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Pakeitimas 1581
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir 
tikslaus skirtingų pasėlių dalių 
apskaičiavimo taikymo taisykles.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose
nustatytų sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir 
tikslaus skirtingų pasėlių dalių 
apskaičiavimo taikymo taisykles.

2. Siekiant užtikrinti, kad su pasėlių 
įvairinimo priemonės taikymu susiję 
įpareigojimai būtų taikomi proporcingai 
bei nediskriminuojant ir padėtų stiprinti 
aplinkos apsaugą, Komisijai pagal 
55 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais prie šio 
straipsnio 1b dalyje apibrėžtų pasėlių būtų 
pridėta dar viena pasėlių rūšis ir būtų 
nustatytos tikslaus skirtingų pasėlių dalių 
apskaičiavimo taikymo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir 
tikslaus skirtingų pasėlių dalių 
apskaičiavimo taikymo taisykles.

2. Komisijai pagal 55 straipsnio nuostatas
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatoma
sąvokos „pasėlis“ apibrėžtis ir tikslaus 
skirtingų pasėlių dalių apskaičiavimo 
taikymo taisyklės, atsižvelgiant į tai, kad 
įvairovės tikslais pūdymui palikta žemė 
laikoma pasėliais, ir tiksliau nustatant šio 
straipsnio 1 dalyje apibūdintų ekologiniu 
požiūriu svarbių vietovių tipus, taip pat 
nustatant ir pridedant kitus ekologiniu 
požiūriu svarbių tipus, į kuriuos galima 
atsižvelgti siekiant laikytis 1 dalyje 
nurodytų procentų.

Or. es

Pagrindimas

Manoma, kad tikslinga pasėlių sąrašą įtraukti į priedą. Tačiau pūdymui palikta žemė turėtų 
būti laikoma pasėliais.

Pakeitimas 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir 
tikslaus skirtingų pasėlių dalių 
apskaičiavimo taikymo taisykles.

2. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma sąvokos „pasėlis“ 
apibrėžtis ir tikslaus skirtingų pasėlių dalių 
apskaičiavimo taikymo taisyklės, 
atsižvelgiant į tai, kad įvairovės tikslais 
pūdymui palikta žemė laikoma pasėliais, 
ir tiksliau nustatant šio straipsnio 1 dalyje 
apibūdintų ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus, taip pat nustatant ir 
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pridedant kitus ekologiniu požiūriu 
svarbių tipus, į kuriuos galima atsižvelgti 
siekiant laikytis 1 dalyje nurodytų 
procentų.

Or. es

Pakeitimas 1585
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir 
tikslaus skirtingų pasėlių dalių 
apskaičiavimo taikymo taisykles.

2. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
siekiant papildyti 1b dalyje išvardytų 
pasėlių sąrašą naujais pasėliais ir 
nustatyti tikslaus skirtingų pasėlių dalių 
apskaičiavimo taikymo taisykles.

Or. it

Pakeitimas 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir 
tikslaus skirtingų pasėlių dalių 
apskaičiavimo taikymo taisykles.

2. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose būtų nustatytos sąvokų „pasėlis“ 
ir „agronominė pusiausvyra“ apibrėžtys ir 
tikslaus skirtingų pasėlių dalių 
apskaičiavimo taikymo taisyklės.

Or. fr
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Pakeitimas 1587
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir 
tikslaus skirtingų pasėlių dalių 
apskaičiavimo taikymo taisykles.

2. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl
sąvokos „pasėlis“ apibrėžties nustatymo.

Or. en

Pakeitimas 1588
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai ariamoji žemė dirbama kartu su 
kitam savininkui priklausančia ariamąja 
žeme pagal bendrų pasėlių susitarimą, 
1 dalyje nurodyti reikalavimai taikomi 
taip, tarsi visa ariamoji žemė, kuriai 
taikomas susitarimas, būtų viena 
ariamosios žemės teritorija, valdoma 
vieno ūkininko.

Or. en

Pakeitimas 1589
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali atleisti ūkininkus 
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nuo šioje dalyje numatytų prievolių, jei 
dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų 
gaivalinių nelaimių jie negali jų laikytis.

Or. en

Pakeitimas 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Daugiametės pievos

1. Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos 
(toliau – daugiametės pievos referenciniai 
plotai).
Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.
2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės 
pievos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.
3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
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daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

Or. en

Pakeitimas 1591
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Daugiametės pievos

1. Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos 
(toliau – daugiametės pievos referenciniai 
plotai).
Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.
2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės 
pievos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.
3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
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pakeitimu žemės perdavimo atveju.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant naudos aplinkai, reikia taikyti pagal regionus ir priemones diferencijuotą požiūrį, o 
ne visuotinai uždrausti dirbti laukus. Atitinkamai, agrarinės aplinkosaugos priemonės turėtų 
būti sutelktos į antrąjį ramstį. Pagal šį straipsnį, būtų labai sumažintas ūkių 
konkurencingumas ir jų esminis indėlis kovojant su maisto trūkumu pasaulyje; regionams, 
kuriuose mažėja auginamų galvijų skaičius, trūksta alternatyvaus pievų panaudojimo 
galimybių.

Pakeitimas 1592
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Daugiametės pievos

1. Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos 
(toliau – daugiametės pievos referenciniai 
plotai).
Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.
2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės 
pievos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.
3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
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nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

Or. es

Pakeitimas 1593
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Daugiametės pievos

1. Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos 
(toliau – daugiametės pievos referenciniai 
plotai).
Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.
2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės 
pievos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.
3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
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antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

Or. en

Pakeitimas 1594
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos Daugiametės ganyklos

Or. en

Pakeitimas 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos Daugiametės ganyklos

Or. en

Pakeitimas 1596
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos Daugiametės pievos ir ganyklos

Or. en

Pakeitimas 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos Daugiametės pievos ir ganyklos bei 
daugiamečiai pasėliai 

Or. en

Pakeitimas 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos Daugiametės pievos ir ganyklos

Or. fr

Pakeitimas 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos Daugiametės pievos ir ganyklos
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Or. it

Pakeitimas 1600
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos Ganyklos ir daugiametės pievos

Or. it

Pakeitimas 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos Vienmetės ir daugiametės pievos

Or. en

Pakeitimas 1602
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos 
(toliau – daugiametės pievos referenciniai 
plotai).

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 1603
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai
naudojami kaip daugiametės pievos 
(toliau – daugiametės pievos referenciniai
plotai).

Kai žemės ūkio paskirties žemės plotas, 
išskyrus daugiametes pievas, viršija 
15 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad bent 
3 % jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, 
daugiamečių pasėlių plotai, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, kaip antai 
gyvatvorės ir akmens sienos, apsauginės 
juostos, žemė, didžiąją augimo ciklo dalį 
naudojama pasėliams vandenyje auginti, 
žemė, apsėta dirvožemį gerinančiais 
pasėliais, pvz., ankštiniais augalais, ir 
25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti
plotai, būtų priskirti ekologiniu požiūriu 
svarbiai vietovei.

Or. it

Pakeitimas 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos 

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
būtų išsaugotas bendras daugiamečių 
pievų plotas.
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(toliau – daugiametės pievos referenciniai 
plotai).

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią problemoms, susijusioms su biurokratine našta ir stebėsena, derėtų 
atsižvelgti į daugiamečių pievų plotą visos valstybės narės, o ne atskirų ūkių lygmeniu.

Pakeitimas 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos 
(toliau – daugiametės pievos referenciniai 
plotai).

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
būtų išsaugotas bendras laikinų arba 
daugiamečių pievų plotas.

Or. en

Pakeitimas 1606
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos 
(toliau – daugiametės pievos referenciniai 

Valstybės narės užtikrina, kad žemės ūkio 
paskirties žemė, kuri 2014 paraiškų 
teikimo metais buvo naudojama kaip 
daugiametė pieva, būtų išlaikyta kaip 
daugiametė pieva.
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plotai).

Or. en

Pakeitimas 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos 
(toliau – daugiametės pievos referenciniai 
plotai).

Valstybės narės imasi priemonių, kad 
išlaikytų daugiamečių pievų ir ganyklų 
bei bendro žemės ūkio paskirties žemės 
ploto santykinį dydį. Šis įpareigojimas 
taikomas nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis.

Or. fr

Pakeitimas 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos 
(toliau – daugiametės pievos referenciniai 
plotai).

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikytas daugiamečių pievų santykinis 
dydis, lyginant su bendru žemės ūkio 
paskirties žemės plotu, laikantis nustatytų 
ribų. Šis įpareigojimas taikomas 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

Or. en
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Pakeitimas 1609
Liam Aylward, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos 
(toliau – daugiametės pievos referenciniai 
plotai).

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikytas daugiamečių pievų santykinis 
dydis, lyginant su bendru žemės ūkio 
paskirties žemės plotu, laikantis nustatytų 
ribų. Šis įpareigojimas taikomas 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas išlaikyti daugiametes pievas individualių ūkių lygmeniu yra per daug ribojantis. 
Todėl siūloma, kad jis būtų taikomas nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu.

Pakeitimas 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos 
(toliau – daugiametės pievos referenciniai 
plotai).

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikytas daugiamečių pievų ir bendro 
žemės ūkio paskirties žemės ploto 
santykinis dydis. Šis įpareigojimas 
taikomas nacionaliniu arba regioniniu 
lygmeniu.

Or. en



PE494.487v01-00 18/168 AM\909521LT.doc

LT

Pakeitimas 1611
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos 
(toliau – daugiametės pievos referenciniai 
plotai).

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, kurios turi ypatingos 
vertės aplinkos, klimato arba biologinės 
įvairovės požiūriu. Šioje dalyje 
„daugiametė pieva“ – tai 4 straipsnio
1 dalies h punkte apibrėžta žemė, kuri 
nebuvo įtraukta į valdos sėjomainą ir 
10 ar daugiau metų nebuvo arta.

Or. en

Pagrindimas

Tik didžiausia biologine įvairove pasižyminčios daugiametės gamyklos turėtų būti saugomos 
jas siejant su ekologija.

Pakeitimas 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos 
(toliau – daugiametės pievos referenciniai 
plotai).

Ūkininkai savo valdų plotus, kiekvienais
metais teikiamoje paraiškoje nurodytus
kaip daugiametės pievos, išlaiko geros 
agrarinės ir aplinkosauginės būklės.

Or. es
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Pagrindimas

Manoma, kad su daugiametėmis pievomis susijusio ekologinio įsipareigojimo turi būti 
laikomasi individualių ūkių lygmeniu, palaikant gerą tokių plotų būklę. Todėl „išlaikymo“ 
sąvoka turėtų būti suprantama kaip su laiku susijęs procesas. Tokiu būdu ūkininkas galės 
laikytis ekologinių reikalavimų dėl daugiamečių pievų plotų, kuriuos jis deklaruoja
kiekvienais metais, ir kai jis laikosi prisiimto įsipareigojimo juos išlaikyti geros būklės. 

Pakeitimas 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau
– daugiametės pievos referenciniai plotai).

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
pusiau natūralią ir nedirbamą žemę, jei 
2014 paraiškų teikimo metais paraiškoje, 
teikiamoje pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXX (HZ) 74 straipsnio 1 dalį, nurodo, 
kad tie plotai naudojami kaip pusiau 
natūrali ir nedirbama žemė (toliau –
pusiau natūralios ir nedirbamos žemės
referenciniai plotai).

Or. en

Pakeitimas 1614
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau 
– daugiametės pievos referenciniai plotai).

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
pusiau natūralią ir nedirbamą žemę, jei 
2014 paraiškų teikimo metais paraiškoje, 
teikiamoje pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX (HZ) 74 straipsnio 1 dalį, 
nurodo, kad tie plotai naudojami kaip 
pusiau natūrali ir nedirbama žemė (toliau 
– pusiau natūralios ir nedirbamos žemės
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referenciniai plotai).

Or. en

Pakeitimas 1615
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau 
– daugiametės pievos referenciniai plotai).

Valstybės narės išlaiko tokį daugiamečių 
pievų hektarų skaičių, kuris atitinka
2014 paraiškų teikimo metais paraiškoje, 
teikiamoje pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXX (HZ) 74 straipsnio 1 dalį, kaip 
daugiametės pievos nurodytus plotus
(toliau – daugiametės pievos referenciniai 
plotai).

Or. en

Pakeitimas 1616
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau 
– daugiametės pievos referenciniai plotai).

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes ganyklas, jei 2011 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės ganyklos
(toliau – daugiametės ganyklos
referenciniai plotai).

Or. en
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Pakeitimas 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau 
– daugiametės pievos referenciniai plotai).

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas ir ganyklas, jei 
2014 paraiškų teikimo metais paraiškoje, 
teikiamoje pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXX (HZ) 74 straipsnio 1 dalį, nurodo, 
kad tie plotai naudojami kaip daugiametės 
pievos ir ganyklas (toliau – daugiametės 
pievos ir ganyklos referenciniai plotai).

Or. fr

Pakeitimas 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau 
– daugiametės pievos referenciniai plotai).

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas ir ganyklas, jei 
2014 paraiškų teikimo metais paraiškoje,
teikiamoje pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXX (HZ) 74 straipsnio 1 dalį, nurodo, 
kad tie plotai naudojami kaip daugiametės 
pievos ir ganyklas (toliau – daugiametės 
pievos ir ganyklos referenciniai plotai).

Or. it

Pakeitimas 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau 
– daugiametės pievos referenciniai plotai).

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes ganyklas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės ganyklos
(toliau – daugiametės ganyklos
referenciniai plotai).

Or. en

Pakeitimas 1620
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau 
– daugiametės pievos referenciniai plotai).

1. Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas ir ganyklas, jei 
2014 paraiškų teikimo metais paraiškoje, 
teikiamoje pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXX (HZ) 74 straipsnio 1 dalį, nurodo, 
kad tie plotai naudojami kaip daugiametės 
pievos ir ganyklos (toliau – daugiametės 
pievos ir ganyklos referenciniai plotai).

Or. it

Pakeitimas 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas arba tradicines 
ganyklas, jei 2014 paraiškų teikimo metais 
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Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau 
– daugiametės pievos referenciniai plotai).

paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau 
– daugiametės pievos referenciniai plotai).
Tuo tikslu jų paprašoma parodyti, kad jie 
turi tiek galvijų, jog jų tankumas atitinka 
vieną sutartinį galviją vienam 
reikalavimus atitinkančios pievos 
hektarui, arba, jei neturima gyvulių, 
parodyti, kad vykdoma priežiūros veikla, 
pavyzdžiui, pieva šienaujama ir tvarkoma.

Or. es

Pagrindimas

Manome, kad būtina nustatyti ryšį tarp pievos plotų ir agrarinės gyvulininkystės arba, kai
tinkama, reikalavimą, kad, siekiant užkirsti kelią pievos būklės blogėjimui ir apleistumui, būtų 
vykdoma tam tikra žemės ūkio veikla.

Pakeitimas 1622
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau 
– daugiametės pievos referenciniai plotai).

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 
74 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau 
– daugiametės pievos referenciniai plotai). 
Daugiametės pievos, kurios buvo 
paverstos ariamąja žeme 2011–2014 m., 
turi būti atsėtos, jei to reikia dėl 
aplinkosaugos priežasčių.

Or. en
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Pakeitimas 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurios į ES įstojo iki 
2004 m., užtikrina, kad žemėje, kurioje 
nustatytą dieną 2003 m. paraiškoms 
paramai už plotus gauti buvo daugiametė 
ganykla, ir toliau būtų daugiametė 
ganykla.
Naujosios valstybės narės, kurios į ES 
įstojo 2004 m., užtikrina, kad žemėje, 
kurioje 2004 m. gegužės 1 d. buvo 
daugiametė ganykla, ir toliau būtų 
daugiametė ganykla.
Bulgarija ir Rumunija užtikrina, kad 
žemėje, kurioje 2007 m. sausio 1 d. buvo 
daugiametė ganykla, ir toliau būtų 
daugiametė ganykla.
Valstybės narės užtikrina, kad pirmoje 
pastraipoje nurodytas santykinis dydis 
(toliau – referencinis rodiklis) nebūtų 
sumažintas daugiau kaip 10 % 
daugiametės pievos ploto sąskaita, 
palyginti su ankstesnėje dalyje nurodytais 
atitinkamais referenciniais metais.
Šios pastraipos nuostatos netaikomos 
daugiamečių ganyklų žemei, kurioje 
ketinama želdinti mišką, jei toks miško 
želdinimas yra suderinamas su aplinka ir 
neapima kalėdinių eglučių ir greitai 
augančių veislių medžių, kurie auginami 
trumpą laiką, želdynų.

Or. en

Pakeitimas 1624
Robert Dušek
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad žemės ūkio 
paskirties žemė, kuri 2014 m. paraiškų 
teikimo metais buvo naudojama kaip 
daugiametė pieva, būtų išlaikoma kaip 
daugiametė pieva.

Or. en

Pakeitimas 1625
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
31 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikytas žemės, kurioje yra daugiametė 
pieva, ir bendro žemės ūkio paskirties 
žemės ploto santykinis dydis. Šis 
įpareigojimas taikomas nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu. Referencinis 
santykinis dydis nustatomas kaip žemės, 
kurioje yra daugiametė pieva, ir viso 
2014 m. ūkininkų deklaruoto žemės ūkio 
paskirties žemės ploto santykis.

Or. en

Pakeitimas 1626
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikytas žemės, kurioje yra daugiametė 
pieva, ir bendro žemės ūkio paskirties 
žemės ploto santykinis dydis. Šis 
įpareigojimas taikomas nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu. Referencinis 
santykinis dydis nustatomas kaip žemės, 
kurioje yra daugiametė pieva, ir viso 
2014 m. ūkininkų deklaruoto žemės ūkio 
paskirties žemės ploto santykis.

Or. en

Pakeitimas 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkams leidžiama atnaujinti savo 
daugiametės pievos plotus. Šioje dalyje 
„daugiametė pieva“ – tai 4 straipsnio 
1 dalies h punkte apibrėžta žemė, kuri 
dešimt ar daugiau metų nebuvo įtraukta į 
valdos sėjomainą.

Or. en

Pagrindimas

Kad ūkininkai galėtų didinti savo pievų pasėlių, kurie naudojami kaip aukštos kokybės 
pašarai avims, jaučiams ir pieniniams galvijams, našumą ir kokybę, labai svarbu 
daugiametes pievas atnaujinti jas įdirbant. Tai taip pat prisideda prie klimato kaitos 
padarinių švelninimo, nes gerinama dirvos kokybė.

Pakeitimas 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią problemoms, susijusioms su biurokratine našta ir stebėsena, derėtų 
atsižvelgti į daugiamečių pievų plotą visos valstybės narės, o ne atskirų ūkių lygmeniu.

Pakeitimas 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1630
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Prievolė dėl daugiamečių pievų turėtų būti išlaikyta nacionaliniu lygmeniu, kadangi pagal 
šiuo metu veikiančią sistemą įpareigoja ūkininkus žemės plotus pertvarkyti į daugiametes 
pievas, jeigu referencinio rodiklio ir ploto santykis nukrenta žemiau nustatytos 10 % ribos.

