pakeitimas 1458
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Laikoma, kad ūkininkai, kurie vykdo 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
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39 straipsnio 2 dalį arba pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...][RDP] 
29 straipsnio 2 dalį prisiimtus 
įsipareigojimus arba kurių valda yra 
sertifikuota pagal nacionalines arba 
regionines aplinkosaugos sertifikavimo 
sistemas, laikosi 1 dalyje nurodytoms 
vienai ar kelioms susijusioms žemės ūkio 
veiklos rūšims taikomų reikalavimų, jeigu 
šie įsipareigojimai ir aplinkosaugos 
sertifikavimo sistemos atitinka šias 
sąlygas:
– jie taikomi visai ūkininko valdos daliai, 
kurioje vykdoma 1 dalyje nurodyta 
atitinkama veikla;
– jie daro tos pačios rūšies poveikį kaip 
1 dalyje nurodyta veikla;
– jais klimatui ir aplinkai suteikiama 
daugiau naudos, nei vykdant 1 dalyje 
nurodytą veiklą.
Pirmoje pastraipoje nurodytos 
sertifikavimo sistemos turi būti 
veiksmingos, nešališkos ir skaidrios.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti ekologizavimo priemonių poveikį ir įtaką ir išvengti skirtumų 
tarp ūkininkų nustatant priemones.

Pakeitimas 1459
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. ūkininkai, taikantys agrarines 
aplinkosaugos priemones pagal 
Reglamento (EB) Nr. [...][RDP] 
29 straipsnio 2 dalį, arba kurių valdos yra 
sertifikuotos pagal nacionalines arba 
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regionines aplinkosaugos sertifikavimo 
sistemas, turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką. Aplinkosaugos 
sertifikavimo schemos turėtų būti 
veiksmingos, nešališkos ir skaidrios ir 
teikti tokią pat ar papildomą naudą 
klimatui ir aplinkai regioniniu lygiu 
palyginti su praktikomis, nurodytomis 
1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 1460
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
ūkininkai turi teisę gauti šiame skyriuje 
nurodytą išmoką, jei jie atitinka vieną ar 
daugiau iš šių kriterijų:
– 100 proc. sertifikuotas tvarus 
ūkininkavimas,
– bent 50 proc. ūkio žemės ūkio paskirties 
žemės dalyvauja nustatytose agrarinės 
aplinkosaugos programose,
– bent 50 proc. ūkio žemės ūkio paskirties 
žemės yra „Natura 2000“ teritorijose, 
kuriose remiantis apsaugos tikslais 
taikomi specifiniai apribojimai žemės 
ūkiui. 

Or. en

Pakeitimas 1461
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
ūkininkai turi teisę gauti šiame skyriuje 
nurodytą išmoką, jei jie atitinka vieną ar 
daugiau iš šių kriterijų:
– 100 proc. sertifikuotas tvarus 
ūkininkavimas,
– bent 50 proc. ūkio žemės ūkio paskirties 
žemės dalyvauja nustatytose agrarinės 
aplinkosaugos programose,
– bent 50 proc. ūkio žemės ūkio paskirties 
žemės yra „Natura 2000“ teritorijose, 
kuriose remiantis apsaugos tikslais 
taikomi specifiniai apribojimai žemės 
ūkiui. 

Or. en

Pakeitimas 1462
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką, kai 
išlaiko dabar veikiančias tradicines mažo 
intensyvumo sistemas, skirtas alyvmedžių 
giraitėms, vynuogynams ir vaismedžių 
sodams, kuriuose medžiai yra 
standartiniai arba pusiau standartiniai, 
susodinti ne tankiai, be drėkinimo 
sistemų, kuriuose ribotai naudojami 
ištekliai ir kuriuose spontaniškai (ne 
sėjama) tarp rudens ir pavasario gali 
vystytis augalinė danga.

Or. en
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Pakeitimas 1463
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką už plotus, 
naudojamus daugiametėms kultūroms.

Or. en

Pakeitimas 1464
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kol įsigalios nuostatos, išdėstytos 
Komisijos pasiūlymo dėl bendros žemės 
ūkio politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos 93 straipsnyje, ūkininkai, 
neatitinkantys Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/128/EB, 
nustatančios Bendrijos veiksmų 
pagrindus siekiant tausiojo pesticidų 
naudojimo, III priede išdėstytų principų ir 
nuostatų, turi teisę gauti šiame skyriuje 
nurodytą išmoką.

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, these requirements will only be enforceable 
once the Commission amends Annex II of the  Management regulation within 12 months 
starting at the moment the last Member State has notified the implementation of the SUD 
Directive to the, which in practical terms would not be possible  before 2015 or even 2016. A 
temporary financial incentive for farmers complying with SUD provisions would facilitate 
and accelerate the transition towards a greener agriculture and would incentive innovation in 
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farming practices.

Pakeitimas 1465
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ūkininkai, kurie savo valdoje 
įgyvendina bent vieną arba bent dvi ar 
kelias agrarinės aplinkosaugos 
priemones, kurioms būdingas tas pats 
klimatas ir aplinkos apsaugos tikslai, uri 
teisę ipso facto gauti šiame skyriuje 
nurodytą išmoką. 

Or. de

Pagrindimas

Agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonės, įgyvendinamos pagal EŽŪFKP, turi derėti su 
bendrais BŽŪP tikslais ir gali būti skirtos atspindėti tiesioginių išmokų ekologizavimo 
priemones. Sertifikuotos agrarinės aplinkosaugos programos turėtų automatiškai atitikti 
sąlygas, išdėstytas 29 straipsnyje, nedidindamos pagrindinių reikalavimų. Jos apima įvairių 
priemonių paketą, pagal kurį skiriamos įvairios  valdos ir kuris savo pagrindiniais 
reikalavimais viršija ekologizavimo priemonių sąlygas.

Pakeitimas 1466
Seán Kelly, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. ūkininkai, kurių daugiau kaip 70 % 
reikalavimus atitinkančios žemės ūkio 
paskirties žemės dengia pievos ar 
ūkininkai, kurių valda yra sertifikuota 
pagal nacionalines arba regionines 
aplinkosaugos sertifikavimo sistemas, turi 
teisę ipso facto gauti šiame skyriuje 
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nurodytą išmoką;

Or. en

Pakeitimas 1467
Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. dėl lygiavertiškumo sistemos, 
nurodytos 3a ir 4 skyriuose, jokiu būdu 
neturėtų būti mokamos bet kokios rūšies 
dvigubos išmokos;

Or. fr

Pakeitimas 1468
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
išsamiau apibrėžtos pagal 2 pastraipą 
taikomos su sertifikavimo sistema 
susijusios, 1 pastraipoje nurodytos, 
sąlygos, su tikslu užtikrinti, kad jie duos 
bent ekvivalentiškos naudos aplinkai ir 
klimatui kaip ir priemonės, nurodytos 30, 
31, 32, 32a, 32b ir 32c straipsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Esminis principas, kuris turėtų lemti, ar sertifikavimo schemas galima laikyti ipso facto 
atitinkančiomis ekologizavimo komponento sąlygomis, yra ekvalentiškumo sąvoka, skirtingai, 
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nei priemonių pobūdis ir (arba) rūšis.

Pakeitimas 1469
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 
dalį, padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1470
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 dalį, 
padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1471
Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 
dalį, padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.

5. 1 dalyje nurodyta papildoma išmoka 
skiriama kaip tiesioginių išmokų dalis, 
kasmet išmokama už valdą, išskyrus 
išmokas, numatytas šio reglamento 34, 36 
ir 38 straipsniuose. Siekiant finansuoti 
papildomą 1 dalyje nurodytą išmoką, 
1 dalyje numatytos dalies dydis – 30 proc.

Or. fr

Pakeitimas 1472
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 
dalį, padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
30 proc. bazinės išmokos su sąlyga, kad 
bus laikomasi šio reglamento 
III antraštinės dalies 1 skyriaus.

Or. en

Pakeitimas 1473
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Marian-
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Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 
dalį, padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, mokama individualiems 
ūkininkams kaip fiksuotas procentas 
papildomai prie jų bazinės išmokos.

Or. en

Pakeitimas 1474
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 
dalį, padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, mokama kiekvienam ūkininkui 
kaip fiksuotas procentas nuo jų bazinės 
išmokos. 

