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Pakeitimas 425
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakinga institucija, rengdamasi iš 
patikrų visumos atrinkti patikrų dalį, 
apsvarsto rizikos, kuri apimtų viešosioms 
ES biudžeto lėšoms keliamą riziką, mastą 
ir įtraukia riziką aplinkai, riziką 
visuomenės sveikatai ir susijusioms 
sąnaudoms, kaip nurodyta 60 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingo biudžeto naudojimo viešojo finansavimo srityje principas reiškia, kad rizika 
fondams ir (arba) ES biudžetui apimtų su aplinka ir visuomenės sveikata susijusias sąnaudas, 
be kita ko, susijusias valymo, aplinkos atkūrimo, pavojingų ir (arba) žalingų medžiagų 
šalinimo, galimos kompensacijos nukentėjusiesiems, įskaitant ūkininkus, krizių ir (arba) 
taršos sąnaudas. ES neturėtų finansuoti neigiamą poveikį darančio žemės ūkio: už žalą 
aplinkai ir visuomenės sveikatai mokama du kartus: vieną kartą išmokant BŽŪP subsidijas, o 
kitą kartą skiriant viešąsias lėšas.

Pakeitimas 426
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atrinkdamos rizika 
grindžiamą žemės ūkių, kurie bus 
tikrinami, dalį, gali atsižvelgti į tai, kad 
ekologiniame žemės ūkyje iš esmės 
aplinkos taršos rizika mažesnė, todėl 
mažesnė rizika kyla viešosioms lėšoms ir 
ES biudžetui.

Or. en
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Pagrindimas

Mokėjimo agentūros atrenka žemės ūkių, kuriuose bus tikrinama kompleksinė parama 
(ir (arba) ekologiškumo didinimas ateityje), dalį. Tikrinti atrinktoje dalyje, pagrįstoje rizika 
aplinkai, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad dėl taikomų ekologinių žemės naudojimo būdų, 
ekologinis ūkininkavimas ES biudžetui (su aplinka susijusių sąnaudų požiūriu) iš esmės kelia 
mažesnę riziką.

Pakeitimas 427
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali apriboti patikrų 
vietoje skaičių, jeigu klaidų norma yra 
leistino lygio, o valdymo ir kontrolės 
sistemos veikia taisyklingai. Komisija 
pagal 111 straipsnį priima deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomos tikslios 
sąlygos ir taisyklės, kurių turi laikytis 
valstybės narės. Be to, Komisija pagal 
111 straipsnį gali priimti deleguotuosius 
aktus, kuriais patikrų vietoje skaičius 
kasmet būtų apribojamas iki 3 proc. visų 
ūkininkų, teikiančių pagalbos paraiškas 
arba mokėjimo prašymus.

Or. pl

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė apriboti patikrų vietoje skaičių, jei būtų 
pastebėta, kad mažėja pažeidimų skaičius. Ypač šis pakeitimas taikytinas atitinkamoms 
nuostatoms, susijusioms su integruota administravimo ir kontrolės sistema.

Pakeitimas 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

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

4a. Valstybės narės gali sumažinti patikrų 
skaičių, kai klaidų norma yra priimtino 
lygio.

Or. en

Pakeitimas 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali sumažinti patikrų 
vietoje skaičių, kai klaidų norma yra 
priimtino lygio. Tikslios taikytinos sąlygos 
ir taisyklės nustatomos deleguotuose 
aktuose pagal šio reglamento 64 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo 63 pakeitime išlaikoma formuluotė „esamos kontrolės sistemos veikia tinkamai“, 
tačiau neaišku, ką tai reiškia, ir dėl to galėtų prireikti nustatyti daug papildomų reikalavimų, 
kurie galėtų kelti grėsmę galimybei sumažinti patikrų skaičių.

Pakeitimas 430
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad patikros būtų 
atliekamos teisingai ir veiksmingai ir kad 
atitikties sąlygos būtų tikrinamos 
efektyviai, nuosekliai, nešališkai ir 
atsižvelgiant į Sąjungos finansinius 

Išbraukta.
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interesus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl atvejų, kai gavėjai arba jų atstovai 
siekia išvengti patikrų.

Or. lv

Pakeitimas 431
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
taisykles, būtinas siekiant vienodo šio 
skyriaus taikymo visoje Sąjungoje. Tos 
taisyklės visų pirma gali būti susijusios su:

Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus siekiant vienodo šio 
skyriaus taikymo visoje Sąjungoje. Tos 
taisyklės gali būti susijusios su:

Or. de

Pagrindimas

Nurodyti sprendimai nėra vien techninio pobūdžio.