Pakeitimas 1632
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tik didžiausia biologine įvairove pasižyminčios daugiametės gamyklos turėtų būti saugomos 
jas siejant su ekologija.

Pakeitimas 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1634
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Daugiametės ganyklos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes ganyklas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Daugiametės pievos arba ganyklos
referenciniai plotai padidinami, jei 2014 
ir (arba) 2015 m. ūkininkas yra įpareigotas 
žemės plotus pertvarkyti į daugiametes 
pievas arba ganyklas, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Or. fr

Pakeitimas 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Daugiametės pievos arba ganyklos
referenciniai plotai padidinami, jei 2014 
ir (arba) 2015 m. ūkininkas yra įpareigotas 
žemės plotus pertvarkyti į daugiametes 
pievas arba ganyklas, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
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93 straipsnyje.

Or. it

Pakeitimas 1637
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Ganyklos ir daugiametės pievos 
referenciniai plotai padidinami, jei 2014 
ir (arba) 2015 m. ūkininkas yra įpareigotas 
žemės plotus pertvarkyti į ganyklas ir
daugiametes pievas, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Or. it

Pakeitimas 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Daugiametės ganyklos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes ganyklas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 1639
Hynek Fajmon
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkams leidžiama atnaujinti savo 
daugiametės pievos plotus juos įdirbant. 
Šioje dalyje „daugiametė pieva“ – tai 
4 straipsnio 1 dalies h punkte apibrėžta
žemė, kuri dešimt ar daugiau metų 
nebuvo įtraukta į valdos sėjomainą.

Or. en

Pakeitimas 1640
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ūkininkai, auginantys daugiamečius 
pasėlius, pavyzdžiui, alyvmedžių giraites, 
vynuogynus, vaismedžių sodus, išskyrus 
daugiamečius sausosios žemdirbystės 
pasėlius, taiko specialius agronominius 
metodus, pagal kuriuos kuo mažiau 
ardomas dirvožemis ir paliekama žalioji 
dirvožemio paviršiaus danga.

Or. pt

Pakeitimas 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės 

Išbraukta.
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pievos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.

Or. en

Pakeitimas 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės 
pievos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės 
pievos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šiame 
straipsnyje nurodytas santykinis dydis 
nesumažėtų žemės, kurioje yra 
daugiametė pieva, nenaudai daugiau kaip 
10 % skaičiuojant nuo atitinkamais 
referenciniais metais nustatyto santykinio 
dydžio.

Or. en
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Pakeitimas 1644
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės 
pievos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šiame 
straipsnyje nurodytas santykinis dydis 
nesumažėtų žemės, kurioje yra 
daugiametė pieva, nenaudai daugiau kaip 
10 % skaičiuojant nuo atitinkamais 
referenciniais metais nustatyto santykinio 
dydžio.

Or. en

Pakeitimas 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų. Ši riba netaikoma 
force majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

2. Valstybės narės užtikrina, kad pirmoje 
dalyje nurodytas santykinis dydis 
nesumažėtų daugiametės pievos ir 
ganyklos plotų nenaudai daugiau kaip 
10 %, palyginti su 3a dalyje nurodytu 
ankstesnių metų santykiniu dydžiu (toliau 
– referencinis santykinis dydis).

Or. fr

Pakeitimas 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų. Ši riba netaikoma force 
majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 8 % savo pusiau natūralios ir 
nedirbamos žemės referencinių plotų, 
nepažeidžiant Poveikio aplinkai vertinimo 
reglamento reikalavimų. Ši riba netaikoma 
force majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

Or. en

Pakeitimas 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų. Ši riba netaikoma 
force majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

2. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
sumažintos daugiametės pievos plotų, 
kuriuos reikalaujama išlaikyti 
nacionaliniu lygmeniu, ribos; jos 
užtikrina, kad žemė, priskirta daugiametės 
pievos kategorijai paraiškų paramai už 
plotus gauti už 2011 m. teikimui nustatytą 
dieną, ir toliau būtų daugiametė pieva.

Or. es

Pagrindimas

Siūlome daugiametės pievos išlaikymą nustatyti kaip koncepciją nacionaliniu lygmeniu. 
Kiekviena valstybė narė atitinkamomis nuostatomis užtikrina, kad kiekybiškai nesumažėtų 
daugiametės pievos plotų, kuriuos ji, kaip valstybė, turi išlaikyti, apimtis.

Pakeitimas 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų. Ši riba netaikoma force 
majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų, nebent jų pertvarkyti 
nebūtų galima dėl biologinės įvairovės ir 
vandens apsaugos priežasčių. Pavyzdžiui, 
tai gali būti patvinusių plotų, dirvožemių, 
pasižyminčių dideliu anglies kiekiu, 
saugomų vietovių, vertingų arba jautrių 
dirvožemių vandens ir biologinės 
įvairovės apsaugos atžvilgiu 
pertvarkymas. Pertvarkyti galima tik 
pateikus agrarinės aplinkosaugos planą 
arba gavus rašytinį leidimą. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.

Or. en

Pakeitimas 1649
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų. Ši riba netaikoma force 
majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų. Ši riba netaikoma 
žemei, kurioje yra daugiametė ganykla ir 
kurioje ketinama želdinti mišką, jei šis 
miško želdinimas suderinamas su aplinka 
ir neapima kalėdinių eglučių ir greitai 
augančių veislių medžių, kurie auginami 
trumpą laiką, želdynų, arba force majeure
atvejais arba išskirtinėmis aplinkybėmis.

Or. en

Pagrindimas

Daugiamečių pievų apželdinimas mišku, jei jis suderinamas su aplinka, neturėtų būti 
neleidžiamas taikant reikalavimą išlaikyti daugiametę pievą.
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Pakeitimas 1650
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos
referencinių plotų. Ši riba netaikoma force 
majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės 
ganyklos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais.

Or. en

Pakeitimas 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų. Ši riba netaikoma force 
majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
ir ganyklos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.

Or. fr

Pakeitimas 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
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daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų. Ši riba netaikoma force 
majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
ir ganyklos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.

Or. it

Pakeitimas 1653
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų. Ši riba netaikoma force 
majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
ir ganyklos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.

Or. it

Pakeitimas 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos
referencinių plotų. Ši riba netaikoma force 
majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiamečių 
ganyklų referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.

Or. en

Pakeitimas 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų. Ši riba netaikoma force 
majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

2. Valstybėms narėms leidžiama 
pertvarkyti ne daugiau kaip 5 % savo 
daugiametės pievos referencinių plotų. Ši 
riba netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.

Or. en

Pakeitimas 1656
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų. Ši riba netaikoma force 
majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos 
referencinių plotų, nurodytų 1 dalyje. Ši 
riba netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.

Or. en

Pakeitimas 1657
Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkams leidžiama perleisti 
daugiametės pievos referencinį plotą ūkio 
viduje ir kitiems ūkininkams 
neperleidžiant žemės.
Daugiametės pievos referenciniai plotai 
sumažinami, kai plotas tai pasikeičia taip, 
kad nebeatitinka daugiametės pievos 
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apibrėžties ir tampa natūralesne pieva, 
kurioje didesnė biologinė įvairovė.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad susiejimas su ekologija neužkirstų kelio pievoms tapti natūralesnėms, nes 
tai yra dar geriau aplinkai ir gamtai, nei daugiametė ganykla. Be to, daugiametė ganykla 
turėtų būti ten, kur ji turi didžiausią aplinkosauginį poveikį, o ūkininkams reikia daugiau 
lankstumo, kad jie galėtų naudotis savo ūkio teritorija.

Pakeitimas 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ūkininkai, turintys daugiamečių 
pievų, kurių žemei reikalingas 
struktūrinis pertvarkymas, gali šį 
pertvarkymą vykdyti, norėdami:
a) vėl sėti arba
b) sėti kitoje ūkio vietoje.

Or. de

Pakeitimas 1659
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tuose regionuose, kuriuose 
daugiametės pievos plotai nesumažėja 
daugiau kaip 5 %, palyginti su 2014 m., 
laikoma, kad visi atitinkamo regiono 
ūkininkai laikosi 1 dalyje nurodyto 
reikalavimo.
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Or. en

Pagrindimas

Daugiametės pievos turėtų būti stebimos regionų lygmeniu ir tik tuo atveju, jei jų plotas 
sumažėja daugiau kaip 5 %, turėtų būti taikoma kontrolė individualių ūkių lygmeniu. 
Daugiamečių pievų kontrolė individualių ūkių lygmeniu sukuria didelę administracinę naštą 
ir pasiekiama labai nedaug, jei bendras regiono daugiamečių pievų plotas yra stabilus.

Pakeitimas 1660
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ūkininkams leidžiama savo 
daugiametės pievos referencinius plotus 
apželdinti mišku arba juos naudoti 
trumpos rotacijos želdiniams.

Or. en

Pakeitimas 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 1662
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.
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Or. en

Pagrindimas

Daugiamečių pievų atnaujinimas labai priklauso nuo atskirų šalių ar regionų konteksto; todėl 
tai turėtų būti palikta valstybių narių atsakomybei.

Pakeitimas 1664
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

Or. en

Pakeitimas 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
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daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

daugiametę pievą, jei viršijama 1 dalyje 
nurodyta leidžiama riba, ir daugiametės 
pievos referencinių plotų pakeitimu žemės 
perdavimo atveju.

Or. en

Pakeitimas 1666
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei viršijama 1 dalyje 
nurodyta leidžiama riba, ir daugiametės 
pievos referencinių plotų pakeitimu žemės 
perdavimo atveju.

Or. en

Pakeitimas 1667
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
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
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daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.
Taikant 2 dalį, Komisijai pagal 
55 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos daugiamečių pievų išlaikymo 
taisyklės, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad būtų imamasi priemonių išlaikyti 
santykinį dydį, įskaitant individualius 
įsipareigojimus, kaip antai įsipareigojimą 
žemės plotus vėl pertvarkyti į daugiametes 
pievas, jei nustatoma, kad žemės, kurioje 
yra daugiametės pievos, dalis mažėja.

Or. en

Pakeitimas 1668
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.
Taikant 2 dalį, Komisijai pagal 
55 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos daugiamečių pievų išlaikymo 
taisyklės, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad būtų imamasi priemonių išlaikyti 
santykinį dydį, įskaitant individualius 
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įsipareigojimus, kaip antai įsipareigojimą 
žemės plotus vėl pertvarkyti į daugiametes 
pievas, jei nustatoma, kad žemės, kurioje 
yra daugiametės pievos, dalis mažėja.

Or. en

Pakeitimas 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Straipsnio 1 dalyje nurodytas santykinis 
dydis nustatomas kiekvienais metais, 
remiantis ūkininkų už tuos metus 
deklaruotais plotais.

Or. fr

Pakeitimas 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 

3. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose būtų nustatytos daugiamečių 
pievų išlaikymo taisyklės siekiant 
užtikrinti, kad tose šalyse, kuriose 
nacionalinių institucijų atliekama 
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ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

daugiamečių pievų plotų stebėsena 
parodė, kad žemės, kurioje yra
daugiametės pievos, dalis mažėja, 
ūkininkai imtųsi priemonių išlaikyti
daugiametės pievos paskirties žemę, 
įskaitant individualius reikalavimus, 
kurių turi būti laikomasi, pavyzdžiui, 
reikalavimo pertvarkyti žemės plotus į 
daugiametes pievas.

Or. es

Pagrindimas

Pateikiamos priemonės, kurių turi imtis ūkininkai, kai matoma, jog daugiamečių pievų dalis 
tam tikroje valstybėje narėse krenta žemiau nustatytų ribų.

Pakeitimas 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos daugiamečių pievų 
išlaikymo taisyklės, visų pirma siekiant 
užtikrinti, kad būtų imamasi priemonių 
išlaikyti daugiamečių pievų santykinį 
dydį, įskaitant individualius 
įsipareigojimus, kaip antai įsipareigojimą 
žemės plotus vėl pertvarkyti į daugiametes 
pievas, jei nustatoma, kad žemės, kurioje 
yra daugiametės pievos, santykinis dydis 
mažėja.

Or. en

Pakeitimas 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus,
kuriuose nustatomos taisyklės, susijusios su 
daugiametės pievos plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu ir žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą.

Or. en

Pakeitimas 1673
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos taisyklės, susijusios
su laikinos arba daugiametės pievos 
referencinių plotų didinimu, laikinų arba
daugiamečių pievų atnaujinimu ir žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
laikiną arba daugiametę pievą.

Or. en

Pakeitimas 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos taisyklės, susijusios su 
1 dalies antroje pastraipoje nurodytų 
daugiametės pievos ir ganyklos
referencinių plotų didinimu, daugiamečių 
pievų ir ganyklų atnaujinimu, žemės ūkio 
paskirties žemės pertvarkymu į daugiametę 
pievą ir ganyklą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos ir ganyklos
referencinių plotų pakeitimu žemės 
perdavimo atveju.

Or. fr

Pakeitimas 1675
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos taisyklės, susijusios su 
1 dalies antroje pastraipoje nurodytų 
daugiametės ganyklos referencinių plotų 
didinimu, daugiamečių ganyklų 
atnaujinimu, žemės ūkio paskirties žemės 
pertvarkymu į daugiametę ganyklą, jei 
plotas sumažinamas daugiau nei leidžiama 
pagal 2 dalį ir daugiametės ganyklos
referencinių plotų pakeitimu žemės 
perdavimo atveju.

Or. en
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Pakeitimas 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos taisyklės, susijusios su 
1 dalies antroje pastraipoje nurodytų 
daugiamečių ganyklų referencinių plotų 
didinimu, daugiamečių ganyklų 
atnaujinimu, žemės ūkio paskirties žemės 
pertvarkymu į daugiametes ganyklas, jei 
plotas sumažinamas daugiau nei leidžiama 
pagal 2 dalį ir daugiamečių ganyklų
referencinių plotų pakeitimu žemės 
perdavimo atveju.

Or. en

Pakeitimas 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos taisyklės, susijusios su 
1 dalies antroje pastraipoje nurodytų 
daugiametės pievos ir ganyklos
referencinių plotų didinimu, daugiamečių 
pievų ir ganyklų atnaujinimu, žemės ūkio 
paskirties žemės pertvarkymu į daugiametę 
pievą ir ganyklą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos ir ganyklos
referencinių plotų pakeitimu žemės 
perdavimo atveju.

Or. it
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Pakeitimas 1678
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos taisyklės, susijusios su 
1 dalies antroje pastraipoje nurodytų 
ganyklos ir daugiametės pievos 
referencinių plotų didinimu, ganyklų ir 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
ganyklą ir daugiametę pievą, jei plotas 
sumažinamas daugiau nei leidžiama pagal 
2 dalį ir ganyklos ir daugiametės pievos 
referencinių plotų pakeitimu žemės 
perdavimo atveju.

Or. it

Pakeitimas 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos taisyklės, susijusios su 
1 dalies antroje pastraipoje nurodytų 
daugiametės pievos referencinių plotų 
didinimu, žemės ūkio paskirties žemės 
pertvarkymu į daugiametę pievą, jei plotas 
sumažinamas daugiau nei leidžiama pagal 
2 dalį ir daugiametės pievos referencinių 
plotų pakeitimu žemės perdavimo atveju.
Valstybės narės gali nustatyti 
daugiamečių pievų apsaugos atskaitos 
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tašką pagal organinių medžiagų kiekį jų 
dirvoje. 

Or. en

Pakeitimas 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Referencinis santykinis dydis 
nustatomas taip:
a) daugiametės pievos ir ganyklos plotai –
tai 2010 m. ūkininkų deklaruoti tokios 
paskirties plotai;
b) bendras žemės ūkio paskirties žemės 
plotas – tai 2010 m. ūkininkų deklaruotas 
bendras žemės ūkio paskirties žemės 
plotas.

Or. fr

Pakeitimas 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a straipsnis
Daugiamečiai pasėliai

Nedarant poveikio įprastiems 
reikalavimams investicijų ir įrangos 
keitimo srityje, ūkininkai užtikrina, kad jų 
valdose būtų išlaikyti daugiamečiai 
pasėliai.

Or. it
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Pakeitimas 1682
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a straipsnis
Daugiamečiai pasėliai

1. Ūkininkai, auginantys 4 straipsnio 
g punkte apibrėžtus daugiamečius 
pasėlius, naudoja valstybių narių 
nustatytus specialius agronominius 
metodus. 
2. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išdėstomi 1 dalyje 
nurodytų specialių agronominių metodų 
nustatymo kriterijai.

Or. it

Pakeitimas 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a straipsnis
Bendras daugiametės pievos ir ganyklos 

santykinis dydis
1. Jei nustatoma, kad 31 straipsnio 
1 dalyje nurodytas santykinis dydis 
mažėja, atitinkamos valstybės narės 
reikalauja, kad ūkininkai be išankstinio 
leidimo nepertvarkytų daugiametės pievos 
ir ganyklos plotų į kitos paskirties žemę.
2. Jei nustatoma, kad 31 straipsnio 
2 dalyje nurodytas reikalavimas negali 
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būti patenkintas, atitinkama valstybė 
narė, be priemonių, kurių ji imasi 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
pagal 1 dalį, reikalauja, kad ūkininkai,
turintys žemės plotų, kurie anksčiau buvo 
daugiametė pieva ir ganykla, bet vėliau 
buvo pertvarkyti į kitos paskirties žemę, 
vėl pertvarkytų juos į daugiametę pievą ir 
ganyklą.

Or. fr

Pakeitimas 1684
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
31 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31b straipsnis
Periodinis pievos suarimas

Laikydamiesi tradicinių metodų ir 
periodiškumo, ūkininkai gali suarti 
daugiametės pievos ir ganyklos plotus, 
kad vėliau juos atsėtų.

Or. fr

Pakeitimas 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Ekologiniu požiūriu svarbi vietovė

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
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pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.
2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

Or. es

Pagrindimas

Priemonės, susijusios su įvairinimu ir ekologiniu požiūriu svarbiomis vietovėmis, yra 
suvienodinamos pagal 29 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Ekologiniu požiūriu svarbi vietovė
1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.
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2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

Or. en

Pagrindimas

Susiejimo su ekologija aspektas turėtų priklausyti BŽŪP antrajam ramsčiui, o ne tiesioginėms 
išmokoms.

Pakeitimas 1687
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Ekologiniu požiūriu svarbi vietovė

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.
2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
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procentinio dydžio.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant naudos aplinkai, reikia taikyti pagal regionus ir priemones diferencijuotą požiūrį, o 
ne visuotinai uždrausti dirbti laukus. Atitinkamai, agrarinės aplinkosaugos priemonės turėtų 
būti sutelktos į antrąjį ramstį. Pagal šį straipsnį, būtų labai sumažintas ūkių 
konkurencingumas ir jų esminis indėlis kovojant su maisto trūkumu pasaulyje; regionams, 
kuriuose mažėja auginamų galvijų skaičius, trūksta alternatyvaus pievų panaudojimo 
galimybių.

Pakeitimas 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Ekologiniu požiūriu svarbi vietovė

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.
2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

Or. en
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Pagrindimas

Susiejimo su ekologija aspektas turėtų priklausyti BŽŪP antrajam ramsčiui, o ne tiesioginėms 
išmokoms.