Or. es

Pagrindimas

Ekologizavimo išmokoms taikant fiksuoto dydžio sumą, gali susidaryti tiesioginių išmokų, 
mokamų kiekvienam ūkininkui, skirtumų. Siekiant juos sušvelninti, šiuo pakeitimu siūloma 
skaičiuoti išmokas už ekologizavimą atskirų ūkių lygmeniu.
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Pakeitimas 1475
Liam Aylward, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 
dalį, padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, mokama individualiems 
ūkininkams kaip fiksuotas procentas 
papildomai prie jų bazinės išmokos.

Or. en

Pagrindimas

30 proc. nacionalinių ribų nustatymas remiantis fiksuoto dydžio suma, skiriama 
ekologizavimo priemonėms, paskatins išankstinį ir staigų tiesioginių išmokų, skiriamų 
individualių ūkių lygmeniu, dydžio perskaičiavimą.

Pakeitimas 1476
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 
dalį, padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, mokama individualiems 
ūkininkams kaip fiksuotas procentas 
papildomai prie jų bazinės išmokos.
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Or. en

Pakeitimas 1477
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 
dalį, padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, mokama individualiems 
ūkininkams kaip fiksuotas procentas 
papildomai prie jų bazinės išmokos.

Or. en

Pakeitimas 1478
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 dalį, 
padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą ūkininkams, nusprendusiems 
dalyvauti išmokų schemoje, kuria 
remiama klimatui ir aplinkai palanki 
žemės ūkio veikla, o išmokai kasmet 
apskaičiuoti suma, gauta pritaikius 33 
straipsnio 1 dalį, padalijama iš bendro 
atitinkamoje valstybėje narėje pagal 26 
straipsnį deklaruotų reikalavimus 
atitinkančių hektarų skaičiaus.

Or. en
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Pakeitimas 1479
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 dalį, 
padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą ūkininkams, nusprendusiems 
dalyvauti išmokų schemoje, kuria 
remiama klimatui ir aplinkai palanki 
žemės ūkio veikla, o išmokai kasmet 
apskaičiuoti suma, gauta pritaikius 33 
straipsnio 1 dalį, padalijama iš bendro 
atitinkamoje valstybėje narėje pagal 26 
straipsnį deklaruotų reikalavimus 
atitinkančių hektarų skaičiaus.

Or. en

Pakeitimas 1480
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 dalį, 
padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 dalį, 
padalijama iš bendro reikalavimus 
atitinkančių hektarų, kuriems skiriamos 
III antraštinės dalies 2 skyriuje nurodytos 
išmokos, skaičiaus.

Or. fr
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Pakeitimas 1481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 dalį, 
padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnį, 
padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje ar regione pagal 26 
straipsnį deklaruotų reikalavimus 
atitinkančių hektarų skaičiaus.

Or. es

Pagrindimas

Skaičiuojant mokėtinas sumas, deramas dėmesys turėtų būti skiriamas įgyvendinimui, 
atsižvelgiant į kiekvieną regioną atskirai ir laikantis kiekviename atitinkamame regione 
nustatytų ribų pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą ekologizavimo komponentą.

Pakeitimas 1482
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 dalį, 
padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnį, 
padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstybėje narėje ar regione pagal 26 
straipsnį deklaruotų reikalavimus 
atitinkančių hektarų skaičiaus.

Or. es
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Pakeitimas 1483
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką, jeigu 
priklauso vienai iš šių kategorijų:
a) ūkininkai, kurių 20 proc. ar daugiau 
reikalavimus atitinkančių hektarų yra 
„Natura 2000“ teritorijose, nacionalinėse 
saugomose teritorijose ar vandens 
apsaugos teritorijose, arba
b) ūkininkai, kurių 50 proc. ar daugiau 
valdos sudaro pievos, įskaitant 
daugiamečių pašarinių kultūrų plotus, 
arba
c) ūkininkai, kurių reikalavimus 
atitinkantys hektarai neviršija daugiau 
kaip pusės vidutinio ploto dydžio pagal 
šios direktyvos VI priedą ir bet kuriuo 
atveju neviršija 15 hektarų ariamosios 
žemės.

Or. de

Pakeitimas 1484
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento 
(EB) Nr. 1698/2005 dėl agrarinės 
aplinkosaugos programų 27 straipsnyje 
nustatytų įsipareigojimų dėl agrarinės 
aplinkosaugos priemonių, turi teisę ipso 
facto nedarant poveikio išmokoms pagal 
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Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
27 straipsnį gauti šiame skyriuje nurodytą 
išmoką.

Or. en

Pakeitimas 1485
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybėse narėse, kurios pagal 
14 straipsnio 1 dalį nusprendžia 10 proc. 
savo metinių nacionalinių ribų skirti 
vieneriems ar daugiau kalendoriniams 
metams nuo 2014 m. iki 2019 m. kaip 
papildomą paramą agrarinės 
aplinkosaugos veiksmams, patenkantiems 
į 1, 4 ir 5 prioritetus ir Reglamento (ES) 
Nr. [...] [RDR], ūkininkai turi turėti teisę 
atitinkamais kalendoriniais metais ipso 
fakto gauti šiame skyriuje nurodytą 
išmoką.

Or. en

Pakeitimas 1486
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu šiame skyriuje nurodyta žemės 
ūkio veikla jau pakankamai vykdoma ar 
viršyta regioniniu lygmeniu, laikoma, kad 
visi to regiono ūkininkai laikosi visų šios 
veiklos rūšių. Stebėsena turi būti vykdoma 
regioniniu lygmeniu siekiant užtikrinti, 
kad tos žemės ūkio veiklos rūšių plotas 
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būtų bent jau išlaikytas. Jei veikla nėra 
pakankama, turi būti vykdoma kontrolė 
siekiant užtikrinti, kad jos laikomasi 
individualių ūkių lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 1487
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. ūkininkai, kurie laikosi valstybių 
narių nustatytų priežiūros reikalavimų, 
turi turėti teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą papildomą išmoką;

Or. es

Pakeitimas 1488
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nukrypdamos nuo 29 straipsnio 
5 dalies, valstybės narės, pasirinkusios 
dalinio suvienodinimo būdą, kaip 
numatyta 22 a straipsnyje, gali nustatyti 
1 dalyje nurodytą išmoką kaip fiksuotą 
procentą nuo teisių į išmokas vertės, 
taikomos ūkininkams, gaunantiems 
išmokas už klimatui ir aplinkai naudingą 
žemės ūkio veiklą. Tokiais atvejais 
valstybės narės gali nustatyti viršutines 
29 straipsnio 1 dalyje nurodytų išmokų 
ribas.

Or. it
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Pakeitimas 1489
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ūkininkai, kurie gauna agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato išmokas pagal 
Reglamento (ES) Nr. [..] [RD] 
29 straipsnį, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką. Pirma 
pastraipa taikoma tik valdos vienetams, 
kuriuose pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
[RDR] 29 straipsnį laikomasi agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato įsipareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkai, kuriems pagal II ramstį taikomos agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonės, 
laikosi gerųjų ūkininkavimo praktikų, palankių aplinkai ir klimatui, ir neturėtų būti 
reikalaujama, kad jie taikytų pagal I ramstį numatytų ekologizavimo priemonių. Kai visas 
ūkis laikosi agrarinės aplinkosaugos ir klimato įsipareigojimų, jam nebereikia įgyvendinti 
jokių ekologizavimo priemonių. Kai jų laikosi tik vienas ūkio vienetas, tada ekologizavimas 
turi būti taikomas tiems vienetams, kurie nesilaiko agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
įsipareigojimų.

Pakeitimas 1490
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narė turi galėti nustatyti 
metinę išmoką už reikalavimus atitinkantį 
plotą, vadovaudamosi objektyviais, 
nediskriminaciniais kriterijais, pavyzdžiui, 
pagal pasėlio ploto tipą.
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Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma plotams, kurių nevienodas uždarbio pajėgumas (ariamoji žemė ir 
intensyviai naudojama pieva palyginti su ekstensyviai naudojama pieva), skirti skirtingo 
dydžio bazines priemokas ir (arba) ekologizavimo priemokas. Vienodas išmokų tarifas galėtų 
lemti didelį tiesioginių išmokų regioninį perskirstymą.

Pakeitimas 1491
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nuobaudos už šio straipsnio 3, 3a ir 4 
dalių nesilaikymą taikomos tik daliai, 
atitinkančiai išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą.