Pakeitimas 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Ekologiniu požiūriu svarbi vietovė

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.
2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

Or. es

Pakeitimas 1690
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekologiniu požiūriu svarbi vietovė Ekologinė infrastruktūra

Or. en

Pakeitimas 1691
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų ir 
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būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

pusiau natūralios ir nedirbamos žemės 
plotus, būtų priskirti ekologiniu požiūriu 
svarbiai vietovei. Šiuos plotus gali 
sudaryti valdos žemė, laikoma 
neatitinkančia reikalavimų pagal 
25 straipsnio 2 dalį, jeigu ši žemė 
nurodoma pagalbos paraiškoje ir padeda 
siekti aplinkosaugos arba naudingų 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 2 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. en

Pakeitimas 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 2 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
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pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. de

Pakeitimas 1695
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei. 

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 2,5 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai (pavyzdžiui, 
gyvatvorės arba akmens sienos), 
apsauginės juostos, azotą fiksuojantys 
pasėliai ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, taip pat pasėliai, prisidedantys prie 
CO2 atskyrimo, išskyrus daugiamečių 
pievų plotus, būtų priskirti ekologiniu 
požiūriu svarbiai vietovei.

Or. lv

Pakeitimas 1696
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 

1. Kai reikalavimus atitinkančios žemės 
ūkio paskirties žemės plotas viršija 
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apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

20 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad bent 
3 % jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai (kaip antai 
gyvatvorės ir akmens sienos), apsauginės 
juostos, žemė, apsėta azotą fiksuojančiais 
pasėliais, 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, nektaringais krūmais ir medžiais 
apsodinti plotai arba intensyvios 
žemdirbystės plotai, išskyrus daugiamečių 
pievų plotus, būtų priskirti ekologiniu 
požiūriu svarbiai vietovei.

Or. bg

Pakeitimas 1697
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai ūkininko ariamos žemės plotas 
viršija 20 hektarų, ūkininkai išlaiko 3 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, laukų ribos, 
gyvatvorės, vidaus vandentakiai, 
apsauginės juostos, žemė, apsėta azotą 
fiksuojančiais pasėliais, trumpos rotacijos 
želdiniai, laikinos pievos ir 25 straipsnio 
2 dalies b punkto ii papunktyje nurodyti 
miškais apželdinti plotai, išskyrus 
daugiamečių pievų ir ganyklų bei 
daugiamečių pasėlių plotus, kaip
ekologiniu požiūriu svarbias vietoves. Tai, 
kad tokie elementai priskiriami ekologiniu 
požiūriu svarbioms vietovėms, nereiškia, 
kad šios priemonės negali būti remiamos 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [RDR].

Or. en
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Pakeitimas 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai ūkininko ariamos žemės plotas 
viršija 20 hektarų, ūkininkai išlaiko 3 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, laukų ribos, 
gyvatvorės, vidaus vandentakiai, 
apsauginės juostos, žemė, apsėta azotą 
fiksuojančiais pasėliais, trumpos rotacijos 
želdiniai , laikinos pievos ir 25 straipsnio 
2 dalies b punkto ii papunktyje nurodyti 
miškais apželdinti plotai, išskyrus 
daugiamečių pievų ir ganyklų plotus, kaip
ekologiniu požiūriu svarbias vietoves. Tai, 
kad tokie elementai priskiriami ekologiniu 
požiūriu svarbioms vietovėms, nereiškia, 
kad šios priemonės negali būti remiamos 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [RDR].

Or. en

Pakeitimas 1699
Seán Kelly, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 

1. Kai ūkininko ariamos žemės plotas 
viršija 20 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad 
bent 3 % jų reikalavimus atitinkančių 
hektarų, apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos,
kraštovaizdžio elementai, kaip antai 
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ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

gyvatvorės ir akmens sienos, apsauginės 
juostos, žemė, apsėta azotą fiksuojančiais 
pasėliais, trumpos rotacijos želdiniai, 
25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei. Tai, kad tokie elementai 
priskiriami ekologiniu požiūriu svarbioms 
vietovėms, nereiškia, kad šios priemonės 
negali būti remiamos pagal Reglamentą 
XXX (Kaimo plėtra).

Or. en

Pagrindimas

Europos žemės ūkis jau vien dėl savo pobūdžio yra siejamas su ekologija. Tvarus ir saugus 
maisto tiekimas Europos vartotojams iš geografiškai artimų vietovių yra, be jokios abejonės, 
labiau ekologiškas nei alternatyvus maisto tiekimo užtikrinimas iš didelių pramonės 
koncernų, esančių labai nutolusiuose pasaulio regionuose. Nedidelio masto žemės ūkis, 
pagrįstas šeimos ūkiais, taip pat savo esme yra ekologiškas ir turėtų būti tokiu pripažintas.

Pakeitimas 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai reikalavimus atitinkančios žemės 
ūkio paskirties žemės plotas viršija 
20 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad bent 
3 % jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos, ankštiniai augalai, daugiametės 
pievos, daugiamečiai pasėliai, pasėliai 
vandenyje, „Natura 2000“ tinklui 
priklausančios valdos, dirbamoji žemė, 
kuriais taikomos agrarinės aplinkosaugos 
arba klimato apsaugos priemonės, ir 
25 straipsnio 2 dalies b punkto 
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ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, būtų priskirti ekologiniu požiūriu 
svarbiai vietovei.

Or. es

Pakeitimas 1701
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai reikalavimus atitinkančios žemės 
ūkio paskirties žemės plotas viršija 
20 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad bent 
3 % jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, kaip antai 
gyvatvorės ir akmens sienos, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų ir 
istorinių ganyklų plotus, apibrėžtus 
31a straipsnio 1 dalyje, būtų priskirti 
ekologiniu požiūriu svarbiai vietovei.

Or. en

Pakeitimas 1702
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 

1. Kai reikalavimus atitinkantis žemės 
plotas, išskyrus daugiametes pievas, 
viršija 20 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad 
bent 3 % jų reikalavimus atitinkančių 
hektarų, apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
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juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus,
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, būtų priskirti ekologiniu požiūriu 
svarbiai vietovei.

Or. de

Pakeitimas 1703
Bastiaan Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai reikalavimus atitinkantis žemės 
ūkio paskirties žemės plotas viršija 20 
hektarų, ūkininkai užtikrina, kad bent 3 %
jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nenustatyta, kad 7 % reikalavimus atitinkančių hektarų, priskiriamų ekologiniu 
požiūriu svarbioms vietovėms, duotų daug didesnės naudos biologinės įvairovės atžvilgiu nei 
3 %, pageidautina nustatyti žemesnį procentą ir taip užtikrinti, kad reikalavimus atitinkanti 
žemės ūkio paskirties žemė būtų naudojama pačiu efektyviausiu būdu.

Pakeitimas 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai reikalavimus atitinkantis žemės 
ūkio paskirties žemės plotas viršija 
20 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad bent 
3 % jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei. 

Or. es

Pagrindimas

Manome, kad 3 % pakanka.

Pakeitimas 1705
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, Lara Comi, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus,
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai žemės ūkio paskirties žemės plotas, 
išskyrus daugiametės pievos plotus, viršija 
15 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad bent
3 % jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė,
daugiamečių pasėlių plotai, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, kaip antai 
gyvatvorės ir akmens sienos, apsauginės 
juostos, žemė, didžiąją augimo ciklo dalį 
naudojama pasėliams vandenyje auginti, 
žemė, apsėta dirvožemį gerinančiais 
pasėliais, pvz., ankštiniais augalais, ir
25 straipsnio 2 dalies b punkto 
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ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, būtų priskirti ekologiniu požiūriu 
svarbiai vietovei.

Or. it

Pakeitimas 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai reikalavimus atitinkančios žemės 
ūkio paskirties žemės plotas viršija 
5 hektarus, ūkininkai užtikrina, kad bent 
3 % jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, kaip antai 
gyvatvorės ir akmens sienos, apsauginės 
juostos, žemė, apsėta azotą fiksuojančiais 
pasėliais, ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų ir 
istorinių ganyklų, vandenyje augančių 
pasėlių ir daugiamečių pasėlių plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. it

Pakeitimas 1707
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje,

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 3 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
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pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus,
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir miškais apželdinti plotai, būtų 
priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei. Vietos valdžios institucijoms ir 
ūkininkų grupei sudarius regioninį 
susitarimą pagal 29 straipsnį, šie 3 % gali 
būti susiję su visu žemės plotu, kuriam 
taikomas susitarimas. Tokiu atveju šis 
minimalus dydis gali būti taikomas 
regioniniu lygiu keliems ūkiams kartu.

Or. de

Pagrindimas

Agronominiu ir aplinkosaugos požiūriu nėra absoliučiai svarbu, kad ekologiniu požiūriu 
svarbiai vietovei priskiriamos žemės dalis priklausytų tik vienam ūkiui. Tai turėtų būti ūkių 
arba mažesnių žemės ūkio plotų dalis arba grupė, apjungiant įvairių ūkių plotus ir 
apskaičiuojant vidurkį didesniam plotui.

Pakeitimas 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Valstybės narės nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu užtikrina, kad bent 
3 % jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, žemės 
ūkio plotai, kuriems taikomos agrarinės 
aplinkosaugos programos, plotai, 
kuriuose nenaudojamos azoto trąšos ir 
pesticidai, atidėta žemė, „Natura 2000“ 
tinklui priklausantis žemės ūkio plotas 
arba kitas gamtos draustinis, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.
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Or. en

Pakeitimas 1709
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 3 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos, pievų ruožai, gėlynų juostos, 
atskiriamosios laukų juostos, vietovės, 
kuriose laukiniai gyvūnai randa maisto, 
pakrančių ruožai, plotai, kuriuose 
auginami ankštiniai augalai ir 
25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. de

Pakeitimas 1710
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 3 % jų 
valdos, apibrėžtos 4 straipsnio 1 dalies 
b punkte, pavyzdžiui, pūdymui palikta 
žemė, terasos, kraštovaizdžio elementai, 
apsauginės juostos, plotai, apsodinti 
trumpos rotacijos želdiniais arba 
naudojami natūraliems produktams 
auginti, ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
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būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. en

Pakeitimas 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 3 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. en

Pakeitimas 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 3,5 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, būtų 
priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei. Šiai vietovei priskiriama
pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
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būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai.

Or. fr

Pakeitimas 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 3,5 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. fr

Pagrindimas

7 % riba atrodo per aukšta, ypač atsižvelgiant į tai, kad pagal naudojamą metodą negalima į 
ekologiniu požiūriu svarbią vietovę įtraukti visų elementų, kurie turi didelę ekonominę 
pridėtinę vertę.

Pakeitimas 1714
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 

1. Kai ariamoji žemė ir plotas viršija 
20 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad bent 
4 % jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
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kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, kaip antai 
gyvatvorės ir akmens sienos, apsauginės 
juostos, žemė, apsėta azotą fiksuojančiais 
pasėliais, žemė, dirbama naudojant 
aplinkai palankius metodus, ir 
25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų ir 
daugiamečių pasėlių plotus, būtų priskirti 
ekologiniu požiūriu svarbiai vietovei.

Or. en

Pakeitimas 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 4 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. en

Pakeitimas 1716
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 1. Kai ūkininko ariamosios žemės plotas 
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reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus,
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

viršija 20 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad 
bent 5 % jų reikalavimus atitinkančių 
hektarų, apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos pagal atitinkamus Reglamente 
(ES) Nr. [...] [HZR] nustatytus TANVR ir 
GAAB reikalavimus, pusiau natūralios 
ganyklos ir kitos didelės gamtinės vertės 
vietovės, plotai, kuriuose nepurškiami 
augalų apsaugos produktai, žalioji danga, 
plotai, kurie įtraukti į agrarinės 
aplinkosaugos schemas pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnio 2 dalį ir kuriuose vykdoma 
veikla, kuria klimatui ir aplinkai 
suteikiama daugiau naudos, nei vykdant 
29 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą ir 
25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus,
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Valstybės narės nustato plotus, kurie 
galėtų būti priskirti didelės gamtinės 
vertės vietovėse esančioms pusiau 
natūralioms ganykloms.

Or. en

Pakeitimas 1717
Liam Aylward, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 

1. Kai ūkininko ariamosios žemės plotas 
viršija 20 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad 
bent 5 % jų reikalavimus atitinkančių 
hektarų, apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos, kaip antai gyvatvorės, akmens 
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plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

sienos arba ūkio vidaus keliai, žemė, 
apsėta azotą fiksuojančiais pasėliais, 
trumpos rotacijos želdiniai ir 25 straipsnio 
2 dalies b punkto ii papunktyje nurodyti 
miškais apželdinti plotai, išskyrus 
daugiamečių pievų plotus, būtų priskirti 
ekologiniu požiūriu svarbiai vietovei. Tai, 
kad tokie elementai priskiriami ekologiniu 
požiūriu svarbioms vietovėms, nereiškia, 
kad šios priemonėms negali būti 
remiamos pagal Reglamentą Nr. [...] 
[RDR].

Or. en

Pakeitimas 1718
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai reikalavimus atitinkančios žemės 
ūkio paskirties žemės plotas viršija 
20 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad bent 
5 % jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė arba 
daugiamečiai sausosios žemdirbystės 
pasėliai, terasos, kraštovaizdžio elementai, 
kaip antai gyvatvorės ir akmens sienos,
apsauginės juostos, žemė, apsėta azotą 
fiksuojančiais pasėliais, ir 25 straipsnio 
2 dalies b punkto ii papunktyje nurodyti 
miškais apželdinti plotai, išskyrus 
daugiamečių pievų ir istorinių ganyklų bei 
daugiamečių pasėlių plotus, apibrėžtus 
31a straipsnio 1 dalyje, būtų priskirti 
ekologiniu požiūriu svarbiai vietovei.

Or. pt
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Pakeitimas 1719
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai reikalavimus atitinkančios žemės 
ūkio paskirties žemės plotas viršija 
20 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad bent 
5 % jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, kaip antai 
gyvatvorės ir akmens sienos, apsauginės 
juostos, žemė, apsėta azotą fiksuojančiais 
pasėliais, trumpos rotacijos želdiniai, 
tuopų sodiniai ir 25 straipsnio 2 dalies 
b punkto ii papunktyje nurodyti miškais 
apželdinti plotai, išskyrus 4 straipsnio 
h punkte (daugiametė pieva ir ganykla) ir 
g punkte (daugiamečiai pasėliai), būtų 
priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. it

Pakeitimas 1720
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 5 % jų 
turimų hektarų, apibrėžtų 25 straipsnio 
2 dalyje, pavyzdžiui, pūdymui palikta 
žemė, terasos, kraštovaizdžio elementai, 
apsauginės juostos, plotai, kuriuose 
nenaudojami pesticidai ir trąšos, 
daugiamečiai nenaudojami arba 
ekstensyviosios žemdirbystės plotai, 
ankštinių augalų plotai, žemė, skirta 
lignoceliuliozės ir nemaistinės celiuliozės 
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žaliavoms gaminti, ir 25 straipsnio 2 dalies 
b punkto ii papunktyje nurodyti miškais 
apželdinti plotai, išskyrus daugiamečių 
pievų plotus, daugiamečius pasėlius, 
jaunus vynuogynus arba medelynus, būtų 
priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. de

Pagrindimas

„Maistas, kuras ir pluoštai“ sudarys Europos ilgalaikės BŽŪP strategijos dalį. Siūlomas 
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių sąvokos išplėtimas, įtraukiant tokius plotus, kuriuose 
auginami ankštiniai augalai, lignoceliuliozės žaliavos arba pasėliai be pesticidų arba trąšų, 
gali būti aplinkai toks pat naudingas, neapribojant gamybos potencialo iki tokios apimties. 
Pakeitus „reikalavimus atitinkančių“ į „turimų“ gali tapti įmanoma prisitaikyti prie 
natūralių vietos aplinkybių ir pasiekti 5 % ribą.

Pakeitimas 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 5 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
visi kraštovaizdžio elementai, saugomi 
pagal atitinkamus Reglamente (ES) 
Nr. [...] [HZR] nustatytus TANVR ir 
GAAB reikalavimus ir pagal Reglamento 
(ES) Nr. [...] [RDR] 29 straipsnį, taip pat 
gyvatvorės, tvenkiniai, grioviai, medžiai ir 
jų grupės, tradicinės akmens sienos, 
pakrančių augmenija, apsauginės juostos, 
įskaitant žolės ruožus ir laukų ribas, ir 
plotai, kuriuose auginamos anglies 
atskyrimui, biologinei įvairovei ir vandens 
kokybei naudingos rūšys, įskaitant 
25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodytus miškais
apželdintus plotus, išskyrus daugiamečių 
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pievų plotus, būtų priskirti ekologiniu 
požiūriu svarbiai vietovei.

Or. en

Pagrindimas

Atidėjus 7 % , vidutiniškai pernelyg daug našios žemės nebūtų galima naudoti gamybai. Turi 
būti patikslinta, kurie elementai bus įtraukti skaičiuojant EPSV procentą. Žemės plotai, 
kuriuose auginamos aplinkai palankios rūšys, taip pat turėtų įtraukti skaičiuojant EPSV 
procentą.

Pakeitimas 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai vienas iš trijų klimatui ir aplinkai 
palankių žemės ūkio metodų, galiausiai 
pritaikytų pagal 29 straipsnį, yra turėti 
ekologiniu požiūriu svarbią vietovę savo 
žemės ūkio paskirties plote, ūkininkai 
užtikrina, kad bent 5 % jų reikalavimus 
atitinkančių hektarų, apibrėžtų 
25 straipsnio 2 dalyje, pavyzdžiui, 
pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. es

Pagrindimas

Pagal šiuos pakeitimus, ekologiniu požiūriu svarbios vietovės priemonė taptų pasirinktinė 
arba alternatyvi, jei kiti klimatui ir aplinkai palankūs metodai būtų pasiūlyti valstybės narės 
ir patvirtinti Komisijos. Jei valstybė narė nusprendžia praktiškai taikyti ekologiniu požiūriu 
svarbios vietovės priemonę, siūloma, kad procentas būtų sumažintas, nes manoma, kad 7 % 
yra per daug ir ūkininkams lemtų dideles papildomas išlaidas.
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Pakeitimas 1723
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 5 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei, pavyzdžiui, daugiamečių 
sausosios žemdirbystės pasėlių plotas. Šis 
reikalavimas niekada neturėtų pakenkti 
valdos gamybos pajėgumams, 
atsižvelgiant į poreikį didinti gamybos 
apimtį, kad būtų pasiekti aprūpinimo 
maistu tikslai.

Or. pt

Pakeitimas 1724
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 5 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, žemė, 
kuriai taikomas priežiūros susitarimas, 
terasos, kraštovaizdžio elementai, 
apsauginės juostos ir 25 straipsnio 2 dalies 
b punkto ii papunktyje nurodyti miškais 
apželdinti plotai, išskyrus daugiamečių 
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vietovei. pievų plotus, būtų priskirti ekologiniu 
požiūriu svarbiai vietovei.

Or. es

Pakeitimas 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 5 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. en

Pagrindimas

Ekologiniu požiūriu svarbios vietovės reikalavimas turėtų būti 5 %.

Pakeitimas 1726
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 

1. Valstybės narės užtikrina, kad bent 10 %
jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir pusiau natūralios buveinės, 
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ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

išskyrus daugiamečių pievų plotus, būtų 
priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei. Šios vietovės neariamos, 
neapsėjamos ir netręšiamos 
neorganinėmis trąšomis, bet jose tinkamu
sezonu, suderinamu su biologinės 
įvairovės išsaugojimo reikmėmis, gali būti 
ganoma arba pjaunama žolė.

Or. en

Pakeitimas 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai ūkininko ariamosios žemės plotas 
viršija 35 hektarus, ūkininkai užtikrina, 
kad bent 7 % jų reikalavimus atitinkančių 
hektarų, apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. en

Pagrindimas

Reikia nustatyti 35 hektarų ariamosios žemės ribą prieš įvedant ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių reikalavimą, kad nuo šio reikalavimo būtų atleisti ūkiai, turintis nedidelius 
ariamosios žemės plotus.

Pakeitimas 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai ariamoji žemė ir plotas viršija 
20 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad bent 
7 % jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, kaip antai 
gyvatvorės ir akmens sienos, apsauginės 
juostos, žemė, apsėta azotą fiksuojančiais 
pasėliais, žemė, dirbama naudojant 
aplinkai palankius metodus, ir 
25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. en

Pakeitimas 1729
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai reikalavimus atitinkančios žemės 
ūkio paskirties žemės plotas viršija 
20 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad bent 
7 % jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, kaip antai 
gyvatvorės arba akmens sienos, 
apsauginės juostos ir 25 straipsnio 2 dalies 
b punkto ii papunktyje nurodyti miškais 
apželdinti plotai, išskyrus daugiamečių 
pievų plotus, būtų priskirti ekologiniu 
požiūriu svarbiai vietovei.

Or. en



AM\909521LT.doc 83/168 PE494.487v01-00

LT

Pakeitimas 1730
Milan Zver

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai ūkininko ariamosios žemės plotas 
viršija 15 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad 
bent 7 % jų reikalavimus atitinkančių 
hektarų, apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
išskyrus daugiamečių pievų plotus, būtų 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.
Ekologiniu požiūriu svarbi vietovė apima
pūdymui paliktą žemę, terasas, 
kraštovaizdžio elementus, apsaugines
juostas, kuriose nevykdoma gamyba 
(išskyrus ganymą ir pjovimą), 
nenaudojamos trąšos ir pesticidai, plotus, 
kuriuose nenaudojamos azoto trąšos, 
plotus, kuriuose auginami tarpiniai 
pasėliai / kuriuos dengia žalioji danga, 
plotus, kuriuose auginami daugiamečiai 
energetiniai augalai, plotus, kurie įtraukti 
į agrarinės aplinkosaugos schemas pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnio 2 dalį ir kuriuose vykdoma 
veikla, kuria klimatui ir aplinkai 
suteikiama daugiau naudos, nei vykdant 
29 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą , ir 
5 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktyje 
nurodytus miškais apželdintus plotus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti įgyvendinimą, pasėlių įvairinimo ir ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių priemonės ribos turėtų būti tokios pačios.

Pakeitimas 1731
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Jeigu reikalavimus atitinkančios žemės 
ūkio paskirties žemės plotas viršija 
10 hektarų, ūkininkai užtikrina, kad bent 
7 % jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
kaip apibrėžta 25 straipsnio 2 dalyje, 
išskyrus daugiamečių pievų plotus, būtų 
priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei. Ekologiniu požiūriu svarbi 
vietovė apima pūdymui paliktą žemę, 
terasas, kraštovaizdžio elementus, 
apsaugines juostas, kuriose nevykdoma 
gamyba (išskyrus ganymą ir pjovimą), 
nenaudojamos trąšos ir pesticidai, plotus, 
kuriuose nenaudojamos azoto trąšos, 
plotus, kuriuose auginami tarpiniai 
pasėliai / kuriuos dengia žalioji danga, 
plotus, kuriuose auginami daugiamečiai 
energetiniai augalai, plotus, kurie įtraukti 
į agrarinės aplinkosaugos schemas pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnio 2 dalį ir kuriuose vykdoma 
veikla, kuria klimatui ir aplinkai 
suteikiama daugiau naudos, nei vykdant 
29 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą , ir 
25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodytus miškais 
apželdintus plotus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant iki minimumo sumažinti išmetamą šiltnamio dujų kiekį arba nitratų ir fosforo teršalų 
patekimą į požeminį vandenį / vandens aplinką, į ūkininko ekologiniu požiūriu svarbią vietovę 
turėtų būti įtraukta papildoma natūralių hidrologinių sąlygų atkūrimo, pelkių formavimo ir 
t. t. sritis, kuri galėtų padėti siekti šių tikslų.

Pakeitimas 1732
Ulrike Rodust
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Jeigu reikalavimus atitinkančios žemės 
plotas viršija 10 hektarų, ūkininkai 
užtikrina, kad bent 7 % jų reikalavimus 
atitinkančių hektarų, apibrėžtų 
25 straipsnio 2 dalyje, pavyzdžiui, 
pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. de

Pakeitimas 1733
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, išskyrus 
daugiamečių ganyklų plotus, būtų 
naudojama ekologinei infrastruktūrai, 
įskaitant kraštovaizdžio elementus, kaip 
antai gyvatvorės, akmens sienos, pūdymui 
palikta žemė, prižiūrėtos terasos ir pusiau 
natūralios buveinės. Tokia žemė 
neapsėjama, neariama, joje 
nenaudojamos trąšos arba pesticidai. Gali 
būti nuimamas derlius, pjaunama žolė ir 
ganoma tokiu tankumu, kuris nesukelia 
vejos degradacijos. Kuriant naujus 
mišrius pievų, ganyklų arba lankų plotus, 
į augalų rūšių mišinius ganyklose arba 
lankose ganymo arba šienavimo tikslais 
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gali būti įtraukiami tinkami ankštiniai 
augalai.

Or. en

Pakeitimas 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, išskyrus 
daugiamečių pievų ir daugiamečių pasėlių 
plotus, būtų priskirti ekologiniu požiūriu 
svarbiai vietovei, pavyzdžiui, pūdymui 
palikta žemė, terasos, kraštovaizdžio 
elementai, apsauginės negamybinės 
paskirties juostos (išskyrus ganymą ir 
pjovimą), kur nenaudojamos trąšos ir 
pesticidai, nepurkštos laukų ribos, plotai, 
kuriuose nenaudojamos azoto trąšos, 
plotai, kuriuose auginami tarpiniai 
pasėliai, pylimai, gėlynų juostos, azotą 
fiksuojantys pasėliais, plotai, kuriuose 
auginami daugiamečiai energetiniai 
augalai, plotai, kurie įtraukti į agrarinės 
aplinkosaugos schemas pagal Reglamento 
(ES) Nr. [...] [RDR] 29 straipsnio 2 dalį ir 
25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai.

Or. en

Pagrindimas

Ekologiniu požiūriu svarbios vietovės apibrėžtis turi būti platesnė nei sistema, nurodyta 
Komisijos pasiūlyme.
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Pakeitimas 1735
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos, pusiau natūralios buveinės ir 
25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei. Siekiant, kad šios vietovės būtų 
priskirtos ekologiniu požiūriu svarbioms 
vietovėms, jos neariamos, neapsėjamos ir 
netręšiamos, taip pat nepurškiamos, bet 
jose tinkamu sezonu, suderinamu su 
biologinės įvairovės išsaugojimo 
reikmėmis, gali būti ganoma, nuimamas 
derlius arba pjaunama žolė.

Or. en

Pakeitimas 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, būtų 
priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei. Ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei gali būti priskiriami: pūdymui 
palikta žemė, terasos, kraštovaizdžio 
elementai, apsauginės juostos ir 
25 straipsnio 2 dalies b punkto 
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vietovei. ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai.

Or. fr

Pakeitimas 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus 
ir ganyklas, būtų priskirti ekologiniu 
požiūriu svarbiai vietovei.

Or. fr

Pakeitimas 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus 
ir daugiamečius pasėlius, būtų priskirti 
ekologiniu požiūriu svarbiai vietovei.
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Or. en

Pagrindimas

Daugiamečiams pasėliams, pvz., vaismedžių sodams, neturėtų būti taikomi ekologiniu 
požiūriu svarbios vietovės reikalavimai.

Pakeitimas 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, 
grioviai, azotą fiksuojantys pasėliai,
terasos, kraštovaizdžio elementai, 
apsauginės juostos ir 25 straipsnio 2 dalies 
b punkto ii papunktyje nurodyti miškais 
apželdinti plotai, išskyrus daugiamečių 
pievų plotus, būtų priskirti ekologiniu 
požiūriu svarbiai vietovei.

Or. en

Pakeitimas 1740
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, kaip antai 
gyvatvorės ir akmens sienos ir 
archeologinės vietos, apsauginės juostos ir 
25 straipsnio 2 dalies b punkto 
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būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. en

Pakeitimas 1741
Jean-Paul Gauzčs

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos, vietovės apsėtos pasėliais, kuriems 
nereikia naudoti augalų apsaugos 
priemonių, ir 25 straipsnio 2 dalies 
b punkto ii papunktyje nurodyti miškais 
apželdinti plotai, išskyrus daugiamečių 
pievų plotus, būtų priskirti ekologiniu 
požiūriu svarbiai vietovei.

Or. fr

Pakeitimas 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
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ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei. Kraštovaizdžio ypatumai, kurie 
pagal 25 straipsnio 2 dalį neatitinka 
reikalavimų, išlieka neatitinančiais 
mokėjimo reikalavimus, bet ūkininkai gali 
jais naudotis, siekdami įvykdyti šią 
prievolę.

Or. en

Pakeitimas 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 26 straipsnio 1 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. en

Pagrindimas

Ekologiniu požiūriu svarbios vietovės reikalavimai turėtų būti taikomi tik ūkininkų 
deklaruotiems žemės sklypams, dėl kurių jie pasinaudojo savo teisėmis į išmokas, o ne visiems 
valdoje esantiems sklypams. Labai sunku nustatyti visos valdos žemę ir nėra aišku, kaip bus 
nustatoma ekologiniu požiūriu svarbi vietovė, kai tais pačiais kalendoriniais metais ja 
naudojasi daugiau kaip vienas ūkininkas.

Pakeitimas 1744
Astrid Lulling
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje,
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent vietovė 
laikoma ekologiniu požiūriu svarbia 
vietove, pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, 
terasos, kraštovaizdžio elementai, 
apsauginės juostos ir 25 straipsnio 2 dalies 
b punkto ii papunktyje nurodyti miškais 
apželdinti plotai, išskyrus daugiamečių 
pievų plotus, yra išlaikoma.

Or. fr

Pakeitimas 1745
Elisabeth Jeggle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekologiniu požiūriu svarbios vietovės 
reikalavimus atitinka:
–– pievų ruožai, gėlynų juostos ir 
atskiriamosios laukų juostos, ypač ten, 
kur juos galima panaudoti energijos 
gamybai biomasės ir biologinių dujų 
gamybos įrenginiuose arba kovojant su 
dirvožemio erozija, ypač šlaituose;
– vietovės, kuriose laukinė gyvūnija randa 
maisto, pvz., pamiškės,
– pakrančių ruožai;
– ankštinių pasėlių plotai;

Or. de

Pakeitimas 1746
Ulrike Rodust
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekologiniu požiūriu svarbioms vietovėms 
taikomi šie reikalavimai:
– draudžiama naudoti cheminius augalų 
apsaugos produktus ir neorganines 
trąšas;
– uždaros teritorijos ir jos privalo būti 
tame pačiame regione;
– teritorijos gali būti kas metai keičiamos;
– ne daugiau kaip 50 % ekologiniu 
požiūriu svarbioje vietovėje gali būti 
leidžiama auginti ankštinius pasėlius;
– arimas ir sėja leidžiami tik iki gegužės 
15 d., o derliaus nuėmimas privalo būti 
vykdomas po liepos 15 d.;
– leidžiama auginti retas ir kurioms gresia 
išnykimas kultūras;
– laukuose, kurių plotas viršija 
30 hektarų, ekologiniu požiūriu svarbi 
vietovė turi būti šiuose laukuose.

Or. de

Pakeitimas 1747
James Nicholson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekologiniu požiūriu svarbios vietovės 
laikomos:
– reikalavimus atitinkantys hektarai, 
kuriems taikomi įsipareigojimai pagal tam 
tikrų agrarinės aplinkosaugos priemonių 
sistemą, vadovaujantis Reglamento (ES) 
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Nr. [...] [RDR] 29 straipsniu;
– reikalavimus atitinkantys hektarai, 
kurie sudaro dalį teritorijos, kuriai 
taikoma Direktyva 92/43/EEB arba 
Direktyva 2009/147/EB;
– reikalavimus atitinkantys hektarai, 
kuriuose auginami pasėliai, kurie augimo 
laikotarpiu netręšiami azotu, taip pat 
laikomi ekologiniu požiūriu svarbia 
vietove.
Įsipareigojimas netaikomas valdoms:
– kuriuose daugiametės pievos sudaro 
daugiau kaip 50 % žemės ūkio paskirties 
žemės arba
– ariamai žemei ir daugiamečių pasėlių 
žemei, kurios bendras plotas yra mažesnis 
kaip 15 hektarų.
Įsipareigojimas, nurodytas 1 dalyje, gali 
būti, jei valstybė narė ar atitinkamas 
regionas pasirenka, nustatytas ir 
vykdomas kolektyviniu būdu regiono 
lygmeniu, o ne atskirų ūkių lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reikalavimas netaikomas:
a) žemei su teisėmis į išmokas, kurioje 
dirbama agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemonių sąlygomis, 
vadovaujantis 2012 m. EŽŪFKP 
reglamento 29 straipsniu, arba
b) žemei su teisėmis į išmokas, kurioms 
taikoma Direktyva 92/43/EEB arba 
Direktyva 2009/147/EB, arba
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c) žemei su teisėmis į išmokas, kuri 
netręšiama nitratais ir todėl apibrėžiama 
kaip ekologiniu požiūriu svarbi vietovė; 
d) žemei, kurioje daugiametės pievos 
sudaro daugiau kaip 50 % žemės ūkio 
paskirties žemės, arba
e) teritorijoms, kuriose ariamos žemės ir 
daugiamečių pasėlių žemės bendras 
plotas, yra mažesnis kaip 15 hektarų, arba
f) ūkininkams, kurių vidutinis sklypo 
dydis yra 2 hektarai arba mažesnis.

Or. de

Pakeitimas 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, siekdami išlaikyti ekologiniu 
požiūriu svarbias vietoves, gali kuo 
mažiau ardyti dirvožemį ir (arba) 
nuolatinę dirvožemio dangą.
Nukrypdamos nuo nuostatų, valstybės 
narės gali taikyti 3 % skaičiavimą 
regioniniu lygmeniu, o ne atskirų ūkiu 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 1750
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, siekdami išlaikyti ekologiniu 
požiūriu svarbias vietoves, gali kuo 
mažiau ardyti dirvožemį ir (arba) 
nuolatinę dirvožemio dangą.
Nukrypdamos nuo nuostatų, valstybės 
narės gali taikyti 3 % skaičiavimą 
regioniniu lygmeniu, o ne atskirų ūkiu 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios teritorijos taip pat apima 
daugiametes pievas ir ganyklas bei 
teritorijas prie pasėlių, kurios suteikia 
svarbią aplinkos naudą, pavyzdžiui, linai, 
kanapės, liucerna ar baltyminiai augalai. 
Tačiau šios teritorijos negali sudaryti 
daugiau kaip pusės minimalios dalies, 
išreikštos procentais ir nurodytos 1 dalyje.

Or. fr

Pakeitimas 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekologiniu požiūriu svarbios vietovės taip 
pat apima daugiametes pievas ir ganyklas 
bei teritorijas, numatytas pasėliams, 
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kurios suteikia svarbią aplinkos naudą, 
pavyzdžiui, linai, kanapės, liucerna ar 
baltyminiai augalai. Tačiau šios teritorijos 
negali sudaryti daugiau kaip pusės 
minimalios dalies, išreikštos procentais ir 
nurodytos 1 dalyje. 
Kai kurios ekologiniu požiūriu svarbios 
vietovės vertinamos taip, kad pagal jų 
ekologinę svarbą gali būti atsižvelgiama ir 
į atitinkamą teritoriją, kuri yra didesnė 
nei toji, kuri yra iš tikrųjų padengta 
atitinkama kultūra. Šis koeficientas 
apibrėžiamas šio reglamento priede.

Or. fr

Pakeitimas 1753
Kent Johansson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti, kad visi 
kraštovaizdžio ypatumai, apsaugoti pagal 
atitinkamus teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus (TANVR) ir GAAB 
standartus ir vadovaujantis 
Reglamento (ES) Nr. [   ] [RDR] 
29 straipsnį, įtraukiami į reikalavimus 
atitinkančias teritorijas ir laikomi 
ekologiniu požiūriu svarbia vietove.

Or. en

Pakeitimas 1754
Elisabeth Jeggle

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

1a. Vadovaujantis 32 straipsnio 1 dalimi, 
siejant su 25 straipsnio 2 dalimi, 
ūkininkas gali išsinuomoti didelės 
gamtinės vertės žemės ūkio paskirties 
plotą, kuris dėl žemės stambinimo ar 
panašių procedūrų tapo valstybės 
nuosavybe, ir jį nurodyti ekologiniu 
požiūriu svarbia vietove pagal 
32 straipsnio 1 dalį, jei plotas atitinka 
32 straipsnio 1 dalyje numatytus 
kriterijus.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo. Regionams, kuriuose yra ekologiniu požiūriu svarbių vietovių, kurios 
priklauso valstybei ir kurie atitinka kriterijus, turi būti suteikta teisė juos nuomoti ūkininkams 
šių plotų valdymo ir palaikymo tikslais. Atitinkamai šios vietovės turi būti priskirtos 
ūkininkams kaip ekologiniu požiūriu svarbios vietovės, vadovaujantis 32 straipsniu.

Pakeitimas 1755
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ekologinės infrastruktūros teritorijos 
apima konkrečią vietos ir regioninę žemės 
dirbimo arba žemės valdymo veiklą, kuria 
pagal 29, 30 ir 31 straipsnius remiamas 
perėjimas prie tvaraus ūkininkavimo 
sistemų ir gerinama aplinkosaugos 
vadyba.

Or. en
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Pakeitimas 1756
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant žymiai padidinti ekologinę 
šios priemonės naudą, ūkininkus būtina 
skatinti atitinkamai įsipareigoti, kaip 
numatyta Reglamento (ES) Nr. [   ] [RDR] 
III antraštinės dalies I skyriaus 
29 straipsnyje. Šie įsipareigojimai turi 
būti pritaikyti atitinkamam žemės plotui, 
siekiant gauti didžiausią ekologinę naudą, 
ir gali apimti veiklos rūšis, pavyzdžiui 
susieti ekologiniu požiūriu svarbias 
vietoves, siekiant sukurti ekologinius 
tinklus arba sėjos žiedadulkių ir nektaro 
sėklų mišinius, naudingus 
apdulkintojams.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant toliau skatinti ekologiniu požiūriu svarbių vietovių aplinkosaugos tikslus, būtina tai 
vykdyti naudojant agrarinės aplinkosaugos schemas.