Or. pt

Pakeitimas 1492
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
išsamiau apibrėžtos su 4a dalyje 
nurodytais įsipareigojimais ir 
sertifikavimo sistema susijusios sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti ekologizavimo priemonių poveikį ir įtaką ir išvengti skirtumų 
tarp ūkininkų nustatant priemones.
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Pakeitimas 1493
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
išsamiau apibrėžtos su 4a dalyje 
nurodytais įsipareigojimais ir 
sertifikavimo sistema susijusios sąlygos, 
siekiant užtikrinti, kad šie įgaliojimai yra 
lygiaverčiai 1 dalyje nurodytai veiklai 
klimatui ir aplinkai suteikiamos naudos 
srityje.

Or. it

Pagrindimas

Komisija turi galėti išsamiau apibrėžti sąlygas, siekiant užtikrinti, kad aplinkosaugos 
sertifikavimo schemos suteiktų lygiavertės naudos aplinkai ir klimatui kaip ir ekologizavimo 
reikalavimai.

Pakeitimas 1494
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija, naudodamasi teise priimti 
įgyvendinimo aktus, išsamiau apibrėžia su 
4a dalyje nurodytais įsipareigojimais ir 
sertifikavimo sistema susijusias sąlygos, 
siekiant užtikrinti, kad šie įgaliojimai yra 
lygiaverčiai klimatui ir aplinkai 
suteikiamos naudos srityje.
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Or. it

Pakeitimas 1495
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
nustatytos supaprastintos taisyklės dėl 
kompleksinės paramos ūkininkams, kurie 
gauna šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Or. fr

Pakeitimas 1496
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
geriau apibrėžtų šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytus papildomus tinkamo aplinkos 
valdymo reikalavimų tipus ir nustatytų bei 
apibrėžtų kitus papildomus tinkamo 
aplinkos valdymo reikalavimus tipus, į 
kuriuos būtų galima atsižvelgti siekiant 
laikytis toje dalyje nurodyto procentinio 
dydžio.

Or. es

Pakeitimas 1497
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Ūkininkai, vykdantys veiklą valstybėje 
narėje, kuri taiko regioninę ar 
nacionalinę vienkartinės išmokos už 
plotus schemą vykdydama visišką 
atsiejimą, taip didindama pievų vertę, turi 
teisę ipso facto gauti šiame skyriuje 
nurodytą išmoką.

Or. de

Pakeitimas 1498
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Nukrypstant nuo 5 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti 29 straipsnyje 
nurodytą išmoką įtraukti į III antraštinės 
dalies 1 skyriuje nurodytą bendrosios 
išmokos schemą. Todėl 29 straipsnio 
1 dalyje nurodytos nuostatos turėtų būti 
taikomos pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx [HO] VI antraštinę dalį.

Or. de

Pagrindimas

Dėl išmokų ir išmokų už ekologizavimo pagrindų suliejimo, dvi išmokų sistemos taps viena. 
Tai panašiai taikoma ir kontrolės ir sankcijų nuostatoms įtraukiant ekologizavimo 
reikalavimus į kompleksinę paramą.

Pakeitimas 1499
Paolo De Castro
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
išsamiau apibrėžtos su 4a dalyje 
nurodytais įsipareigojimais ir 
sertifikavimo sistema susijusios sąlygos, 
siekiant užtikrinti, kad šie įgaliojimai yra 
lygiaverčiai klimatui ir aplinkai 
suteikiamos naudos srityje.
Įsipareigojimai, sudarantys sąlygas 
suteikti sertifikavimą, apima 
įsipareigojimus, susijusius su:
energijos vartojimo efektyvumu;
vandens vartojimo efektyvumu;
maistinių medžiagų valdymu;
žieminė dirvožemio danga.

Or. it

Pakeitimas 1500
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 a straipsnis
Galimybė skirti 20 ir 29 straipsniuose 
nurodytas išmokas už klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą regionų 
lygmeniu galėtų paskatinti regionų 
valdžios institucijas ir ūkininkų grupes 
sudaryti regioninius susitarimus, tačiau 
ūkininkai vis dėlto turėtų atitikti 
33 straipsnyje nurodytą 30 proc. ribą. 
Tokie regioniniai susitarimai paskatintų 
visapusiškas paskatų priemones bendrai 
taikomas plotams, kurie, priklausomai 
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nuo vietos sąlygų ir remiantis bendrais, 
išmatuojamais tikslais, padės pagerinti 
vandens išteklių, bioįvairovės plėtojimo ir 
dirvožemio padėtį.

Or. de

Pakeitimas 1501
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre, 
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Pasėlių įvairinimas
1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar 
augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti, tokioje ariamoje 
žemėje auginami bent trys skirtingi 
pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų pasėlių 
neturi būti skiriama mažiau kaip 5 % 
ariamos žemės, o pagrindiniam pasėliui 
neturi būti skirta daugiau kaip 70 % 
ariamos žemės.
2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir 
tikslaus skirtingų pasėlių dalių 
apskaičiavimo taikymo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 1502
Britta Reimers



PE494.483v01-00 126/170 AM\909517LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Pasėlių įvairinimas
1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar 
augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti, tokioje ariamoje 
žemėje auginami bent trys skirtingi 
pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų pasėlių 
neturi būti skiriama mažiau kaip 5 % 
ariamos žemės, o pagrindiniam pasėliui 
neturi būti skirta daugiau kaip 70 % 
ariamos žemės.
2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir 
tikslaus skirtingų pasėlių dalių 
apskaičiavimo taikymo taisykles.

Or. de

Pagrindimas

Norint pasiekti ekologinius reikalavimus, reikia diferencijuoti pagal regionus bei priemones, 
o ne tarpvalstybinio ariamosios žemės išbraukimo.  Todėl agrarinės aplinkosaugos priemonės 
turėtų būti sutelktos antrajame ramstyje. Žemės ūkio įmonių konkurencingumas ir jų esminis 
indėlis kovojant su maisto trūkumu pasaulyje yra ženkliai sumažinti; regionai, kuriuose 
mažėja galvijų bandos, neturi alternatyvių būtų naudoti pievas.

Pakeitimas 1503
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasėlių įvairinimas Sėjomaina, pasėlių įvairinimas ir antsėliai

Or. en

Pakeitimas 1504
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasėlių įvairinimas Pasėlių įvairinimas ir sėjomaina

Or. fr

Pakeitimas 1505
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasėlių įvairinimas Sėjomaina

Or. en

Pakeitimas 1506
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasėlių įvairinimas Sėjomaina

Or. en
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Pakeitimas 1507
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar 
augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti, tokioje ariamoje
žemėje auginami bent trys skirtingi 
pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų pasėlių 
neturi būti skiriama mažiau kaip 5 % 
ariamos žemės, o pagrindiniam pasėliui 
neturi būti skirta daugiau kaip 70 % 
ariamos žemės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1508
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar 
augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti, tokioje ariamoje 
žemėje auginami bent trys skirtingi 
pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų pasėlių 

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 15 hektarų ir iki 50 hektarų, 
tokioje ariamojoje žemėje auginami bent 
du skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
10 % ariamosios žemės. Jei ūkininko 
ariamoji žemė užima daugiau kaip 
50 hektarų, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent trys skirtingi pasėliai.
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neturi būti skiriama mažiau kaip 5 %
ariamos žemės, o pagrindiniam pasėliui 
neturi būti skirta daugiau kaip 70 % 
ariamos žemės.

Pagrindiniam pasėliui neturi būti skirta 
daugiau kaip 70 % ariamosios žemės, o 
dviem pagrindiniams pasėliams kartu 
neturi būti skirta daugiau kaip 95 % 
ariamosios žemės.

Or. it

Pakeitimas 1509
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar 
augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti, tokioje ariamoje
žemėje auginami bent trys skirtingi 
pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų pasėlių 
neturi būti skiriama mažiau kaip 5 % 
ariamos žemės, o pagrindiniam pasėliui 
neturi būti skirta daugiau kaip 70 % 
ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 10 hektarų ir iki 50 hektarų, 
tokioje ariamojoje žemėje auginami bent 
du skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamosios žemės. Jei ūkininko 
ariamoji žemė užima daugiau kaip 
50 hektarų, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent trys skirtingi pasėliai. 
Pagrindiniam pasėliui neturi būti skirta 
daugiau kaip 70 % ariamosios žemės, o 
dviem pagrindiniams pasėliams kartu 
neturi būti skirta daugiau kaip 95 % 
ariamosios žemės.