Pakeitimas 1757
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei galiojančios žemės nuomos 
sutarties, sudarytos iki 2011 m., nuostatos 
neatitinka šio straipsnio 1 dalies, jos turi 
viršenybę tol, kol baigia galioti atitinkama 
sutartis.

Or. en
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Pakeitimas 1758
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės, norėdamos, kad jose būtų 
nustatytos gretimos ekologiniu požiūriu 
svarbios vietovės, gali nuspręsti 
regioniniu lygiu realizuoti ne daugiau 
kaip 3,5 procentinių punktų ekologiniu 
požiūriu svarbių vietovių.
Valstybės narės nustato vietoves ir 
įsipareigojimus dalyvaujantiems 
ūkininkams ar jų grupėms, siekiant 
įvykdyti 3,5 procentinių punktų lygį. 
Vietovių nustatymo ir įsipareigojimų 
tikslas sustiprinti Sąjungos 
aplinkosaugos, klimato ir biologinės 
įvairovės politikos įgyvendinimą. 
Įsipareigojimais klimatui ir aplinkai 
suteikiama daugiau naudos, nei vykdant 
29 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą.
Regioniniu lygmeniu taikant ekologiniu 
požiūriu svarbias vietoves, valstybės narės 
kasmet ūkininkus informuoja apie atskirų 
įsipareigojimų dėl ekologiniu požiūriu 
svarbių vietovių ne mažesnių kaip 3,5 %, 
lygį. Atskiras lygis apskaičiuojamas pagal 
įgyvendintą plotą, valdomą regioniniu 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 1759
Britta Reimers

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

1a. Nukrypdama nuo 1 dalies, grupė 
ūkininkų bendrai dirbančių aiškiai 
nustatytą gretimą žemės plotą, gali 
pareikalauti, kad į procentinę ekologiniu 
požiūriu svarbios vietovės dalį, nurodytą 
1 dalyje, atsižvelgiama grupės, bendrai 
dirbančios reikalavimus atitinkančių 
hektarų teritorijoje, lygmeniu. Tokiais 
atvejais valstybės narės kasmet nustato 
objektyvius kriterijus atitinkamai vietovei 
apibrėžti ir procentinę ekologiniu požiūriu 
svarbios vietovės dalį, kuri užtikrinama 
atskirų ūkininkų lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama ūkininkų grupėms, kurios kolektyviniu būdu dirba žemę, suteikti lankstumo.

Pakeitimas 1760
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti, kad ekologiniu 
požiūriu svarbi vietovė, nurodyta šioje 
dalyje, užtikrinama ūkininkų grupės 
lygmeniu, jei jie įrodo, kad bendrai dirba 
aiškiai nustatytą (gretimą) žemės plotą. 
Tokiais atvejais, ne mažiau kaip 3,5 % 
ekologiniu požiūriu svarbios vietovės yra 
kiekvieno atskiro ūkininko reikalavimus 
atitinkančiuose hektaruose. Likusi 3,5 % 
dalis gali būti bet kurioje bendrai dirbamų
ir reikalavimus atitinkančių hektarų 
teritorijoje. Jei naudojamasi šia galimybe, 
ūkininkai bendrai atsako, kad ekologiniu 
požiūriu svarbios vietovės procentinė 
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dalis, nurodyta 1 dalyje, bus įgyvendinta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama ūkininkų grupėms, kurios kolektyviniu būdu dirba žemę, suteikti lankstumo.

Pakeitimas 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypdami nuo pirmos dalies, 
ūkininkai, kuriems taikomos agrarinės 
aplinkosaugos schemos pagal Reglamentą 
(ES) Nr. [...] [RDR], užtikrina, kad 2 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, kaip 
apibrėžta 25 straipsnio 2 dalyje, būtų 
priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei. pavyzdžiui, pūdymui palikta 
žemė, terasos, kraštovaizdžio elementais, 
apsauginės juostos, miškais apželdinti 
plotai, nurodyti 25 straipsnio 2 dalies 
b punkto ii papunktyje ir taip pat 
reikalavimus atitinkantys hektarai, 
kuriems taikomi įsipareigojimai pagal tam 
tikrų agrarinės aplinkosaugos priemonių 
sistemą, vadovaujantis Reglamento (ES) 
Nr. [...] [RDR] 29 straipsniu ir 
reikalavimus atitinkantys hektarai, kurie 
sudaro dalį teritorijos, kuriai taikoma 
Direktyva 92/43/EEB arba 
Direktyva 2009/147/EB.

Or. en

Pagrindimas

Susiejimo su ekologija aspektas turėtų priklausyti BŽŪP antrajam ramsčiui, o ne tiesioginėms 
išmokoms.
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Pakeitimas 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Procentinė dalis, nurodyta 1 dalyje, 
gali būti sumažinta valstybės narės ar 
regiono lygmeniu, jei valstybė narė ar 
regionas turi bendrą aplinkosaugos 
reglamentą, kuris viršija kitų valstybių 
narių ūkininkų įsipareigojimus.
Ūkininkams turi būti leidžiama perduoti 
visus ar dalį įsipareigojimų, nurodytų 
1 dalyje, kitam ūkininkui be žemės 
perdavimo.
Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės, norėdamos, kad jose būtų 
nustatytos gretimos ekologiniu požiūriu 
svarbios vietovės, gali nuspręsti 
regioniniu lygiu realizuoti ne daugiau 
kaip 5 procentinių punktus ekologiniu 
požiūriu svarbių vietovių.
Valstybės narės ir regionai, kurie 
teritorijas, nurodytas 1 dalyje, neįtraukė į 
Žemės sklypų identifikavimo sistemą, gali 
įtraukti šias dalis kaip 1 dalies procentinę 
dalį, neįtraukiant jų į Žemės sklypų 
identifikavimo sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra būtina dėl tolesnio lankstumo, realizuoti ekologiniu požiūriu svarbias vietoves. 
Ūkininkai šiais įsipareigojimais galėtų keistis; turi būti įmanoma įvykdyti tik dalį 
įsipareigojimo nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu ir turi būti galima imtis bendrųjų 
aplinkosaugos iniciatyvų, kurios viršija kitų valstybių narių ūkininkų įsipareigojimus.

Pakeitimas 1763
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
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, minimali 
dalis, išreikšta procentais ir nurodyta 
1 dalyje, sumažinama:
– 5 % tais atvejais, kai ūkininkų grupių 
bendrosios įmonės nurodo nuolatines 
gretimas ekologiniu požiūriu svarbias 
vietoves;
– 1,5 % valstybėse narėse, kuriose ne 
mažiau kaip 45% sausumos teritorijos 
dengia miškai arba;
– 1,5 % valstybėse narėse, kuriose žemės 
ūkio paskirties žemė sudaro mažiau kaip 
35 % visos sausumos teritorijos.

Or. en

Pakeitimas 1764
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, minimali 
dalis, išreikšta procentais ir nurodyta 
1 dalyje, sumažinama:
– 5 % tais atvejais, kai ūkininkų grupių 
bendrosios įmonės nurodo nuolatines 
gretimas ekologiniu požiūriu svarbias 
vietoves;
– 1,5 % valstybėse narėse, kuriose ne 
mažiau kaip 30 % sausumos teritorijos
dengia miškai arba;
– 1,5 % valstybėse narėse, kuriose žemės 
ūkio paskirties žemė sudaro mažiau kaip 
35 % visos sausumos teritorijos.
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Or. en

Pakeitimas 1765
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal nukrypti leidžiančią nuostatą 
mažiausia 29 straipsnyje nurodyta EPSV 
procentinė dalis sumažinama 2 proc., kai 
ūkininkas įkuria ekologiškos 
infrastruktūros tinklą, kuris jo žemėje 
naudojamas kaip ekologiškasis 
koridorius.

Or. en

Pagrindimas

Skatina ūkininkus dirbti kartu siekiant pagerinti jų aplinkosaugos ir biologinės įvairovės 
standartus.

Pakeitimas 1766
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, minimali 
dalis, išreikšta procentais ir nurodyta 
1 dalyje, sumažinama iki 3 proc. tais 
atvejais, kai ūkininkų grupės sukuria 
nuolatines gretimas ekologiniu požiūriu 
svarbias vietoves.

Or. pt
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Pakeitimas 1767
Milan Zver

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, minimali 
dalis, išreikšta procentais ir nurodyta toje 
dalyje, sumažinama bent iki 3,5 proc., jei 
daugiau kaip 50 proc. valstybės narės 
žemės apželdinta miškais.

Or. sl

Pagrindimas

Nustatant procentinę dalį, kurios reikalaujama kuriant ekologiniu požiūriu svarbias vietoves 
turi būti atsižvelgiama į atskirų valstybių narių gamtines savybes, ypač į jų sausumos dalies 
plotą, kuris apželdintas miškais. jei didesnė miškais apželdinta teritorija, reikalaujama 
procentinė dalis mažesnė. Miškas yra aukščiausios formos ekologiniu požiūriu svarbi vietovė, 
ypač Slovėnijoje, kuriai būdingas tvarus miškininkystės valdymas. Miškų dalis yra objektyvus, 
palyginamas ir patikrinamas kriterijus.

Pakeitimas 1768
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, minimali 
dalis, išreikšta procentais ir nurodyta toje 
dalyje, sumažinama bent iki 3,5 proc., jei 
daugiau kaip 50 proc. valstybės narės 
žemės apželdinta miškais.

Or. ro

Pakeitimas 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybėse 
narėse, kuriose žemės ūkio paskirties 
žemė sudaro mažiau kaip 10 proc. visos 
valstybės narės žemės ploto, 
aplinkosaugai skirtas plotas apima bent 
3 proc. ūkininko ariamos žemės.

Or. en

Pagrindimas

Procentinė dalis, kurią sudaro žemės ūkio paskirties žemė, palyginti su visu žemės plotu, 
valstybėse narėse labai skiriasi. Kai kuriose valstybėse narėse kraštovaizdžio elementai ne 
tokie būdingi ariamai žemei, kaip kitose valstybėse narėse, kuriose daug pelkių ir raistų, nes 
jie savaime padidina biologinės įvairovės vertę.

Pakeitimas 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirmoji dalis netaikoma žemės ūkio 
paskirties žemei, kuri naudojama vaisiams 
ar daržovėms auginti, ar valdoms, kuriose 
ariama žemė užima mažiau kaip 
15 hektarų.

Or. en

Pakeitimas 1771
Diane Dodds

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

1a. Ūkininkai kasmet įgyvendina 
maistinių medžiagų valdymo planą savo 
valdų žemėse, kuri atitinka paramos 
skyrimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
25 straipsnio 2 dalyje. Tai susideda iš ūkio 
registracijos lapo ir dirvos registracijos 
lapo, kurie apima bent:
– visų valdos žemių, kurios atitinka 
paramos skyrimo reikalavimus, 
dirvožemio tyrimo ataskaitą, atliekamą 
periodiškai (bent kas 3–5 metai) ir kasmet 
peržiūrimą siekiant nustatyti fosforo, 
kalio ir magnio indeksą ir pH;
– išsamius duomenis apie visas valdoje 
naudojamas trąšas, įskaitant organines 
trąšas (laikas, tręšimo plotas, kiekis, 
saugojimas). Prieš nusprendžiant naudoti 
trąšas užtikrinama, kad ūkininkas 
atsižvelgė į visus kitus maistingų 
medžiagų šaltinius.
– ūkininkų vykdomą reguliarų trąšų 
barstytuvų kalibravimą ir dozavimo 
testavimą bei mėšlo kratytuvų 
kalibravimą.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos konkrečios su ūkio 
registracijos lapo ir dirvos registracijos 
lapo (juos ūkininkai turi pildyti siekdami 
optimizuoti savo maistinių medžiagų 
planavimą ir naudojimą) turiniu 
susijusios apibrėžtys ir taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 1772
Ulrike Rodust

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

1a. Ekologiniu požiūriu svarbios vietovės 
reikalavimus atitinka:
– ariama žemė ir pieva, pasižyminti rūšių 
įvairove;
– grūdiniai pasėliai, kurių atstumai tarp 
vagų didesni (mažiausiai 20 cm);
– bent 10 m pločio pakrančių ruožai, 
kuriuose nenaudojamos trąšos ar augalų 
apsaugos produktai;
– vėlai pjaunamos pievos ar vėlai 
ganomos ganyklos;

Or. de

Pakeitimas 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiame skyriuje nurodytoje žemės ūkio 
paskirties žemėje leidžiama auginti šiuos 
pasėlius:
a) daugiamečius energetinius augalus ir
b) baltyminius augalus.

Or. de

Pakeitimas 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

1a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
nykstantys reti pasėliai, kurie sudaro 
mažiau kaip 1 proc. valstybės narės visos 
ariamos žemės teritorijos, laikomi 
ekologiniu požiūriu svarbia vietove;

Or. en

Pakeitimas 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai kurios ekologiniu požiūriu 
svarbios vietovės vertinamos taip, kad 
pagal jų ekologinę svarbą gali būti 
atsižvelgiama ir į atitinkamą teritoriją, 
kuri yra didesnė nei toji, kuri yra iš 
tikrųjų padengta atitinkama kultūra. Šis 
koeficientas apibrėžiamas IVa priede.

Or. fr

Pakeitimas 1776
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ekologiniu požiūriu svarbiomis 
vietovėmis laikomos: buvusius 
kraštovaizdžio požymius turinčios 
vietovės, kaip antai pievų ruožai ar 
vandens apsaugos teritorijos, įskaitant 
gretimus kraštovaizdžio požymius, atidėta 
žemė, kompensuojamieji plotai, gamtos 
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rezervatai ir viešosios paskirties 
teritorijos, paskelbtos aplinkos požiūriu 
saugiomis vietovėmis.

Or. de

Pakeitimas 1777
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti, kad ekologiniu 
požiūriu svarbią vietovę, nurodytą 
1 straipsnyje, aiškiai nustatytoje 
teritorijoje paruošia grupė ūkininkų, jei 
jie gali įrodyti, kad naudojasi aiškiai 
nustatyta gretimo žemės ploto teritorija. 
Tokiu atveju, ne mažiau kaip pusė 
ekologiniu požiūriu svarbios vietovės 
(1,5 % viso apibrėžto ploto) yra 
reikalavimus atitinkančių kiekvienam 
ūkininkui priklausančių hektarų 
teritorijos dalis. Likę 1,5 % žemės gali būti 
bet kurioje apibrėžtos reikalavimus 
atitinkančių hektarų teritorijos, kurią 
dirba grupė ūkininkų, dalyje. Jei 
pasinaudojama šia galimybe, ūkininkai 
bendrai atsako už ekologiniu požiūriu 
svarbios vietovės būtino procentinio 
skaičiaus paruošimą, vadovaujantis 
1 straipsniu, savo ūkyje ir aiškiai 
nustatytoje teritorijoje.

Or. de

Pakeitimas 1778
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Ūkininkai taip pat gali laikytis 
reikalavimo, nurodyto 32 straipsnio 
1 dalyje, jei jie ne mažiau kaip 15 % savo 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
nurodytų 25 straipsnio 2 dalyje, kultivuoja 
ganymui skirtus ankštinius augalus, jei jie 
atitinka 4 straipsnio 1 dalies ba punktą 
„pažangi tvari sistema” ir 4 straipsnio 
1 dalies ha punktą „didelės gamtinės 
vertės ūkiai”.

Or. en

Pakeitimas 1779
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pagal nukrypti leidžiančią nuostatą 
mažiausia 29 straipsnyje nurodyta EPSV 
procentinė dalis sumažinama 1 proc., kai 
ūkininkas įrengia vandens apsaugos 
infrastruktūrą, kuri padeda užkirsti kelią 
taršai prie jos šaltinio.

Or. en

Pagrindimas

Skatina ūkininkus dirbti kartu siekiant pagerinti jų aplinkosaugos ir biologinės įvairovės 
standartus.

Pakeitimas 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet



AM\909521LT.doc 113/168 PE494.487v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nukrypstant nuo 1 dalies, minimali 
dalis sumažinama 5 % , jei ūkininkų 
grupių bendrosios įmonės yra patvirtintos 
institucijų, vadovaujantis regioniniais 
valdymo planais. Ne mažiau kaip pusė 
(2,5 %) šio tikslo turi būti įgyvendinta 
ūkių lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 1781
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Ekologiniu požiūriu svarbios vietovės, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir miškais apželdinti plotai, 
atitinka reikalavimus skirti tiesiogines 
išmokas.

Or. ro

Pakeitimas 1782
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Ūkininkai savo valdose įgyvendina 
efektyvaus energijos vartojimo ūkyje 
planą. Jį turi sudaryti bent šie duomenys:
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– išsamus ir nuolat atnaujinamas 
energijos atsargų ir suvartojimo ūkyje bei 
veiklos, siekiant energijos vartojimo 
efektyvumo, registravimas.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos konkrečios su ūkio 
energijos vartojimo efektyvumo planų, 
kuriuos ūkininkai įgyvendina, siekdami 
optimizuoti energijos vartojimo 
efektyvumą ūkyje, turiniu susijusios 
apibrėžtys ir kriterijai.

Or. en

Pakeitimas 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nukrypstant nuo 1 dalies, minimali 
dalis, išreikšta procentais, sumažinama iki 
2 proc. tais atvejais, kai ūkininkų grupės 
sukuria nuolatines gretimas ekologiniu 
požiūriu svarbias vietoves.

Or. fr

Pakeitimas 1784
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Pagal nukrypti leidžiančią nuostatą 
mažiausia 29 straipsnyje nurodyta EPSV 
procentinė dalis sumažinama 1 proc., kai 
ūkininkas taiko specialias priemones, 
kurios padeda sukurti maitinimosi 
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buveinę, skirtą apdulkinantiems 
vabzdžiams.

Or. en

Pagrindimas

Skatina ūkininkus dirbti kartu siekiant pagerinti jų aplinkosaugos ir biologinės įvairovės 
standartus.

Pakeitimas 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Ūkininkai, kurie nusprendžia iš dalies 
laikytis reikalavimo turėti ekologiniu 
požiūriu svarbią vietovę, dalyvaudami 
ūkininkų grupėje pagal nacionalinius ar 
regioninius valdymo planus, negali 
pasitraukti iš šios ūkininkų grupės ir 
negali atitinkamais metais laikytis minėto 
reikalavimo kitu būdu. Kiekvienas 
ūkininkas atsako už visų kitų grupės 
ūkininkų atitiktį reikalavimams. Išmoka, 
nurodyta 29 straipsnio 1 dalyje, 
sumažinama visiems dalyviams, jei 
ūkininkų grupė nesilaiko ar 
nepakankamai laikosi reikalavimo dėl 
ekologiniu požiūriu svarbios vietovės 
išlaikymo.