Or. en

Pakeitimas 1510
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
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natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami keli pasėliai. Žemdirbyste 
besiverčiantys ūkiai, turintys 5–20 ha, 
savo ariamojoje žemėje augina bent du 
skirtingus pasėlius. Nė vienam iš minėtų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
10 % ariamosios žemės ploto. Žemdirbyste 
besiverčiantys ūkiai, turintys per 20 ha 
žemės, augina bent tris skirtingus 
pasėlius. Pagrindinis pasėlis negali užimti 
daugiau kaip 80 % ariamosios žemės, o 
du pagrindiniai pasėliai kartu negali 
užimti daugiau kaip 95 % ariamosios
žemės.

Or. de

Pakeitimas 1511
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar 
augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti, tokioje ariamoje
žemėje auginami bent trys skirtingi 
pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų pasėlių 
neturi būti skiriama mažiau kaip 5 % 
ariamos žemės, o pagrindiniam pasėliui 
neturi būti skirta daugiau kaip 70 % 
ariamos žemės.

1. Jeigu ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 20 hektarų ir iki 40 hektarų, 
toje ariamojoje žemėje turi būti auginami 
bent du skirtingi pasėliai. Pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 90 
% tos ariamosios žemės. Jeigu ūkininko 
ariamoji žemė užima daugiau kaip 
40 hektarų, toje ariamojoje žemėje turi 
būti auginami bent trys skirtingi pasėliai.
Pagrindiniam pasėliui neturi būti skirta 
daugiau kaip 70 % tos ariamosios žemės, o 
dviem pagrindiniams pasėliams kartu 
neturi būti skirta daugiau kaip 95 % tos 
ariamosios žemės.

Or. en
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Pakeitimas 1512
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 15–
30 hektarų ir didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti, tokioje 
ariamojoje žemėje auginami bent du 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
10 % ariamosios žemės. Jei ūkininko 
ariamoji žemė užima daugiau kaip 
30 hektarų, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent trys skirtingi pasėliai. 
Pagrindiniam pasėliui neturi būti skirta 
daugiau kaip 70 % ariamosios žemės, o 
dviem pagrindiniams pasėliams kartu 
neturi būti skirta daugiau kaip 95 % 
ariamosios žemės.

Or. en

Pakeitimas 1513
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 15–
20 hektarų ir didžiąją metų dalį
nepaliekama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti, ūkininkas 
taiko bent vieną iš toliau nurodytų 
ūkininkavimo praktikų:
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5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

a) ariamojoje žemėje auginami bent du 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
20 % turimos ariamosios žemės;
b) užtikrinama, kad bent 3 % ariamosios 
žemės palikta kaip ekologiniu požiūriu 
svarbios vietos, pavyzdžiui, pūdymui 
palikta žemė, terasos, kraštovaizdžio 
elementai, apsauginės juostos ir 25 
straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktyje 
nurodyti miškais apželdinti plotai.

Or. es

Pagrindimas

Prievartinis įvairinimas, kai reikalaujama auginti tris pasėlius tik tris hektarus užimančiuose 
plotuose, pakenktų daugelio ūkių ateičiai ir būtų nebetaikoma kai kuri aplinkai naudinga 
nedrėkinamų pasėlių auginimo praktika, įprasta Ispanijoje (pakaitinis pasėlių auginimas 
paliekant žemę pūdymui). Plotai, palikti pūdymui, turėtų būti laikomi pasėliais sėjomainos 
tikslais. Ūkiai, turintys 15–20 hektarų žemės, auginantys vieną kultūrą, taip pat patirtų 
pavojų.

Pakeitimas 1514
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 5–
20 hektarų ir didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti, tokioje 
ariamojoje žemėje auginami du skirtingi 
pasėliai. Jei ūkininko ariamoji žemė 
užima daugiau kaip 20 hektarų ir didžiąją 
metų dalį nenaudojama vien tik žolei 
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pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

auginti (sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams
vandenyje auginti, tokioje ariamojoje 
žemėje auginami bent trys skirtingi 
pasėliai taikant sėjomainą. Pagrindiniam
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamosios žemės ploto.

Or. en

Pakeitimas 1515
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar 
augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti, tokioje ariamoje
žemėje auginami bent trys skirtingi 
pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų pasėlių 
neturi būti skiriama mažiau kaip 5 % 
ariamos žemės, o pagrindiniam pasėliui 
neturi būti skirta daugiau kaip 70 % 
ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 5 hektarus ir iki 20 hektarų 
arba visa valda yra mažiau palankioje 
ūkininkauti vietovėje, tokioje ariamojoje
žemėje auginami bent du skirtingi pasėliai. 
Nė vienam iš minėtų pasėlių neturi būti 
skiriama mažiau kaip 10 % ariamosios
žemės. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 20 hektarų, tokioje 
ariamojoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Pagrindiniam pasėliui 
neturi būti skirta daugiau kaip 70 % 
ariamosios žemės, o dviem pagrindiniams 
pasėliams kartu neturi būti skirta daugiau 
kaip 95 % ariamosios žemės.

Or. en

Pakeitimas 1516
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės. 

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti ir daugiametės pievos plotai 
sudaro mažiau nei 75 % ūkininko valdos, 
tokioje ariamojoje žemėje auginami:

– bent trys skirtingi pasėliai, jei ariamoji 
žemė sudaro daugiau nei 25 ha arba jei 
daugiametės pievos plotai sudaro mažiau 
nei 50 % ūkininko valdos,
– bent du skirtingi pasėliai, jei ariamoji 
žemė sudaro mažiau nei 25 ha arba jei 
daugiametės pievos plotai sudaro 50–75 % 
ūkininko valdos.
Pagrindiniam pasėliui neturi būti 
skiriama daugiau nei 70 % ariamosios 
žemės išskyrus vienmetes pievas, kurioms 
netaikomi apribojimai.

Or. fr

Pakeitimas 1517
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 50 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
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skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

auginami bent du skirtingi pasėliai. Šie 
pasėliai gali apimti pūdymą. Nė vienam iš 
minėtų dviejų pasėlių neturi būti skiriama 
mažiau kaip 10 % ariamosios žemės.

Or. es

Pagrindimas

La medida de diversificación tal como está planteada, con 3 cultivos para una superficie a 
partir de 3 hectáreas, pone en peligro la viabilidad económica de numerosas explotaciones, 
además de no contemplar la práctica de algunas rotaciones tradicionales del secano español, 
que son medioambientalmente favorables, como el año y vez (cultivo-barbecho). Además, 
algunos cultivos industriales perderían su rentabilidad económica si las pequeñas 
explotaciones (de menos de 20 hectáreas) tuvieran que abandonar la práctica del 
monocultivo. Asimismo, las hectáreas de barbecho deben considerarse como un cultivo a 
efectos de diversificación.

Pakeitimas 1518
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 50 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent du skirtingi pasėliai.

Or. en

Pakeitimas 1519
James Nicholson, Diane Dodds
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 35 hektarus ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent trys skirtingi pasėliai. Nė 
vienam iš minėtų trijų pasėlių neturi būti 
skiriama mažiau kaip 5 % ariamosios
žemės, o pagrindiniam pasėliui neturi būti 
skirta daugiau kaip 70 % ariamosios
žemės.

Or. en

Pagrindimas

Pasėlių įvairinimo riba turėtų būti 35 ha. Ūkiams, kuriuose auginami pasėliai nedideliuose 
ariamosios žemės plotuose, neturėtų būti taikomas pasėlių įvairinimo reikalavimas.

Pakeitimas 1520
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 20 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, ūkininkas taiko bent vieną iš 
toliau nurodytų ūkininkavimo praktikų:
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70 % ariamos žemės.
a) ariamojoje žemėje auginami bent du 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % minėto ploto;
b) užtikrinama, kad bent 3 % ariamosios 
žemės palikta kaip ekologiniu požiūriu 
svarbios vietos, pavyzdžiui, pūdymui 
palikta žemė, terasos, kraštovaizdžio 
elementai, apsauginės juostos ir 25 
straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktyje 
nurodyti miškais apželdinti plotai.

Or. es

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas prastai pritaikytas ūkininkavimo pietinėje ES dalyje sąlygoms.