Or. en

Pakeitimas 1786
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Ūkininkai savo valdoje įgyvendina 
visuotinį dirvožemio valdymo planą, 
nurodydami dirvožemio erozijos rizikos 
zonas, organinės medžiagos dirvoje 
praradimą dėl žemės ūkio veiklos ir 
dirvožemio tankinimą. Ūkininkai privalo 
imtis atitinkamų veiksmų, siekdami 
sumažinti minėtą grėsmę.

Or. en

Pakeitimas 1787
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos konkrečios su 
dirvožemio valdymo planų turiniu 
susijusios apibrėžtys ir kriterijai, kuriais 
siekiama užtikrinti veiksmingą dirvožemio 
panaudojimą.

Or. en

Pakeitimas 1788
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Pagal nukrypti leidžiančią nuostatą 
mažiausia 29 straipsnyje nurodyta 
procentinė dalis sumažinama 1 proc., kai 
ūkininkas dalyvavo mokymuose ir 
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įgyvendino priemones, kuriomis didinama 
biologinė įvairovė ar gerinamas vandens 
valdymas.

Or. en

Pagrindimas

Skatina ūkininkus dirbti kartu siekiant pagerinti jų aplinkosaugos ir biologinės įvairovės 
standartus.

Pakeitimas 1789
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir sudaryti sąrašą augalų, 
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kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

teikiančių aplinkai svarbią naudą, 
nurodytų 1 dalies trečiojoje pastraipoje.

Or. fr

Pakeitimas 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalies 
antrojoje pastraipoje nurodytus ekologiniu 
požiūriu svarbių vietovių tipus ir nustatytų
sąrašą augalų, teikiančių aplinkai svarbią 
naudą , nurodytų 1 dalies trečiojoje 
pastraipoje.

Or. fr

Pakeitimas 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
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procentinio dydžio. procentinio dydžio ir parengti taisykles dėl 
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymo, ypač siekiant užtikrinti, kad 
būtų imamasi priemonių išlaikyti 
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
santykinį dydį, įskaitant individualius 
įsipareigojimus, jei nustatoma, kad 
nurodytas santykinis dydis mažėja.

Or. en

Pakeitimas 1793
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, nurodytus šio 
straipsnio 1 ir 1a dalyse, kuriuose 
išsamiau nustatytų vietovių, kurios 
nurodytos šio straipsnio 1 dalyje ir kurios 
laikomos ekologiniu požiūriu svarbiomis 
vietovėmis; ir įtraukti kitus vietovių tipus, 
nei nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, į 
kuriuos būtų galima atsižvelgti siekiant 
laikytis toje dalyje nurodyto procentinio 
dydžio.

Or. en

Pakeitimas 1794
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
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išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologinių infrastruktūrų tipus 
ir nustatytų bei apibrėžtų kitus ekologinių 
infrastruktūrų tipus, į kuriuos būtų galima 
atsižvelgti siekiant laikytis toje dalyje 
nurodyto procentinio dydžio.

Or. en

Pakeitimas 1795
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 ir 
2 dalyse nurodytus ekologiniu požiūriu 
svarbių vietovių tipus ir nustatytų bei 
apibrėžtų kitus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus, į kuriuos būtų galima 
atsižvelgti siekiant laikytis tose dalyse
nurodyto procentinio dydžio.

Or. de

Pakeitimas 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir dydį ir nustatytų bei 
apibrėžtų kitus ekologiniu požiūriu svarbių 
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tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

vietovių tipus, į kuriuos būtų galima 
atsižvelgti siekiant laikytis toje dalyje 
nurodyto procentinio dydžio.

Or. en

Pakeitimas 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir jų lygiavertiškumo vertes
ir nustatytų bei apibrėžtų kitus ekologiniu 
požiūriu svarbių vietovių tipus, į kuriuos 
būtų galima atsižvelgti siekiant laikytis toje 
dalyje nurodyto procentinio dydžio.

Or. en

Pakeitimas 1798
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir jų lygiavertiškumo vertes
ir nustatytų bei apibrėžtų kitus ekologiniu 
požiūriu svarbių vietovių tipus, į kuriuos 
būtų galima atsižvelgti siekiant laikytis toje 
dalyje nurodyto procentinio dydžio.
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Or. en

Pakeitimas 1799
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

2. Komisija įgaliojama pagal 56 straipsnį 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

Or. en

Pakeitimas 1800
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių valdymo tipus, kurie gali būti 
leistini, ir nustatytų bei apibrėžtų kitus 
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių tipus, 
į kuriuos būtų galima atsižvelgti siekiant 
laikytis toje dalyje nurodyto procentinio 
dydžio.

Or. en
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Pakeitimas 1801
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija įgyvendinimo aktais 
patvirtina 1a dalyje nurodytą sprendimą. 
Komisija patvirtina įsipareigojimus, 
taikomus nustatytai teritorijai ir teritoriją, 
valdomą pagal įsipareigojimus, nurodytus 
1a dalyje. Patvirtinime įtraukiama 
informacija apie poveikį aplinkai ir 
klimatui, dėl kurio klimatui ir aplinkai 
suteikiama daugiau naudos, nei vykdant 
29 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą. 
Minėti įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Maistinių medžiagų valdymo ūkyje planas
1. Ūkininkai savo valdose įgyvendina 
metinį maistinių medžiagų valdymo planą 
pagal 25 straipsnio 2 dalį, siekdami 
optimizuoti ekologinio mėšlo ir dirbtinių 
trąšų naudojimą.
Ūkininkai saugo išsamius trąšų 
naudojimo ūkyje registracijos lapus ir 
dirvožemio tyrimo ataskaitą.
Plane nurodomi konkretūs optimalaus 
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valdos maistinių medžiagų naudojimo 
tikslai.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 55 straipsnį, 
nustatančius priemonių taikymo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Maistinių medžiagų valdymo planas:

1. Ūkininkai kasmet nustato maistinių 
medžiagų valdymo planą savo valdų 
žemėse, kuri atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus, kaip apibrėžta 25 straipsnio 
2 dalyje. Tai susideda iš ūkio registracijos 
lapo ir dirvos registracijos lapo, kurie 
apima bent:
– visų valdos žemių, kurios atitinka 
paramos skyrimo reikalavimus, atnaujintą 
dirvožemio tyrimo ataskaitą;
– visų per metus valdoje naudotinų 
organinių trąšų maistinių medžiagų 
tyrimą ir jų kiekius;
– optimizavimo planą, kuriame 
nurodomas trąšų panaudojimas ir jų 
tikslus taikymas;
– trąšų barstytuvų ir purkštuvų 
kalibravimo ir padėklų testavimą, siekiant 
užtikrinti tikslų taikymą.
Maistinių medžiagų valdymo planas 
parengiamas pagal aukščiau minėtą 
tyrimą ir pagal reikalavimą, taikomą 
pasėliams, ir pasėlių aprūpinimą 
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maistinėmis medžiagomis iš dirvožemio ir 
tręšimo pusiausvyrą ir taip pat į šį planą 
įtraukiami optimalaus maistinių medžiagų 
ir trąšų vartojimo tikslai bei azoto 
išplovimas ir nuotėkis.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės su ūkio 
registracijos lapų ir dirvos registracijos 
lapų (juos ūkininkai turi pildyti ir 
registruoti siekdami optimizuoti savo 
maistinių medžiagų planavimą ir 
naudojimą) turiniu susijusios sąlygos ir 
taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Šia priemone gerinamas anglies dioksido ir maistinių medžiagų veiksmingumas ir mažinamas 
azoto išplovimas ir nuotėkis tose vietovėse, kurios nėra klasifikuojamos kaip nitratų 
pažeidžiamos zonos. Tai turėtų pagerinti ūkininkų ir ūkių ekonominius ir aplinkosauginius 
rezultatus.

Pakeitimas 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Maistinių medžiagų valdymo planas

1. Ūkininkai kasmet įgyvendina maistinių 
medžiagų valdymo planą savo valdų 
žemėse, kuri atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus, kaip apibrėžta 25 straipsnio 
2 dalyje. Tai susideda iš ūkio registracijos 
lapo ir dirvos registracijos lapo, kurie 
apima bent:
– visų valdos žemių, kurios atitinka 
paramos skyrimo reikalavimus, 
dirvožemio tyrimo ataskaitą, atliekamą 
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periodiškai (bent kas 3–5 metai) ir kasmet 
peržiūrimą siekiant nustatyti fosforo, 
kalio ir magnio indeksą ir pH;
– išsamius duomenis apie visas valdoje 
naudojamas trąšas, įskaitant organines 
trąšas (laikas, tręšimo plotas, kiekis, 
saugojimas). Prieš nusprendžiant naudoti 
trąšas užtikrinama, kad ūkininkas 
atsižvelgė į visus kitus maistingų 
medžiagų šaltinius.
– ūkininkų vykdomą reguliarų trąšų 
barstytuvų kalibravimą ir dozavimo 
testavimą bei mėšlo kratytuvų 
kalibravimą.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos konkrečios su ūkio 
registracijos lapų ir dirvos registracijos 
lapų (juos ūkininkai turi pildyti siekdami 
optimizuoti savo maistinių medžiagų 
planavimą ir naudojimą) turiniu 
susijusios apibrėžtys ir taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 1805
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Sumedėjusių pasėlių atveju į ekologiniu 
požiūriu svarbios vietovės procentinę dalį 
įtraukiamas žemės plotas, kuriame 
auginamos anglies dioksido metiniam 
surinkimui naudingos rūšys ir kurios 
mažina vandens suvartojimą (vietovės, 
kurios drėkinamos lašeliniu būdu), riboja 
dirvožemio eroziją ir stabdo dykumėjimą.

Or. es
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Pakeitimas 1806
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Vandentvarkos planas

Ūkininkai savo valdose įgyvendina 
efektyvaus vandens vartojimo ūkyje planą. 
Tai susideda iš:
– vietovių, kurios galima taikyti vandens 
sulaikymo priemones, nustatymo;
– vietovių, kurios tinkamos sausros 
mažinimo priemonėms, nustatymo;
– tikslaus, nuolatinio vandens suvartojimo 
nustatymo ir registravimo.

Or. en

Pakeitimas 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Išteklių efektyvumo didinimo planas

1. Ūkininkai įgyvendina išteklių 
efektyvumo didinimo planą savo valdų 
žemėse, kuri atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus, kaip apibrėžta 25 straipsnio 
2 dalyje, išskyrus: a) maistinių medžiagų 
valdymo planą, kuriame gali būti 
įtrauktas tarpinių pasėlių ar azotą 
fiksuojančių pasėlių naudojimas, azoto 
trąšų kontroliuojamas panaudojimas, 
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gyvulinės kilmės trąšų ar iš mėšlo 
gaunamų maistinių medžiagų optimalaus 
naudojimo planą, b) dalyvavimą 
antibiotikų mažinimo programoje, c) 
dalyvavimą cheminių augalų apsaugos 
produktų mažinimo programoje, d) 
energetikos efektyvumo planą, įskaitant 
priemones iškastinio kuro naudojimui 
mažinti ir (arba) skirtas 
atsinaujinančiosios energijos gamybai.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 55 straipsnį, 
nustatančius priemonių taikymo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Į ekologiją orientuotų išmokų bendrosios 

taisyklės–gyvulių ūkiai be žemės
Ūkininkai, auginantys gyvulius ir (arba) 
avis be žemės užtikrina, kad ne mažiau 
kaip 50 % jų pašaro ar pašarinių augalų 
yra gaunami iš valdų, kurios yra arti jų 
gyvulių infrastruktūros, ir taip pat 
užtikrina, kad savo teritorijoje naudoja 
mėšlo ir srutų valdymo planą, pritaikytą 
auginamų gyvulių rūšiai ir skaičiui.

Or. es

Pagrindimas

Būtina įtraukti priemonę, skirtą gyvulių ūkiams, neturintiems žemės bazės.
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Pakeitimas 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
32 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32b straipsnis
Ūkių efektyvaus energijos vartojimo 

planas
1. Ūkininkai kasmet atlieka 
nepriklausomą visų energijos rūšių ir 
kuro suvartojimo auditą ir parengia 
efektyvaus energijos vartojimo ūkyje 
planą, siekiant optimizuoti visų valdoje 
naudojamų energijos rūšių ir kuro 
suvartojimą. Tai susideda iš ūkio 
registracijos lapo, įskaitant energijos ir 
kuro suvartojimo mažinimo tikslus, ir 
apima bent:
– išsamų ir atnaujintą energijos atsargų 
ūkyje registravimą ir 
– kuro suvartojimą;
– energijos efektyvumo optimizavimo 
planą ir visų ūkyje esančių ir naujų 
pastatų izoliavimą, valdos įrangą ir 
mechanizmus, įskaitant pažangiuosius 
skaitiklius ir temperatūros reguliatorių 
atliekamą elektros energijos, dujų ir 
karšto vandens suvartojimo kontrolę bei 
kitą energijos efektyvumo įrangą, 
pavyzdžiui, mažai energijos naudojančio 
apšvietimo ir šaldymo sistemas ir 
automatinio apšvietimo kontrolės 
sistemas.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos konkrečios su ūkio 
energijos vartojimo efektyvumo plano, 
kuriuos ūkininkai įgyvendina, siekdami 
optimizuoti energijos vartojimo 
efektyvumą ūkyje ir mažinti iškastinio 
kuro naudojimą ūkiuos , turiniu 
susijusios sąlygos ir kriterijai.
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Or. en

Pagrindimas

Šia priemone didinamas anglies dioksido ir energijos vartojimo efektyvumas ir mažinama 
klimato kaita, tai atliekant daugelio ūkių mastu, o ne tik naudojant konkrečias agrarines 
aplinkosaugos priemones. Tai turėtų pagerinti ūkininkų ir ūkių ekonominius ir 
aplinkosauginius rezultatus.

Pakeitimas 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32b straipsnis
Ūkių efektyvaus energijos vartojimo 

planas
1. Ūkininkai savo valdose įgyvendina 
efektyvaus energijos vartojimo ūkyje 
planą. Jį turi sudaryti bent šie duomenys:
– išsamus ir nuolat atnaujinamas 
energijos atsargų ir jų suvartojimo ūkyje 
registravimas ir 
– suvartojimas ir veiksmai, siekiant 
energijos vartojimo efektyvumo ūkyje.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos konkrečios su ūkio 
energijos vartojimo efektyvumo planų, 
kuriuos ūkininkai įgyvendina, siekdami 
optimizuoti energijos vartojimo 
efektyvumą ūkyje, turiniu susijusios 
apibrėžtys ir kriterijai.

Or. en

Pakeitimas 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32b straipsnis
Biologinės įvairovės veiksmų planas

1. Ūkininkai įgyvendina biologinės 
įvairovės veiksmų valdymo planą savo 
valdų žemėse, kuri atitinka paramos 
skyrimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
25 straipsnio 2 dalyje. Plane nurodomos 
valdos rūšys ir mažėjančios rūšių 
populiacijos kartu su mažėjančių rūšių 
tikslinėmis nuostatomis dėl specifinės 
buveinės.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 55 straipsnį, 
nustatančius priemonių taikymo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
32 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32b straipsnis
Žieminė dirvožemio danga

1. Ūkininkai, kuriems priklauso daugiau 
kaip 20 hektarų žemės ūkio paskirties 
žemės, kuri atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus, kaip apibrėžta 25 straipsnio 
2 dalyje, žiemą išlaiko laikiną dangą, 
vadovaujantis šiomis sąlygomis: 
– ūkininkas privalo nurodyti žemėlapio 
numerį, auginimo metodą ir sėjamus 
žaliuosius plotus;
Šiame straipsnyje gali būti atsižvelgiama į 
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nežaliuojantį mulčių ir (arba) nuosėdų 
dangą.
2. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomas reikalavimų, 
nurodytų šiame straipsnyje, taikymas ir 
laikotarpis, kurio metu taikoma laikinoji 
danga.

Or. en

Pakeitimas 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32c straipsnis
Dirvožemio valdymo planas

1. Ūkininkai savo valdoje įgyvendina 
visuotinį dirvožemio valdymo planą, 
nurodydami dirvožemio erozijos rizikos 
zonas, organinės medžiagos dirvoje 
praradimą dėl žemės ūkio veiklos ir 
dirvožemio tankinimą. Ūkininkai privalo 
imtis atitinkamų veiksmų, siekdami 
sumažinti minėtą grėsmę.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos konkrečios su 
dirvožemio valdymo planų turiniu 
susijusios apibrėžtys ir kriterijai, kuriais 
siekiama užtikrinti veiksmingą dirvožemio 
panaudojimą.

Or. en

Pakeitimas 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32c straipsnis
Žieminė dirvožemio danga

1. Ūkininkai užtikrina, kad jų 
reikalavimus atitinkantys hektarai, kaip 
apibrėžta 25 straipsnio 2 dalyje, kurie 
žiemos metu būtų tušti, yra padengti 
laikinąja augalų danga, vadovaujantis 
šiomis sąlygomis:
– dirvožemio danga gali apimti žolę, 
natūraliai augančius augalus, 
smulkiuosius grūdinius augalus, tarpinius 
augalus, ankštinius ir kryžmažiedžius 
augalus, dobilus ir ražieną;
– žemės priežiūros elementai ir 
kraštovaizdžio ypatumai, kurie lieka tušti, 
įtraukiami į dirvožemio dangos priemones 
taip, kad jie atitinka tikslus, kurių 
siekiama pagal agrarinės aplinkosaugos 
ir klimato priemones, numatytas 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnyje;
– dirvožemis apdengiamas laikotarpiui, 
kurį pagal dirvožemio tipą ir klimato 
sąlygas nustato valstybės narės ir 
dirvožemio danga sunaikinama 
atitinkamu laiku, kurį nustato valstybės 
narės, siekdamos gauti didžiausią naudą 
aplinkai ir klimatui, kaip nurodyta 
2 papunktyje;
prekiniams daržams, augalų daigynams ir 
miškininkystės paskirties žemei netaikomi 
dirvožemio dangos reikalavimai.
2. Valstybės narės, taikančios šį straipsnį, 
nustato dirvožemio dangos pradėjimo ir 
baigimo naudoti datas, atsižvelgdamos į 
dirvožemio tipą ir klimato sąlygas. 
Valstybės narės apie taikomas datas 
reikiamu laiku praneša Komisijai.
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3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės su 
dirvožemio dangos reikalavimais, 
nustatytais 1 dalyje, susijusios sąlygos ir 
taisyklės, įskaitant specialiąsias taisykles, 
taikomas vėlyvo derliaus augalams.

Or. en

Pagrindimas

Ši priemonės ypač naudinga anglies atskyrimui ir dirvožemio maistinėms medžiagoms. 
Būtina, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į savo ypatingas aplinkybes, nustatytų geriausią 
laiką dangai sukurti ir jai sunaikinti.