Pakeitimas 1521
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar 
augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti, tokioje ariamoje
žemėje auginami bent trys skirtingi 
pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų pasėlių 
neturi būti skiriama mažiau kaip 5 % 
ariamos žemės, o pagrindiniam pasėliui 
neturi būti skirta daugiau kaip 70 % 
ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 20 hektarų, tokioje 
ariamojoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Pagrindiniam pasėliui 
neturi būti skirta daugiau kaip 70 % 
ariamosios žemės, o dviem pagrindiniams 
pasėliams kartu neturi būti skirta daugiau 
kaip 95 % ariamosios žemės.

Or. bg
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Pakeitimas 1522
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 20 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent du skirtingi pasėliai. Nė 
vienam iš minėtų pasėlių neturi būti skirta 
daugiau kaip 70 % ariamosios žemės.

Or. pt

Pakeitimas 1523
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 20 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nepaliekama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent du skirtingi pasėliai. Nė 
vienam iš minėtų pasėlių neturi būti 
skiriama mažiau kaip 20 % minėto ploto.

Or. es
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Pakeitimas 1524
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 20 hektarų ir bent 80 % jos 
ploto didžiąją metų dalį nenaudojama žolei 
auginti (sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent trys skirtingi pasėliai. Nė 
vienam iš minėtų trijų pasėlių neturi būti 
skiriama mažiau kaip 5 % ariamosios
žemės, o pagrindiniam pasėliui neturi būti 
skirta daugiau kaip 70 % ariamosios
žemės, išskyrus vienmetes pievas, kurių 
galimas didžiausias plotas neribojamas.

Or. fr

Pakeitimas 1525
Seán Kelly, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 15 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent du skirtingi pasėliai. 
Pagrindinio pasėlio plotas užima ne 
daugiau kaip 85 % ariamosios žemės.
Vienmetės pievos skaičiuojamos kaip 
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70 % ariamos žemės. atskiras skirtingas pasėlis. Šis 
įsipareigojimas netaikomas valdoms, 
kuriose daugiametės pievos užima per 
50 % žemės ūkio paskirties žemės.

Or. en

Pakeitimas 1526
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 15 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent du skirtingi pasėliai. Nė 
vienam iš minėtų dviejų pasėlių neturi būti 
skiriama mažiau kaip 5 % ariamosios 
žemės, o pagrindiniam pasėliui neturi būti 
skirta daugiau kaip 90 % ariamosios 
žemės. Šis įsipareigojimas netaikomas 
valdoms, kuriose daugiametės pievos 
užima per 50 % žemės ūkio paskirties 
žemės.

Or. en

Pakeitimas 1527
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
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daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

daugiau kaip 15 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent du skirtingi pasėliai. 
Pagrindiniam pasėliui neturi būti skirta 
daugiau kaip 75 % ariamosios žemės.
Likusi ariamoji žemė turi būti naudojama 
bent vienam kitam pasėliui auginti. 
Daugiametės pievos bus pripažįstamos 
žemės ūkio pasėliu, turinčiu tokią pat 
vertę.

Or. de

Pakeitimas 1528
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 15 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent trys skirtingi pasėliai.
Pagrindiniam pasėliui neturi būti skirta 
daugiau kaip 75 % ariamosios žemės.
Likusi ariamoji žemė turi būti naudojama 
bent dviems kitiems pasėliams auginti. 
Daugiametės pievos bus pripažįstamos 
žemės ūkio pasėliu, turinčiu tokią pat 
vertę.

Or. de
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Pakeitimas 1529
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar 
augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamoje žemėje auginami 
bent trys skirtingi pasėliai. Nė vienam iš 
minėtų trijų pasėlių neturi būti skiriama 
mažiau kaip 5 % ariamos žemės, o 
pagrindiniam pasėliui neturi būti skirta 
daugiau kaip 70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 15 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, arba jeigu joje auginami 
daugiamečiai pasėliai, pavyzdžiui, 
vaismedžių sodai, uogakrūmiai, 
alyvmedžių giraitės, arba jeigu mažiau 
kaip 50 % ariamosios ūkininko žemės 
apsėta pieva ir (arba) laikoma kaip 
žaliasis pūdymas, ir (arba) apsėta 
daugiamečiais pasėliais, tokioje 
ariamojoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamosios žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamosios žemės.

Or. en

Pakeitimas 1530
Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 15 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent du skirtingi pasėliai.
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kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

Or. en

Pakeitimas 1531
Liam Aylward, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 15 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent du skirtingi pasėliai.
Pagrindiniam pasėliui neturi būti skirta 
daugiau kaip 70 % ariamosios žemės.

Or. en

Pakeitimas 1532
James Nicholson, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 15 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 



PE494.483v01-00 144/170 AM\909517LT.doc

LT

skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

auginami bent du skirtingi pasėliai.

Or. en

Pakeitimas 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar 
augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti, tokioje ariamoje
žemėje auginami bent trys skirtingi 
pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų pasėlių 
neturi būti skiriama mažiau kaip 5 % 
ariamos žemės, o pagrindiniam pasėliui 
neturi būti skirta daugiau kaip 70 % 
ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 15 hektarų, tokioje 
ariamojoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Pagrindiniam pasėliui 
neturi būti skirta daugiau kaip 70 % 
ariamosios žemės, o dviem pagrindiniams 
pasėliams neturi būti skirta daugiau kaip 
95 % ariamosios žemės.

Or. en

Pakeitimas 1534
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar 

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 10 hektarų, tokioje 
ariamojoje žemėje auginami bent trys 
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augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti, tokioje ariamoje
žemėje auginami bent trys skirtingi 
pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų pasėlių 
neturi būti skiriama mažiau kaip 5 % 
ariamos žemės, o pagrindiniam pasėliui 
neturi būti skirta daugiau kaip 70 % 
ariamos žemės.

skirtingi pasėliai. Pagrindiniams 
pasėliams neturi būti skirta daugiau kaip 
85 % tos ariamosios žemės, o dviem 
pagrindiniams pasėliams kartu neturi būti 
skirta daugiau kaip 95 % tos ariamosios 
žemės.

Or. en

Pakeitimas 1535
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 10 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama žolei auginti (sėjamai ar 
augančiai natūraliai), nepaliekama 
pūdymui arba nenaudojama pasėliams 
vandenyje auginti, tokioje ariamojoje
žemėje taikant sėjomainą auginami bent 
keturi skirtingi pasėliai arba ji ketverius 
metus iš eilės paliekama pūdymui. Nė 
vienam iš minėtų keturių pasėlių neturi 
būti skiriama mažiau kaip 10 % ariamosios
žemės, o pagrindiniam pasėliui neturi būti 
skirta daugiau kaip 50 % ariamosios
žemės. Dėl teigiamo poveikio dirvos 
derlingumui ir produktyvumui dvimečiai 
žolių ir dobilų mišiniai turėtų būti įtraukti 
į sėjomainą.

Or. en

Pagrindimas

Įvairinimas gali suteikti buveinę naudingiems vabzdžiams ir mažina kenkėjų skaičių, nes 
augalų kenkėjų šeimininkų būna mažiau ir kenkėjai neturi kur veistis. Įvairinimas didina 
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ekonominį stabilumą, nes mažinama rizika, stabilizuojamos ūkio pajamos ir didėja 
ūkininkavimo praktikų pasirinkimas. Siekiant kuo labiau padidinti naudą aplinkai ir socialinę 
bei ekonominę naudą, kurią teikia pagrįstas pasėlių įvairinimas, nei vienam iš pasėlių 
neturėtų būti skiriama mažiau nei 10 % žemės ir pagrindiniam pasėliui neturėtų būti skiriama 
daugiau kaip 50 % žemės.

Pakeitimas 1536
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 10 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama žolei auginti (sėjamai ar 
augančiai natūraliai), nepaliekama 
pūdymui arba nenaudojama pasėliams 
vandenyje auginti, tokioje ariamojoje
žemėje taikant sėjomainą auginami bent 
trys skirtingi pasėliai arba ji trejus metus 
iš eilės paliekama pūdymui.

Or. en

Pakeitimas 1537
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 5 hektarus ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
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skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

auginami bent du skirtingi pasėliai, o 
ariamojoje žemėje, kuri yra virš 62-osios 
lygiagretės ir toliau į Šiaurę, vieno tipo 
pasėliai. Nė vienam iš minėtų dviejų
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamosios žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamosios žemės.

Or. en

Pakeitimas 1538
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamosios žemės plotas 
didesnis nei plotas, atitinkantis vidutinį 
žemės ūkio valdų dydį, nustatytą VI 
priede, ir didžiąją metų dalį ši žemė
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti, tokioje 
ariamojoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai. Valstybės narės pradeda 
taikyti šį reikalavimą palaipsniui, jei žemė 
naudojama daugiamečiams pasėliams.

Or. en

Pakeitimas 1539
James Nicholson, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 

1. Jei ūkininko ariamosios žemės plotas 
didesnis nei plotas, atitinkantis vidutinį 
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vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

žemės ūkio valdų dydį, nustatytą VI 
priede, ir didžiąją metų dalį ši žemė
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti, tokioje 
ariamojoje žemėje auginami bent du
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
dviejų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamosios žemės, o 
pagrindiniam pasėliui neturi būti skirta 
daugiau kaip 90 % ariamosios žemės.

Or. en

Pakeitimas 1540
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 1/3 valstybės narės vidutinės 
žemės ūkio valdos dydžio plotą ir didžiąją 
metų dalį nenaudojama vien tik žolei 
auginti (sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent trys skirtingi pasėliai. Nė 
vienam iš minėtų trijų pasėlių neturi būti 
skiriama mažiau kaip 5 % ariamosios
žemės, o pagrindiniam pasėliui neturi būti 
skirta daugiau kaip 70 % ariamosios
žemės. Šis įsipareigojimas netaikomas 
žemės ūkio valdoms, kuriose pievos užima 
daugiau nei 70 % viso valdos ploto.

Or. en

Pakeitimas 1541
Robert Dušek
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 1/3 valstybės narės vidutinės 
žemės ūkio valdos dydžio plotą ir didžiąją 
metų dalį nenaudojama vien tik žolei 
auginti (sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent trys skirtingi pasėliai. Nė 
vienam iš minėtų trijų pasėlių neturi būti 
skiriama mažiau kaip 5 % ariamosios 
žemės, o pagrindiniam pasėliui neturi būti 
skirta daugiau kaip 70 % ariamosios
žemės.

Or. en

Pakeitimas 1542
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama žolei auginti (sėjamai ar 
augančiai natūraliai), nepaliekama 
pūdymui arba nenaudojama pasėliams 
vandenyje auginti, tokioje ariamojoje 
žemėje taikant sėjomainą auginami bent 
trys skirtingi pasėliai. Į sėjomainą 
įtraukiamas vienas ankštinis pasėlis.

Or. en
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Pakeitimas 1543
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje taikant 
sėjomainą auginami bent trys skirtingi 
pasėliai arba ji trejus metus iš eilės 
paliekama pūdymui.

Or. en

Pakeitimas 1544
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent 
trys skirtingi pasėliai. Nė vienam iš 
minėtų trijų pasėlių neturi būti skiriama 
mažiau kaip 5 % ariamos žemės, o 
pagrindiniam pasėliui neturi būti skirta 
daugiau kaip 70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje taikoma 
tinkama sėjomaina, įskaitant pūdymui 
paliekamą žemę atsižvelgiant į vietos 
klimatą, dirvožemio būklę ir aprūpinimo 
vandeniu sąlygas.
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Or. en

Pakeitimas 1545
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 3 hektarus ir nenaudojama vien tik 
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba daugiau kaip 70 % žemės neskiriama 
pasėliams, kurie didžiąją savo vegetacijos 
ciklo dalį gali būti apsemti vandens,
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent trys skirtingi pasėliai. Nė 
vienam iš minėtų trijų pasėlių neturi būti 
skiriama mažiau kaip 5 % ariamosios
žemės, o pagrindiniam pasėliui neturi būti 
skirta daugiau kaip 70 % ariamosios
žemės.

Or. en

Pakeitimas 1546
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. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarų ir didžiąją metų dalį
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti, tokioje 
ariamojoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai; pasėliais turėtų būti 
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pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

laikomi tinkamų auginti rūšių augalai. Nė 
vienam iš minėtų trijų pasėlių neturi būti 
skiriama mažiau kaip 5 % ariamosios
žemės, o pagrindiniam pasėliui neturi būti 
skirta daugiau kaip 70 % ariamosios
žemės.

Or. es

Pagrindimas

(Pirmojo sakinio tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) Pasėlio sąvoką taip pat reikėtų 
išaiškinti; pasėlių įvairinimo tikslais pasėlis turėtų būti suprantamas kaip tinkamų auginti 
augalų rūšis.

Pakeitimas 1547
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir nenaudojama 
vien tik žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų trijų 
pasėlių neturi būti skiriama mažiau kaip 
5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės. 

1. Jei ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 3 hektarus ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik žolei auginti 
(sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žemėje 
auginami bent trys skirtingi pasėliai. Nė 
vienam iš minėtų trijų pasėlių neturi būti 
skiriama mažiau kaip 5 % ariamosios
žemės, o pagrindiniam pasėliui neturi būti 
skirta daugiau kaip 50 % ariamosios
žemės.

Or. fr

Pakeitimas 1548
Kent Johansson

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

1a. Pirma dalis netaikoma ūkiams:
a) kuriuose ariamoji žemė naudojama 
vien tik žolei ar kitokiems žoliniams 
pašarams auginti, paliekama vien tik 
pūdymui, ji didžiąją metų dalį naudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti arba 
joje taikomas šių naudojimo būdų 
derinys, arba;
b) kuriuose daugiau kaip 50 % valdos 
reikalavimus atitinkančios žemės ūkio 
paskirties žemės naudojama tik žolei 
auginti, paliekama pūdymui arba joje 
taikomas šių naudojimo būdų derinys;
c) kuriuose ūkininkas daugiau kaip 50 % 
jo visos ariamosios žemės kasmet 
apsikeičia su kitais ūkininkais su sąlyga, 
kad jis įrodo, kad kiekviename jo 
ariamosios žemės sklype auginami kiti 
pasėliai, palyginti su ankstesniais 
kalendoriniais metais augintais pasėliais.

Or. en

Pakeitimas 1549
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirma dalis netaikoma ūkiams:
– kuriuose ariamoji žemė naudojama vien 
tik žolei ar kitokiems pašarams auginti, 
paliekama vien tik pūdymui, ji didžiąją 
metų dalį naudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti arba joje taikomas šių 
naudojimo būdų derinys, arba;
– kuriuose daugiau kaip 50 % valdos 
reikalavimus atitinkančios žemės ūkio 
paskirties žemės dengia daugiametės 
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pievos, tradicinės ganyklos arba žemė 
daugiamečiams pasėliams auginti;
– valda yra srityse į Šiaurę nuo 62-osios 
lygiagretės ir kai kuriose gretimose 
srityse, kurioms daro poveikį klimatinės 
sąlygos, dėl kurių žemės ūkio veikla yra 
itin sudėtinga.

Or. en

Pakeitimas 1550
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirma dalis netaikoma ūkiams: –
kuriuose ariamoji žemė naudojama vien 
tik žolei ar kitokiems žoliniams pašarams 
auginti, paliekama vien tik pūdymui, ji 
didžiąją metų dalį naudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti arba joje 
taikomas šių naudojimo būdų derinys, 
arba;
– kuriuose ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 50 hektarų ir daugiau kaip 
50 % valdos reikalavimus atitinkančios 
žemės ūkio paskirties žemės dengia žemė 
daugiamečiams pasėliams auginti.

Or. en

Pakeitimas 1551
Jens Rohde

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

1a. Pirma dalis netaikoma ūkiams:
a) kuriuose ariamoji žemė naudojama 
vien tik žolei ar kitokiems žoliniams 
pašarams auginti, paliekama vien tik 
pūdymui, ji didžiąją metų dalį naudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti arba 
joje taikomas šių naudojimo būdų 
derinys, arba;
b) kuriuose daugiau kaip 75 % valdos 
reikalavimus atitinkančios žemės ūkio 
paskirties žemės dengia daugiametės 
pievos, ji naudojama žolei ar kitokiems 
žoliniams pašarams auginti, paliekama 
pūdymui arba joje taikomas šių 
naudojimo būdų derinys;
c) kuriuose ūkininkas daugiau kaip 50 % 
jo visos ariamosios žemės kasmet 
apsikeičia su kitais ūkininkais su sąlyga, 
kad jis įrodo, kad kiekviename jo 
ariamosios žemės sklype auginami kiti
pasėliai, palyginti su ankstesniais 
kalendoriniais metais augintais pasėliais;
d) kuriuose ūkininkas specializuojasi 
auginti daržoves, uogas, sėklas ir (arba) 
vaisius ir (arba) ant jo žemės pastatyti 
šiltnamiai.