Pakeitimas 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
32 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32c straipsnis
Vandentvarkos gerinimo planas

1. Ūkininkai patvirtina vandens išteklių 
išsaugojimo priemones, pavyzdžiui, lietaus 
vandens surinkimą ir saugojimą, 
drėkinimo metodus, kurie vartoja mažiau 
vandens, ar tikslųjį ūkininkavimą. 
Ūkininkai privalo ūkiuose nustatyti 
vandens suvartojimą ir įrodyti, kad žymiai 
pagerino jų vandens efektyvumą.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 55 straipsnį, 
nustatančius priemonių taikymo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32c straipsnis
Minimaliai dirbama žemė arba nedirbama 

žemė ir tiesioginė sėja
1. Ūkininkai išlaiko 20 % jų reikalavimus 
atitinkančių hektarų, apibrėžtų 
25 straipsnio 2 dalyje, kuriuose 
minimaliai dirbama arba nedirbama ir 
vyksta tiesioginė sėja. Ūkininkai privalo 
saugoti išsamius įrašus apie augalų 
pasėlius, žemių žemėlapio numerį ir 
naudojamą įdiegimo metodą.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 55 straipsnį, 
nustatančius priemonių taikymo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
32 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32d straipsnis
Biologinės įvairovės veiksmų planas

1. Ūkininkai įgyvendina biologinės 
įvairovės veiksmų valdymo planą savo 
valdų žemėse, kuri atitinka paramos 
skyrimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
25 straipsnio 2 dalyje. Plane nurodomos 
valdos rūšys ir mažėjančios rūšių 
populiacijos kartu su mažėjančių rūšių 
nuostata dėl specifinės buveinės.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
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deleguotuosius aktus pagal 55 straipsnį, 
nustatančius priemonių taikymo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 1818
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
32 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32d straipsnis
Stebėsena ir ataskaitų rengimas

1. Ūkininkai, pasirenkantys įgyvendinti 
vieną ar kelias ekologines priemones, 
nurodytas straipsniuose [32a (naujas) -
32c (naujas)] privalo stebėti gerinimą, jį 
palyginant su 2014 m. pradiniu tašku.
2. Ūkininkai, pasirenkantys įgyvendinti 
vieną ar kelias ekologines priemones, 
nurodytas straipsniuose [32a (naujas) -
32c (naujas)] privalo stebėti gerinimą, jį 
palyginant su 2014 m. pradiniu tašku ir 
kas antrus metus Komisijai pranešti apie 
jų valstybėje narėje įgyvendinamas 
ekologines priemones ir jų įgyvendinimo 
rezultatus.
3. Kas antrus metus Komisija pagal 
valstybių narių pranešimus ir pagal savo 
duomenis pateikia tyrimą apie ekologinių 
priemonių įgyvendinimo rezultatus 
valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
32 e straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32e straipsnis
Vandens valdymas

1. Valstybėse narėse, kuriose drėkinimas 
yra svarbus žemės ūkio produktų 
gamybai, ūkininkai patvirtina priemones 
vandens ištekliams išsaugoti.
Šiuo tikslu reikėtų nustatyti, kiek ūkyje 
per drėkinimo sistemą sunaudojama 
vandens ir patvirtinti vandens išsaugojimo 
planus bei parengti efektyvaus vandens 
vartojimo planus, įskaitant, jei taikytina, 
lietaus vandens surinkimą ir saugojimą.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 55 straipsnį, 
nustatančius priemonių taikymo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
Finansinės nuostatos

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.
2. Valstybės narės šiame skyriuje 
nurodytą išmoką taiko nacionaliniu arba, 
jei taikomas 20 straipsnis, regionų 
lygmeniu. Jei išmoka taikoma regionų 
lygmeniu, valstybės narės kiekvienam 
regionui naudoja pagal 3 dalį nustatytos 
viršutinės ribos dalį. Ši kiekvienam 
regionui tenkanti viršutinės ribos dalis 
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apskaičiuojama atitinkamą regioninę 
viršutinę ribą, nustatytą pagal 
20 straipsnio 2 dalį, padalijant iš 
viršutinės ribos, nustatytos pagal 
19 straipsnio 1 dalį.
3. Komisija įgyvendinimo aktais kasmet 
nustato atitinkamą šiame skyriuje 
nurodytos išmokos viršutinę ribą. Minėti 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Susiejimo su ekologija aspektas turėtų priklausyti BŽŪP antrajam ramsčiui, o ne tiesioginėms 
išmokoms.

Pakeitimas 1821
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
Finansinės nuostatos

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.
2. Valstybės narės šiame skyriuje 
nurodytą išmoką taiko nacionaliniu arba, 
jei taikomas 20 straipsnis, regionų 
lygmeniu. Jei išmoka taikoma regionų 
lygmeniu, valstybės narės kiekvienam 
regionui naudoja pagal 3 dalį nustatytos 
viršutinės ribos dalį. Ši kiekvienam 
regionui tenkanti viršutinės ribos dalis 
apskaičiuojama atitinkamą regioninę 
viršutinę ribą, nustatytą pagal 
20 straipsnio 2 dalį, padalijant iš 
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viršutinės ribos, nustatytos pagal 
19 straipsnio 1 dalį.
3. Komisija įgyvendinimo aktais kasmet 
nustato atitinkamą šiame skyriuje 
nurodytos išmokos viršutinę ribą. Minėti 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant naudos aplinkai, reikia taikyti pagal regionus ir priemones diferencijuotą požiūrį, o 
ne visuotinai uždrausti dirbti laukus. Atitinkamai, agrarinės aplinkosaugos priemonės turėtų 
būti sutelktos į antrąjį ramstį. Pagal šį straipsnį, būtų labai sumažintas ūkių 
konkurencingumas ir jų esminis indėlis kovojant su maisto trūkumu pasaulyje; regionams, 
kuriuose mažėja auginamų galvijų skaičius, trūksta alternatyvaus pievų panaudojimo 
galimybių.

Pakeitimas 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
Finansinės nuostatos

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.
2. Valstybės narės šiame skyriuje 
nurodytą išmoką taiko nacionaliniu arba, 
jei taikomas 20 straipsnis, regionų 
lygmeniu. Jei išmoka taikoma regionų 
lygmeniu, valstybės narės kiekvienam 
regionui naudoja pagal 3 dalį nustatytos 
viršutinės ribos dalį. Ši kiekvienam 
regionui tenkanti viršutinės ribos dalis 
apskaičiuojama atitinkamą regioninę 
viršutinę ribą, nustatytą pagal 
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20 straipsnio 2 dalį, padalijant iš 
viršutinės ribos, nustatytos pagal 
19 straipsnio 1 dalį.
3. Komisija įgyvendinimo aktais kasmet 
nustato atitinkamą šiame skyriuje 
nurodytos išmokos viršutinę ribą. Minėti 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Susiejimo su ekologija aspektas turėtų priklausyti BŽŪP antrajam ramsčiui, o ne tiesioginėms 
išmokoms.

Pakeitimas 1823
Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinės nuostatos Įgyvendinimo nuostatos

Or. fr

Pakeitimas 1824
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1825
Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1826
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. en

Pakeitimas 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.
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Or. de

Pakeitimas 1828
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. it

Pakeitimas 1829
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. en

Pakeitimas 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja ne 
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II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

Or. es

Pagrindimas

Manome, kad suma perduota šiai sudedamajai daliai turėtų būti minimali ir siūlome, kad ji 
neviršytų 10 %.

Pakeitimas 1831
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti per pirmus dvejus metus nuo 
šio reglamento taikymo datos valstybės 
narės naudoja 15 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos, o 
paskesniais metais –30 %.

Or. fr

Pakeitimas 1832
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 15 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos tuo būdu praplečiant 
maržą, iki kurios didinama susietosios 
paramos procentinė dalis.

Or. es
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Pakeitimas 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 15 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. es

Pagrindimas

Yra per daug į ekologiją orientuotoms išmokoms paskirti 30 % nacionalinių tiesioginių 
išmokų asignavimų, atsižvelgiant į tai, kad jos visuotinai skiriamos visiems atitinkamo
regiono ūkininkams, o ne palaipsniui tai įgyvendinant.

Pakeitimas 1834
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 20 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. en

Pakeitimas 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 20 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. es

Pakeitimas 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 20 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma nacionalinių asignavimų procentinę dalį, skirtą ekologizavimui ar į ekologiją 
orientuotom išmokoms sumažinti nuo 30 % iki 20 %.

Pakeitimas 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 %
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja ne 
mažiau kaip 20 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.
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Or. ro

Pakeitimas 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Padidintam BŽŪP ekologizavimui 
finansuoti, pasitelkiant sustiprintas 
agrarinės aplinkosaugos schemas pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR], 
valstybės narės naudoja 20 % II priede 
nustatytos metinės nacionalinės viršutinės 
ribos kaip Sąjungos paramą, skirtą 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemonėms, pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR].

Or. en

Pagrindimas

Ekologizavimo priemonės yra geriau įgyvendinamos pagal BŽŪP 2 ramstį.

Pakeitimas 1839
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 25 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. en
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Pakeitimas 1840
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti 2014 m. valstybės narės naudoja 
bent 20 % II priede nustatytos metinės 
nacionalinės viršutinės ribos, o 2020 m. 
padidina šią sumą iki 50 %.

Or. en

Pakeitimas 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės gali naudoti ne 
daugiau kaip 30 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

Or. en

Pakeitimas 1842
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja ne 
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II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

daugiau kaip 30 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

Or. bg

Pakeitimas 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 30 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės 30 % bazinės 
išmokos suteikia su sąlyga, kad laikomasi 
šio reglamento III antraštinės dalies 
1 skyriaus.

Or. en

Pakeitimas 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal šį skyrių finansavimo pagrindo 
orientacine verte turi būti valstybės narės 
tiesioginių išmokų vidurkis, siekiant, kad 
išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą 
žemės ūkio veiklą visose valstybėse narėse 
bus tokio paties dydžio.

 Or. de

Pakeitimas 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal šį skyrių išmokų pagrindo 
orientacine verte turi būti valstybės narės 
tiesioginių išmokų vidurkis, siekiant, kad 
išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą 
žemės ūkio veiklą visose valstybėse narėse
bus tokio paties dydžio.

Or. de

Pakeitimas 1846
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei pažeidžiami 30, 31 ir 
32 straipsniuose nurodyti įsipareigojimai, 
ūkininkui taikomos sankcijos dydis negali 
būti didesnis kaip pati į ekologiją 
orientuota išmoka, suteikta ūkininkui.

Or. en

Pagrindimas

Sankcijos dėl nesilaikymo reikalavimų dėl į ekologiją orientuotų priemonių neturi būti 
didesnės nei pati į ekologiją orientuota išmoka, suteikta ūkininkui.

Pakeitimas 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės šiame skyriuje 
nurodytą išmoką taiko nacionaliniu arba, 
jei taikomas 20 straipsnis, regionų 
lygmeniu. Jei išmoka taikoma regionų 
lygmeniu, valstybės narės kiekvienam 
regionui naudoja pagal 3 dalį nustatytos 
viršutinės ribos dalį. Ši kiekvienam 
regionui tenkanti viršutinės ribos dalis 
apskaičiuojama atitinkamą regioninę 
viršutinę ribą, nustatytą pagal 
20 straipsnio 2 dalį, padalijant iš 
viršutinės ribos, nustatytos pagal 
19 straipsnio 1 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1848
Seán Kelly, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės šiame skyriuje 
nurodytą išmoką taiko nacionaliniu arba, 
jei taikomas 20 straipsnis, regionų 
lygmeniu. Jei išmoka taikoma regionų 
lygmeniu, valstybės narės kiekvienam 
regionui naudoja pagal 3 dalį nustatytos 
viršutinės ribos dalį. Ši kiekvienam 
regionui tenkanti viršutinės ribos dalis 
apskaičiuojama atitinkamą regioninę 
viršutinę ribą, nustatytą pagal 
20 straipsnio 2 dalį, padalijant iš 
viršutinės ribos, nustatytos pagal 
19 straipsnio 1 dalį.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1849
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės šiame skyriuje 
nurodytą išmoką taiko nacionaliniu arba, 
jei taikomas 20 straipsnis, regionų 
lygmeniu. Jei išmoka taikoma regionų 
lygmeniu, valstybės narės kiekvienam 
regionui naudoja pagal 3 dalį nustatytos 
viršutinės ribos dalį. Ši kiekvienam 
regionui tenkanti viršutinės ribos dalis 
apskaičiuojama atitinkamą regioninę 
viršutinę ribą, nustatytą pagal 
20 straipsnio 2 dalį, padalijant iš 
viršutinės ribos, nustatytos pagal 
19 straipsnio 1 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1850
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės šiame skyriuje 
nurodytą išmoką taiko nacionaliniu arba, 
jei taikomas 20 straipsnis, regionų 
lygmeniu. Jei išmoka taikoma regionų 
lygmeniu, valstybės narės kiekvienam 
regionui naudoja pagal 3 dalį nustatytos 
viršutinės ribos dalį. Ši kiekvienam 
regionui tenkanti viršutinės ribos dalis 
apskaičiuojama atitinkamą regioninę 
viršutinę ribą, nustatytą pagal 
20 straipsnio 2 dalį, padalijant iš 
viršutinės ribos, nustatytos pagal 
19 straipsnio 1 dalį.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 1851
Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės šiame skyriuje 
nurodytą išmoką taiko nacionaliniu arba, 
jei taikomas 20 straipsnis, regionų 
lygmeniu. Jei išmoka taikoma regionų 
lygmeniu, valstybės narės kiekvienam 
regionui naudoja pagal 3 dalį nustatytos 
viršutinės ribos dalį. Ši kiekvienam 
regionui tenkanti viršutinės ribos dalis 
apskaičiuojama atitinkamą regioninę 
viršutinę ribą, nustatytą pagal 
20 straipsnio 2 dalį, padalijant iš 
viršutinės ribos, nustatytos pagal 
19 straipsnio 1 dalį.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės šiame skyriuje 
nurodytą išmoką taiko nacionaliniu arba, 
jei taikomas 20 straipsnis, regionų 
lygmeniu. Jei išmoka taikoma regionų 
lygmeniu, valstybės narės kiekvienam 
regionui naudoja pagal 3 dalį nustatytos 
viršutinės ribos dalį. Ši kiekvienam 
regionui tenkanti viršutinės ribos dalis 
apskaičiuojama atitinkamą regioninę 

Išbraukta.
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viršutinę ribą, nustatytą pagal 
20 straipsnio 2 dalį, padalijant iš 
viršutinės ribos, nustatytos pagal
19 straipsnio 1 dalį.

Or. es

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme nėra numatyta į ekologiją orientuotų išmokų regioninis taikymas, nes jame 
reikalaujama atskirai apskaičiuoti išmokas. 

Pakeitimas 1853
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės šiame skyriuje nurodytą 
išmoką taiko nacionaliniu arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regionų lygmeniu.
Jei išmoka taikoma regionų lygmeniu, 
valstybės narės kiekvienam regionui 
naudoja pagal 3 dalį nustatytos viršutinės 
ribos dalį. Ši kiekvienam regionui 
tenkanti viršutinės ribos dalis 
apskaičiuojama atitinkamą regioninę 
viršutinę ribą, nustatytą pagal 
20 straipsnio 2 dalį, padalijant iš 
viršutinės ribos, nustatytos pagal 
19 straipsnio 1 dalį.

2. Valstybės narės šiame skyriuje nurodytą 
išmoką taiko nacionaliniu lygmeniu.

Or. de

Pakeitimas 1854
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės šiame skyriuje nurodytą 
išmoką taiko nacionaliniu arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regionų lygmeniu. 
Jei išmoka taikoma regionų lygmeniu, 
valstybės narės kiekvienam regionui 
naudoja pagal 3 dalį nustatytos viršutinės 
ribos dalį. Ši kiekvienam regionui tenkanti 
viršutinės ribos dalis apskaičiuojama 
atitinkamą regioninę viršutinę ribą, 
nustatytą pagal 20 straipsnio 2 dalį, 
padalijant iš viršutinės ribos, nustatytos 
pagal 19 straipsnio 1 dalį.

2. Valstybės narės šiame skyriuje nurodytą 
išmoką gali taikyti nacionaliniu arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regionų lygmeniu. 
Jei išmoka taikoma regionų lygmeniu, 
valstybės narės kiekvienam regionui 
naudoja pagal 3 dalį nustatytos viršutinės 
ribos dalį. Ši kiekvienam regionui tenkanti 
viršutinės ribos dalis apskaičiuojama 
atitinkamą regioninę viršutinę ribą, 
nustatytą pagal 20 straipsnio 2 dalį, 
padalijant iš viršutinės ribos, nustatytos 
pagal 19 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1855
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės šiame skyriuje nurodytą 
išmoką taiko nacionaliniu arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regionų lygmeniu. 
Jei išmoka taikoma regionų lygmeniu, 
valstybės narės kiekvienam regionui 
naudoja pagal 3 dalį nustatytos viršutinės 
ribos dalį. Ši kiekvienam regionui tenkanti 
viršutinės ribos dalis apskaičiuojama 
atitinkamą regioninę viršutinę ribą, 
nustatytą pagal 20 straipsnio 2 dalį, 
padalijant iš viršutinės ribos, nustatytos 
pagal 19 straipsnio 1 dalį.

2. Valstybės narės šiame skyriuje nurodytą 
išmoką gali taikyti nacionaliniu arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regionų lygmeniu. 
Jei išmoka taikoma regionų lygmeniu, 
valstybės narės kiekvienam regionui 
naudoja pagal 3 dalį nustatytos viršutinės 
ribos dalį. Ši kiekvienam regionui tenkanti 
viršutinės ribos dalis apskaičiuojama 
atitinkamą regioninę viršutinę ribą, 
nustatytą pagal 20 straipsnio 2 dalį, 
padalijant iš viršutinės ribos, nustatytos 
pagal 19 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1856
Diane Dodds
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės šiame skyriuje nurodytą 
išmoką taiko nacionaliniu arba, jei
taikomas 20 straipsnis, regionų lygmeniu. 
Jei išmoka taikoma regionų lygmeniu, 
valstybės narės kiekvienam regionui 
naudoja pagal 3 dalį nustatytos viršutinės 
ribos dalį. Ši kiekvienam regionui tenkanti 
viršutinės ribos dalis apskaičiuojama 
atitinkamą regioninę viršutinę ribą, 
nustatytą pagal 20 straipsnio 2 dalį, 
padalijant iš viršutinės ribos, nustatytos 
pagal 19 straipsnio 1 dalį.

2. Valstybės narės šiame skyriuje nurodytą 
išmoką gali taikyti nacionaliniu lygmeniu
arba, jei taikomas 20 straipsnis, valstybės 
narės gali ją taikyti regionų lygmeniu. Jei 
išmoka taikoma regionų lygmeniu, 
valstybės narės kiekvienam regionui 
naudoja pagal 3 dalį nustatytos viršutinės 
ribos dalį. Ši kiekvienam regionui tenkanti 
viršutinės ribos dalis apskaičiuojama 
atitinkamą regioninę viršutinę ribą, 
nustatytą pagal 20 straipsnio 2 dalį, 
padalijant iš viršutinės ribos, nustatytos 
pagal 19 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1857
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės šiame skyriuje nurodytą 
išmoką taiko nacionaliniu arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regionų lygmeniu. 
Jei išmoka taikoma regionų lygmeniu, 
valstybės narės kiekvienam regionui 
naudoja pagal 3 dalį nustatytos viršutinės 
ribos dalį. Ši kiekvienam regionui tenkanti 
viršutinės ribos dalis apskaičiuojama 
atitinkamą regioninę viršutinę ribą, 
nustatytą pagal 20 straipsnio 2 dalį, 
padalijant iš viršutinės ribos, nustatytos 
pagal 19 straipsnio 1 dalį..