Or. en

Pagrindimas

taip ūkininkams suteikiama daugiau lankstumo ir leidžiama paskutinius 5 % žemės, kuriai 
taikomas įsipareigojimas, panaudoti daugiau nei vienam pasėliui, taip pat turėtų būti taikoma 
išimtis specialiai produkcijai.

Pakeitimas 1552
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

1a. Pirma dalis netaikoma: 
– kai dėl valdos galima parodyti, kad 
visoje dirbamoje žemėje esama tinkamos 
agronominės pusiausvyros, arba
– kai valdoje taikoma mišrių pasėlių ir 
(arba) mišraus auginimo praktika ir 
galima parodyti gyvulių auginimo grandį, 
kuri prisideda prie valdos pasėlių vertės.
Valdoms, kuriose žemėje laikinai 
auginama žolė arba ankštiniai pasėliai, 
užimantys ne mažiau kaip 10 % dirbamos 
žemės, reikalavimai sumažinami iki dviejų 
skirtingų pasėlių.

Or. fr

Pakeitimas 1553
Jean-Paul Gauzčs

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirma dalis netaikoma valdoms:
– kuriose plotas, padengtas žole ir (arba) 
daugiamečiais augalais, sudaro daugiau 
nei 70 % naudojamos žemės ūkio 
paskirties žemės;
– kuriose dėl valdos galima parodyti, kad 
visoje dirbamoje žemėje esama tinkamos 
agronominės pusiausvyros; 
– kuriose taikoma mišrių pasėlių ir (arba) 
mišraus auginimo praktika ir galima 
parodyti bent vieną gyvulių auginimo 
grandį, kuri prisideda prie valdos pasėlių 
vertės.
Valdoms, kuriose žemėje laikinai 
auginama žolė arba ankštiniai pasėliai, 
užimantys ne mažiau kaip 10 % dirbamos 
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žemės, reikalavimai sumažinami iki dviejų 
skirtingų pasėlių.

Or. fr

Pakeitimas 1554
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirma dalis netaikoma ūkiams:
– kuriuose ariamoji žemė naudojama vien 
tik žolei ar kitokiems pašarams auginti, 
paliekama vien tik pūdymui, ji didžiąją 
metų dalį naudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti arba joje taikomas šių 
naudojimo būdų derinys, arba;
– kuriuose ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 50 hektarų ir daugiau kaip 
80 % valdos reikalavimus atitinkančios 
žemės ūkio paskirties žemės dengia 
daugiametės pievos arba žemė 
daugiamečiams pasėliams auginti.

Or. en

Pakeitimas 1555
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirma dalis netaikoma ūkiams:
– kuriuose ariamoji žemė naudojama vien 
tik žolei ar kitokiems pašarams auginti, 
paliekama vien tik pūdymui, ji didžiąją 
metų dalį naudojama vien tik pasėliams 
vandenyje auginti arba joje taikomas šių 
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naudojimo būdų derinys, arba;
– kuriuose ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 50 hektarų ir daugiau kaip 
50 % valdos reikalavimus atitinkančios 
žemės ūkio paskirties žemės dengia 
daugiametės pievos arba žemė 
daugiamečiams pasėliams auginti.

Or. en

Pakeitimas 1556
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirma dalis netaikoma ūkiams:
– kuriuose ariamoji žemė naudojama vien 
tik žolei (sėjamai ar augančiai natūraliai) 
ar kitokiems pašarams auginti, paliekama 
vien tik pūdymui, ji didžiąją metų dalį 
naudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti arba joje taikomas šių naudojimo 
būdų derinys, arba
– kuriuose daugiau kaip 75 % valdos 
reikalavimus atitinkančios žemės ūkio 
paskirties žemės dengia daugiametės 
pievos, daugiamečiai pasėliai, ji 
naudojama žolei ar kitokiems pašariniams 
pasėliams auginti, paliekama pūdymui 
arba joje taikomas šių naudojimo būdų 
derinys.

Or. en

Pakeitimas 1557
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore Caronna
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirma dalis netaikoma ūkiams:
– kuriuose ariamoji žemė daugiausia 
naudojama žolei ar kitokiems pašarams
auginti, daugiausia paliekama pūdymui, ji 
didžiąją vegetacijos ciklo dalį naudojama 
daugiausia pasėliams vandenyje auginti 
arba joje taikomas šių naudojimo būdų 
derinys, arba;
– kuriuose ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 50 hektarų ir daugiau kaip 
80 % valdos reikalavimus atitinkančios 
žemės ūkio paskirties žemės dengia 
daugiametės pievos, tradicinės ganyklos 
arba žemė daugiamečiams pasėliams 
auginti.

Or. it

Pagrindimas

Reikia didesnio lankstumo; taigi „vien tik“ pakeista žodžiu „daugiausia“.

Pakeitimas 1558
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirma dalis netaikoma ūkiams, 
kuriuose ariamoji žemė daugiausia 
naudojama žolei ar kitokiems pašarams 
auginti, daugiausia paliekama pūdymui, ji 
didžiąją vegetacijos ciklo dalį naudojama 
daugiausia pasėliams vandenyje auginti 
arba joje taikomas šių naudojimo būdų 
derinys, arba
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Or. it

Pakeitimas 1559
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei ūkininko ariama žemė užima 
mažiau kaip 10 hektarų ir didžiąją metų 
dalį nenaudojama vien tik ganykloms 
arba žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik 
pūdymui, neapsėjama daugiamečiais 
pasėliais arba nenaudojama vien tik 
pasėliams vandenyje auginti, tokioje 
ariamoje žemėje taikant pasėlių 
įvairinimo principą auginami keturi 
pasėliai, įskaitant ankštinius augalus, 
kurie užimtų bent 5 % reikalavimus 
atitinkančių hektarų.

Or. en

Pakeitimas 1560
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirma dalis netaikoma ūkiams, 
kuriuose: daugiau kaip 70 % 
reikalavimus atitinkančios žemės ūkio 
paskirties žemės dengia daugiametės 
pievos, ji naudojama žolei ar kitokiems 
žoliniams pašarams auginti, paliekama 
pūdymui arba joje taikomas šių 
naudojimo būdų derinys;
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Or. en

Pakeitimas 1561
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirma dalis netaikoma ūkiams, 
kuriuose ūkininko ariamoji žemė užima 
daugiau nei dvi trečiąsias valdos 
reikalavimus atitinkančios žemės ūkio 
paskirties žemės ir šią žemė dengia 
vienmetės arba daugiametės pievos arba 
daugiamečiai pasėliai.

Or. en

Pakeitimas 1562
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirma dalis netaikoma ūkiams, 
kuriuose ūkininkas daugiau kaip 50 % jo 
visos ariamosios žemės kasmet apsikeičia 
su kitais ūkininkais su sąlyga, kad 
ūkininkas įrodo, kad kiekviename jo 
ariamosios žemės sklype auginami kiti 
pasėliai, palyginti su ankstesniais 
kalendoriniais metais augintais pasėliais;

Or. en

Pakeitimas 1563
Bastiaan Belder
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, 
ūkininkams, kurie naudojasi sistema, 
pagal kurią kasmet apsikeičia hektarais 
su kitais regiono ūkininkais, ir taip kartu 
užtikrina pasėlių įvairinimą ir sėjomainą 
šiuose hektaruose, netaikomi specialūs 
reikalavimai, nustatyti 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Būtinos individualiai pritaikytos nuostatos, kad būtų sudarytos galimybės ūkininkams, kurie 
specializuojasi (ir nori specializuotis), auginti vieną pasėlį, tačiau tuo pačiu metu iš tiesų 
užtikrinti pasėlių įvairinimą ir sėjomainą naudojantis hektarų mainais su kaimyniniais ir arba 
regiono ūkininkais.

Pakeitimas 1564
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdamos atsižvelgti į savo žemės 
ūkio valdų struktūrą, valstybės narės gali 
patikslinti 10 ha, nurodytų 1 dalyje, 
atsižvelgdamos į VI priede nustatytą 
vidutinį ūkio dydį.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad minimalus 10 ha lygis galėtų būti keičiamas atsižvelgiant į valstybės narės ūkio 
struktūrą.

Pakeitimas 1565
Seán Kelly, Jim Higgins
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdamos atsižvelgti į savo žemės 
ūkio valdų struktūrą, valstybės narės gali 
patikslinti 15 ha, nurodytų 1 dalyje, 
taikydamos 20 % vidutinio ūkio dydžio 
plotą, atsižvelgdamos į VI priede nustatytą 
vidutinį ūkio dydį.

Or. en

Pakeitimas 1566
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 30 straipsnio 1 dalis netaikoma 
ūkiams, kuriuose 65 % reikalavimus 
atitinkančios žemės ūkio paskirties žemės 
naudojama kaip daugiametės pievos.

Or. de

Pakeitimas 1567
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, 
ūkininkai, kurių valdoje ne mažiau kaip 
70 % žemės užima daugiametės pievos, 
laikomi vykdančiais pasėlių įvairinimo 
reikalavimus, nustatytus šiame 
straipsnyje.



PE494.483v01-00 164/170 AM\909517LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkai, kurių valdos svarbią dalį užima daugiametės pievos, neturėtų būti 
diskriminuojami, su sąlyga, kad jie jau užtikrina didelę naudą gamtai laikydami didelius 
daugiamečių pievų plotus, taigi, jiems turėtų būti sudarytos lengvatinės sąlygos naudotis šia 
priemone.

Pakeitimas 1568
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirma dalis netaikoma ūkiams, 
kuriuose ne mažiau kaip 70 % ariamosios 
žemės naudojama žolei auginti.

Or. en

Pagrindimas

Ūkiai, kuriuose ne mažiau kaip 70 % ariamosios žemės užima pieva bet kuriuos vienerius 
metus, turėtų būti laikomi atitinkančiais pasėlių įvairinimo reikalavimus. Kitaip jie būtų 
pažeidę reikalavimą dėl 70 % ribos, taikomos pagrindiniam pasėliui, ir faktiškai būtų 
baudžiami už tai, kad augina pernelyg daug žolės.

Pakeitimas 1569
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šis įsipareigojimas netaikomas žemės 
ūkio valdoms, kuriose pievos užima 
daugiau nei 70 % viso valdos ploto.

Or. en
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Pakeitimas 1570
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Suarta ariamoji žemė arba apsėta 
daugiamečiais pasėliais, arba palikta 
kažkokiais tikslais arba pūdymui, 
apsaugoma antsėliais. Reikalavimus 
atitinkanti žemė nepaliekama be antsėlio 
daugiau kaip 4 savaites, ypatingais 
atvejais – daugiau kaip 8 savaites.

Or. en

Pakeitimas 1571
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, 
ūkininkai, kurių valdoje ne mažiau kaip 
25 % ir iki 70 % ariamosios žemės užima 
ne grūdinės kultūros, auginamos 
pertraukai, laikomi vykdančiais pasėlių 
įvairinimo reikalavimus, nustatytus šiame 
straipsnyje.
Pasėlis pertraukai šiame straipsnyje yra: 
aliejinių kultūrų sėklos arba vaisiai, 
baltyminiai augalai, linai, kanapės, 
daržovės, pieva ir pūdymas.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkai, kurie jau augina pasėlius pertraukai, kurie pripažinti teikiantys naudą aplinkai 
(naudojantys mažiau vandens, mažiau trąšų ir t. t.), neturėtų būti diskriminuojami, ir todėl 
šiems ūkininkams turėtų būti sudarytos lengvatinės galimybės naudotis šia priemone.
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Pakeitimas 1572
Riikka Manner, Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, 
srityse, kuriose augimo laikotarpis yra 
trumpesnis nei 10 dienų, ariamojoje 
žemėje auginami du skirtingi pasėliai.

Or. en

Pagrindimas

Trijų pasėlių reikalavimą labai sunku įgyvendinti srityse, kuriose augimo laikotarpis trumpas, 
taigi šiose srityse turėtų pakakti dviejų pasėlių. Atsižvelgiant į trumpą augimo laikotarpį ir 
žemą efektyvių temperatūrų sumą itin apribojamas tokiose srityse galimų praktiškai auginti 
pasėlių pasirinkimas.

Pakeitimas 1573
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekviename žemės ūkio paskirties 
sklype taikoma sėjomaina, išimtį taikant 
sklypams, kuriuose auginama pieva arba 
daugiametės ganyklos ir daugiamečiai 
augalai.

Or. fr

Pakeitimas 1574
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
30 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Šio straipsnio tikslais „pasėlis“ reiškia 
bet kurios iš botaninėje pasėlių 
klasifikacijoje nustatytų skirtingų genčių 
pasėlį arba vienos iš Brassicaceae, 
Solonaceae ir Cucurbitaceae šeimų rūšies 
pasėlį, taip pat pūdymui paliktą žemę. Vis 
dėlto rudeniniai ir (arba) žieminiai 
pasėliai ir pavasariniai ir (arba) 
vasariniai pasėliai laikomi vienas nuo kito 
besiskiriančiais pasėliais, net jei jie 
priklauso tai pačiai genčiai.

Or. it

Pagrindimas

Termino „pasėlis“ apibrėžimas, pagrįstas botanine gentimi (taikant keletą išimčių 
sodininkystės sektoriui ir t. t.), yra pageidautinas, nes pagal šį apibrėžimą suteikiama daugiau 
lankstumo nei taikant baigtinį sąrašą, įtraukiamą į pagrindinį teisės aktą.

Pakeitimas 1575
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Šio straipsnio tikslais „pasėlis“ reiškia 
bet kurios iš botaninėje pasėlių 
klasifikacijoje nustatytų skirtingų genčių 
kultūrą arba bet kurios iš rūšių, jei 
auginami Brassicaceae, Solonaceae ir 
Cucurbitaceae, Gramineae, 
Legomionseae šeimų augalai, kultūrą, 
taip pat pūdymui paliktą žemę arba 
tarpinius pasėlius. Tačiau žieminiai 
pasėliai ir pavasariniai pasėliai laikomi 
skirtingais pasėliais, net jeigu jie 
priklauso tai pačiai genčiai.
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad šiame reglamente būtų nustatytas detalesnis „pasėlio“ apibrėžimas. Tarpiniai 
pasėliai taip pat turėtų būti įtraukiami kaip pasėliai, nes jie labai vertingi aplinkai. Taip pat 
svarbi atskirti įvairias žolių ir daržovių, auginamų sėkloms, rūšis.

Pakeitimas 1576
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Šio straipsnio tikslais „pasėlis“ reiškia 
bet kurios iš botaninėje pasėlių 
klasifikacijoje nustatytų skirtingų genčių 
kultūrą arba bet kurios iš rūšių, jei 
auginami Brassicaceae, Solonaceae ir 
Cucurbitaceae šeimų augalai, kultūrą, 
taip pat pūdymui paliktą žemę. Tačiau 
žieminiai pasėliai ir pavasariniai pasėliai 
laikomi skirtingais pasėliais, net jeigu jie 
priklauso tai pačiai genčiai.

Or. en

Pakeitimas 1577
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Šio straipsnio tikslais „pasėlis“ reiškia 
bet kurią rūšį, apibrėžiamą kaip augalas 
botaninės klasifikacijos tikslais, taip pat 
pūdymui paliktą žemę.

Or. es
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Pagrindimas

Dėl naudos aplinkai ir žemės ūkiui priežasčių pūdymui palikta žemė turėtų būti laikoma 
pasėliu įvairinimo tikslais.

Pakeitimas 1578
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Šio straipsnio tikslais „pasėlis“ reiškia 
bet kurios iš botaninėje pasėlių 
klasifikacijoje nustatytų skirtingų genčių 
kultūrą, taip pat pūdymui paliktą žemę, 
kitais tikslai palikta žemę arba vienmetes 
pievas.

Or. en

Pakeitimas 1579
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Šio straipsnio tikslais „pasėlis“ reiškia 
bet kurią iš Va priede išvardytų kultūrų.

Or. en

Pakeitimas 1580
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

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

1a. Šio straipsnio tikslais „pasėlis“ reiškia 
bet kurią iš Va priede išvardytų kultūrų.

Or. en