2. Valstybės narės šiame skyriuje nurodytą 
išmoką taiko nacionaliniu lygmeniu arba, 
jei taikomas 20 straipsnis, valstybės narės 
gali ją taikyti regionų lygmeniu. Jei išmoka 
taikoma regionų lygmeniu, valstybės narės 
kiekvienam regionui naudoja pagal 3 dalį 
nustatytos viršutinės ribos dalį. Ši 
kiekvienam regionui tenkanti viršutinės 
ribos dalis apskaičiuojama atitinkamą 
regioninę viršutinę ribą, nustatytą pagal 
20 straipsnio 2 dalį, padalijant iš viršutinės 
ribos, nustatytos pagal 19 straipsnio 1 dalį.

Or. en
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Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse žemės ūkio politika perduota regioniniam lygmeniui ir todėl 
visi sprendimai dėl potencialių į ekologiją orientuotų išmokų turės būti priimami labiausiai 
tinkamu administraciniu lygiu.

Pakeitimas 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės šiame skyriuje nurodytą 
išmoką taiko nacionaliniu arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regionų lygmeniu. 
Jei išmoka taikoma regionų lygmeniu, 
valstybės narės kiekvienam regionui 
naudoja pagal 3 dalį nustatytos viršutinės 
ribos dalį. Ši kiekvienam regionui tenkanti 
viršutinės ribos dalis apskaičiuojama 
atitinkamą regioninę viršutinę ribą, 
nustatytą pagal 20 straipsnio 2 dalį, 
padalijant iš viršutinės ribos, nustatytos 
pagal 19 straipsnio 1 dalį.

2. Valstybės narės šiame skyriuje nurodytą 
išmoką taiko nacionaliniu lygmeniu. Kai 
taikomas 20 straipsnis, valstybės narės 
išmoką taiko regioniniu lygiu. Jei išmoka 
taikoma regionų lygmeniu, valstybės narės 
kiekvienam regionui naudoja pagal 3 dalį 
nustatytos viršutinės ribos dalį. Ši 
kiekvienam regionui tenkanti viršutinės 
ribos dalis apskaičiuojama atitinkamą 
regioninę viršutinę ribą, nustatytą pagal 
20 straipsnio 2 dalį, padalijant iš viršutinės 
ribos, nustatytos pagal 19 straipsnio 1 dalį.

Or. de

Pakeitimas 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taikant 33 straipsnį nepaskirtos lėšos 
perkeliamos atitinkamoje valstybėje 
narėje į ūkininkams ar ūkininkų grupėms 
skirtas kaimo plėtros programas pagal 
EŽŪFKP, kaip numatyta14.s straipsnyje.

Or. en
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Pakeitimas 1860
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktais kasmet 
nustato atitinkamą šiame skyriuje 
nurodytos išmokos viršutinę ribą. Minėti 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1861
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktais kasmet 
nustato atitinkamą šiame skyriuje 
nurodytos išmokos viršutinę ribą. Minėti 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

3. Pagal 55 straipsnį Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
kasmet nustatyti atitinkamą šiame skyriuje 
nurodytos išmokos viršutinę ribą.

Or. de

Pagrindimas

Išmokų dėl klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio veiklos viršutinės ribos nustatymas nėra 
tik techninis sprendimas.

Pakeitimas 1862
Agnès Le Brun
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktais kasmet 
nustato atitinkamą šiame skyriuje 
nurodytos išmokos viršutinę ribą. Minėti 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

3. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
šio skyriaus 29 straipsnio 5 dalies
atitinkamą tvarką. Minėti įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 56 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. fr

Pakeitimas 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi mažinimai ir nuobaudos už 
nesilaikymą šio straipsnio ir 30, 31 ir 
32 straipsnių taikomi valstybėms narėms 
ir regionams, kurie jų nesilaikė.

Or. en

Pagrindimas

Visos nuobaudos dėl ekologizavimo taisyklių nesilaikymo neturėtų sumažinti valstybės narės 
ar regiono nacionalinio paketo.

Pakeitimas 1864
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visi mažinimai ir nuobaudos už 
nesilaikymą šio straipsnio ir 30, 31 ir 
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32 straipsnių taikomi valstybėms narėms 
ir regionams, kurie jų nesilaikė.

Or. en

Pakeitimas 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visos lėšos, gautos sumažinus bazines 
priemokas ar mokamas baudas dėl 
taisyklių nesilaikymo, vadovaujantis šio 
skyriaus nuostatomis ir 30, 31 ir 
32 straipsniais, lieka jų valstybėse narėse 
ir regionuose.

Or. de

Pakeitimas 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Nepanaudoti asignavimai, laikantis 
valstybių narių viršutinių ribų, kurie buvo 
skirti išmokoms, nurodytoms šiame 
skyriuje lieka valstybėms narėms ir turi 
būti panaudoti agrarinėms aplinkosaugos 
ir klimato priemonėms pagal 2012 m. 
EŽŪFKP reglamentą.

Or. de

Pakeitimas 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a straipsnis
Specialioji pažangaus augimo išmoka

Bendrosios taisyklės
1. Valstybės narės ūkininkams skiria 
pagalbą pagal sąlygas, nurodytas šiame 
skyriuje, jei atitinkama 9 straipsnyje 
nurodytas sąlygas.
2. Valstybės narės nustato reikalavimus, 
taikomus potencialiems pagalbos 
gavėjams.
3. Nepažeidžiant 2 dalies sąlygų, ši 
pagalba skiriama ūkininkams, kurių 
pajamų, gaunamų iš žemės ūkio produktų 
pardavimo, procentinė dalis yra didesnė 
nei bendrosios pajamos, gaunamos iš 
kitos ekonominės veiklos.
4. Valstybės narės, siekdamos taikyti šį 
straipsnį, gali naudoti apibrėžtis, 
nurodytas jų atitinkamuose 
nacionaliniuose teisės aktuose, ir kurie 
šiuo metu taikomi konkretiems pagalbos 
tipams skirti.
5. Valstybės narės gali padidinti bazinės 
išmokos vertę iki 50 % ūkininkams, kurie 
atitinka valstybių narių išdėstytas sąlygas, 
kaip nurodyta šiame skyriuje, ir 
atsižvelgdamos į 33b straipsnyje nurodytą 
viršutinę ribą.

Or. es

Pakeitimas 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
33 b straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33b straipsnis
Finansinės nuostatos

1. 33a straipsnyje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. es

Pakeitimas 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, turi būti priklausyti tik antrajam 
ramsčiui.
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Pakeitimas 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 3 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmoka už vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali skirti išmoką 
ūkininkams, kurie turi teisę į išmoką pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą ir kurių visa valda arba jos dalis 
yra vietovėse, kuriose esama gamtinių 
kliūčių ir kurias valstybės narės nustatė 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
33 straipsnio 1 dalį.

1. Valstybės narės skiria išmoką 
ūkininkams, kurie turi teisę į išmoką pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą ir kurių visa valda arba jos dalis 
yra vietovėse, kuriose esama gamtinių 
kliūčių ir kurias valstybės narės nustatė 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
33 straipsnio 1 dalį.

Or. fr

Pakeitimas 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali skirti išmoką 
ūkininkams, kurie turi teisę į išmoką pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą ir kurių visa valda arba jos dalis 

1. Išmoka skiriama ūkininkams, kurie turi 
teisę į išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą ir kurių visa valda 
arba jos dalis yra vietovėse, kuriose esama 
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yra vietovėse, kuriose esama gamtinių
kliūčių ir kurias valstybės narės nustatė 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
33 straipsnio 1 dalį.

gamtinių kliūčių ir kurias valstybės narės 
nustatė pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
[RDR] 33 straipsnio 1 dalį.

Or. fr

Pagrindimas

Ši priemonė turėtų būti privaloma, ja siekiama skatinti konvergenciją teritorijose, kuriose yra 
gamtinių kliūčių ir teritorijose, kuriose tokių kliūčių nėra, užtikrinti sąžiningą žemės ūkio 
regionų konkurenciją ir subalansuotą teritorinę plėtrą.

Pakeitimas 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali skirti išmoką 
ūkininkams, kurie turi teisę į išmoką pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą ir kurių visa valda arba jos dalis 
yra vietovėse, kuriose esama gamtinių 
kliūčių ir kurias valstybės narės nustatė 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
33 straipsnio 1 dalį.

1. Valstybės narės ir įgaliojimus turintys 
regionai gali skirti išmoką ūkininkams, 
kurie turi teisę į išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą bazinės išmokos schemą ir kurių 
visa valda arba jos dalis yra vietovėse, 
kuriose esama gamtinių kliūčių ir kurias 
valstybės narės nustatė pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
33 straipsnio 1 dalį.

Or. es

Pagrindimas

Būtina prisiminti, kad kai kurios valstybės narės ir regionai turi visus įgaliojimus paskirstyti 
išmokas ir todėl vadovaujantis subsidiarumo principu būtina šį aspektą įtvirtinti Europos 
reglamente.

Pakeitimas 1875
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali skirti išmoką 
ūkininkams, kurie turi teisę į išmoką pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą ir kurių visa valda arba jos dalis 
yra vietovėse, kuriose esama gamtinių 
kliūčių ir kurias valstybės narės nustatė 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
33 straipsnio 1 dalį.

1. Valstybės narės gali skirti išmoką 
ūkininkams, kurie turi teisę į išmoką pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą ir kurių visa valda arba jos dalis 
yra vietovėse, kuriose esama gamtinių 
kliūčių, tinklo „Natura 2000“ teritorijai 
priklausančios vietovės, ir kurias valstybės 
narės nustatė pagal Reglamento (ES) 
Nr. [...] [RDR] 33 straipsnio 1 dalį ir pagal 
1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos 4 straipsnį.

Or. es

Pakeitimas 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti 1 dalyje 
nurodytą išmoką skirti už visas vietoves, 
kurioms taikoma minėta dalis, arba, taip 
pat vadovaudamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, išmoką 
skirti tik už kai kurias Reglamento (ES) 
Nr. [...] [RDR] 33 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas vietoves.

2. Valstybės narės 1 dalyje nurodytą 
išmoką skiria už visas vietoves, kurioms 
taikoma minėta dalis, arba, taip pat 
vadovaudamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, išmoką 
skirti tik už kai kurias Reglamento (ES) 
Nr. [...] [RDR] 33 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas vietoves.

Or. fr

Pagrindimas

Ši priemonė turėtų būti privaloma, ja siekiama skatinti konvergenciją teritorijose, kuriose yra 
gamtinių kliūčių ir teritorijose, kuriose tokių kliūčių nėra, užtikrinti sąžiningą žemės ūkio 
regionų konkurenciją ir subalansuotą teritorinę plėtrą.
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Pakeitimas 1877
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti 1 dalyje 
nurodytą išmoką skirti už visas vietoves, 
kurioms taikoma minėta dalis, arba, taip 
pat vadovaudamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, išmoką 
skirti tik už kai kurias Reglamento (ES) 
Nr. [...] [RDR] 33 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas vietoves.

2. Valstybės narės gali nuspręsti 1 dalyje 
nurodytą išmoką skirti už visas vietoves, 
esančias zonose, kurioms taikoma minėta 
dalis, arba, taip pat vadovaudamosi 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais, išmoką skirti tik daliai 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
33 straipsnio 1 dalyje nurodytų zonų 
ir (arba) tam tikram tipui vietovių, 
esančių šiose zonose.

Or. fr

Pakeitimas 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti 1 dalyje 
nurodytą išmoką skirti už visas vietoves, 
kurioms taikoma minėta dalis, arba, taip 
pat vadovaudamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, išmoką 
skirti tik už kai kurias Reglamento (ES) 
Nr. [...] [RDR] 33 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas vietoves.

2. Valstybės narės gali nuspręsti 1 dalyje 
nurodytą išmoką skirti už visas vietoves, 
kurioms taikoma minėta dalis, arba, taip 
pat vadovaudamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais už kai kurias 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
33 straipsnio 1 dalyje nurodytas vietoves.

Or. fr

Pakeitimas 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 2 dalies ir taikomos 
finansinės drausmės, laipsniško išmokų 
mažinimo ir ribojimo, 7 straipsnyje 
nurodyto linijinio mažinimo ir bet kokio 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] HZR 
65 straipsnį taikomo išmokų mažinimo ir 
neskyrimo, 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet už vietovėse, už kurias 
valstybės narės pagal šio straipsnio 2 dalį 
nusprendė skirti išmoką, esantį 
reikalavimus atitinkantį hektarą ir 
išmokama, kai tuos hektarus turintis 
atitinkamas ūkininkas pasinaudoja teisėmis 
į išmokas.

3. Nepažeidžiant 2 dalies ir taikomos 
finansinės drausmės, laipsniško išmokų 
mažinimo ir ribojimo, 7 straipsnyje 
nurodyto linijinio mažinimo ir bet kokio 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] HZR 
65 straipsnį taikomo išmokų mažinimo ir 
neskyrimo, 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet už vietovėse, už kurias 
valstybės narės pagal šio straipsnio 2 dalį 
skiria išmoką, esantį reikalavimus 
atitinkantį hektarą ir išmokama, kai tuos 
hektarus turintis atitinkamas ūkininkas 
pasinaudoja teisėmis į išmokas.

Or. fr

Pagrindimas

Ši priemonė turėtų būti privaloma, ja siekiama skatinti konvergenciją teritorijose, kuriose yra 
gamtinių kliūčių ir teritorijose, kuriose tokių kliūčių nėra, užtikrinti sąžiningą žemės ūkio 
regionų konkurenciją ir subalansuotą teritorinę plėtrą.

Pakeitimas 1880
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 2 dalies ir taikomos 
finansinės drausmės, laipsniško išmokų 
mažinimo ir ribojimo, 7 straipsnyje 
nurodyto linijinio mažinimo ir bet kokio 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] HZR 
65 straipsnį taikomo išmokų mažinimo ir 
neskyrimo, 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet už vietovėse, už kurias 
valstybės narės pagal šio straipsnio 2 dalį 
nusprendė skirti išmoką, esantį 

3. Nepažeidžiant 2 dalies ir taikomos 
finansinės drausmės, 7 straipsnyje 
nurodyto linijinio mažinimo ir bet kokio 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] HZR 
65 straipsnį taikomo išmokų mažinimo ir 
neskyrimo, 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet už vietovėse, už kurias 
valstybės narės pagal šio straipsnio 2 dalį 
nusprendė skirti išmoką, esantį 
reikalavimus atitinkantį hektarą ir 
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reikalavimus atitinkantį hektarą ir 
išmokama, kai tuos hektarus turintis 
atitinkamas ūkininkas pasinaudoja teisėmis 
į išmokas.

išmokama, kai tuos hektarus turintis 
atitinkamas ūkininkas pasinaudoja teisėmis 
į išmokas.

Or. en

Pakeitimas 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 2 dalies ir taikomos 
finansinės drausmės, laipsniško išmokų 
mažinimo ir ribojimo, 7 straipsnyje 
nurodyto linijinio mažinimo ir bet kokio 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] HZR 
65 straipsnį taikomo išmokų mažinimo ir 
neskyrimo, 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet už vietovėse, už kurias 
valstybės narės pagal šio straipsnio 2 dalį 
nusprendė skirti išmoką, esantį 
reikalavimus atitinkantį hektarą ir 
išmokama, kai tuos hektarus turintis 
atitinkamas ūkininkas pasinaudoja teisėmis 
į išmokas.

3. Nepažeidžiant 2 dalies ir taikomos 
finansinės drausmės, laipsniško išmokų 
mažinimo ir ribojimo, 7 straipsnyje 
nurodyto mažėjančio moduliavimo ir 
linijinio mažinimo ir bet kokio pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] HZR 65 straipsnį 
taikomo išmokų mažinimo ir neskyrimo, 
1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kasmet 
už vietovėse, už kurias valstybės narės 
pagal šio straipsnio 2 dalį nusprendė skirti 
išmoką, esantį reikalavimus atitinkantį 
hektarą ir išmokama, kai tuos hektarus 
turintis atitinkamas ūkininkas pasinaudoja 
teisėmis į išmokas.

Or. en

Pakeitimas 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 2 dalies ir taikomos 
finansinės drausmės, laipsniško išmokų 
mažinimo ir ribojimo, 7 straipsnyje 

3. Nepažeidžiant 2 dalies ir taikomos 
finansinės drausmės, laipsniško išmokų 
mažinimo ir ribojimo, 7 straipsnyje 
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nurodyto linijinio mažinimo ir bet kokio 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] HZR 
65 straipsnį taikomo išmokų mažinimo ir 
neskyrimo, 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet už vietovėse, už kurias 
valstybės narės pagal šio straipsnio 2 dalį 
nusprendė skirti išmoką, esantį 
reikalavimus atitinkantį hektarą ir 
išmokama, kai tuos hektarus turintis 
atitinkamas ūkininkas pasinaudoja teisėmis 
į išmokas.

nurodyto linijinio mažinimo ir bet kokio 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] HZR 
65 straipsnį taikomo išmokų mažinimo ir 
neskyrimo, 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet už vietovėse, už kurias 
valstybės narės pagal šio straipsnio 2 dalį 
nusprendė skirti išmoką, esantį 
reikalavimus atitinkantį hektarą ir 
išmokama, kai tuos reikalavimus 
atitinkančius hektarus, kuriuose esama 
gamtinių kliūčių, turintis atitinkamas 
ūkininkas pasinaudoja teisėmis į išmokas.

Or. es

Pakeitimas 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 2 dalies ir taikomos 
finansinės drausmės, laipsniško išmokų 
mažinimo ir ribojimo, 7 straipsnyje 
nurodyto linijinio mažinimo ir bet kokio 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] HZR 
65 straipsnį taikomo išmokų mažinimo ir 
neskyrimo, 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet už vietovėse, už kurias 
valstybės narės pagal šio straipsnio 2 dalį 
nusprendė skirti išmoką, esantį 
reikalavimus atitinkantį hektarą ir 
išmokama, kai tuos hektarus turintis 
atitinkamas ūkininkas pasinaudoja teisėmis 
į išmokas.

3. Nepažeidžiant 2 dalies ir taikomos 
finansinės drausmės, laipsniško išmokų 
mažinimo ir ribojimo, 7 straipsnyje 
nurodyto linijinio mažinimo ir bet kokio 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...] HZR 
65 straipsnį taikomo išmokų mažinimo ir 
neskyrimo, 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet už vietovėse, už kurias 
valstybės narės pagal šio straipsnio 2 dalį 
nusprendė skirti išmoką, esantį 
reikalavimus atitinkantį hektarą ir 
išmokama, kai tuos reikalavimus 
atitinkančius hektarus, kuriuose esama 
gamtinių kliūčių, turintis atitinkamas 
ūkininkas pasinaudoja teisėmis į išmokas.

Or. es