Pakeitimas 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiausiu patikrų vietoje lygiu, būtinu 
užtikrinant veiksmingą rizikos valdymą, 
taip pat sąlygomis, kuriomis valstybės 
narės padidina šių patikrų lygį arba
sumažina jį, jei valdymo ir kontrolės 
sistemos tinkamai veikia ir klaidų norma 
yra patenkinama;

b) mažiausiu patikrų vietoje lygiu, kuris 
pagal veikiančią integruotą 
administravimo ir kontrolės sistemą 
(IAKS) taikomoms schemoms nustatomas 
1 proc. lygiu, o kitais atvejais – mažiausiu 
lygiu, būtinu užtikrinant veiksmingą 
rizikos valdymą, taip pat sąlygomis, 
kuriomis valstybės narės padidina šių 
patikrų lygį arba gali jį sumažinti, jei 
klaidų norma yra patenkinama, įskaitant 
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terminą, per kurį Komisija turėtų imtis 
veiksmų nurodžius, kad valstybė narė 
ketina sumažinti patikrų vietoje skaičių;

Or. en

Pagrindimas

Patenkinama klaidų norma turėtų būti pakankamas pagrindas įvertinti, ar valstybė narė gali 
sumažinti patikrų skaičių. Reikėtų sukurti priemonę, pagal kurią būtų nustatomas terminas, 
per kurį Komisija gali vetuoti, kai valstybė narė paskelbia apie savo ketinimą sumažinti 
patikrų skaičių.

Pakeitimas 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti, kad patikros būtų 
atliekamos teisingai ir veiksmingai ir kad 
atitikties sąlygos būtų tikrinamos 
efektyviai, nuosekliai, nešališkai ir 
atsižvelgiant į Sąjungos finansinius 
interesus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl taisyklių, susijusių su mažiausiu 
patikrų vietoje lygiu, būtinu užtikrinant 
veiksmingą, proporcingą ir rizika 
grindžiamą rizikos valdymą, taip pat 
sąlygomis, kuriomis valstybės narės turi 
padidinti šių patikrų lygį arba gali jį 
sumažinti, kai klaidų norma yra 
patenkinama, įskaitant terminą, per kurį 
Komisija turėtų imtis veiksmų nurodžius, 
kad valstybė narė ketina sumažinti patikrų 
vietoje skaičių;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo 63 pakeitime išlaikoma formuluotė „esamos kontrolės sistemos veikia tinkamai“ ir 
dėl to galėtų prireikti nustatyti daug papildomų reikalavimų, kurie galėtų kelti grėsmę 
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galimybei sumažinti patikrų skaičių. Be to, reikėtų nustatyti terminą, per kurį Komisija imasi 
veiksmų valstybės narės, ketinančios sumažinti patikrų skaičių, atžvilgiu. Tačiau šį pakeitimą 
reikėtų suderinti su pranešėjo pasirinktu įgyvendinimo būdu, kurį palaikė Europos 
Parlamentas (t. y. jis turėtų būti perkeltas į deleguotuosius aktus).

Pakeitimas 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiausiu patikrų vietoje lygiu, būtinu 
užtikrinant veiksmingą rizikos valdymą, 
taip pat sąlygomis, kuriomis valstybės 
narės padidina šių patikrų lygį arba 
sumažina jį, jei valdymo ir kontrolės 
sistemos tinkamai veikia ir klaidų norma 
yra patenkinama;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo 63 pakeitime išlaikoma formuluotė „esamos kontrolės sistemos veikia tinkamai“ ir 
dėl to galėtų prireikti nustatyti daug papildomų reikalavimų, kurie galėtų kelti grėsmę 
galimybei sumažinti patikrų skaičių. Be to, reikėtų nustatyti terminą, per kurį Komisija imasi 
veiksmų valstybės narės, ketinančios sumažinti patikrų skaičių, atžvilgiu. Tačiau šį pakeitimą 
reikėtų suderinti su pranešėjo pasirinktu įgyvendinimo būdu, kurį palaikė Europos 
Parlamentas (t. y. jis turėtų būti perkeltas į deleguotuosius aktus).

Pakeitimas 435
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) jei atsitiktinai atliekant patikras vietoje 
nustatytų klaidų finansinės pasekmės 
(klaidų norma) per dvejus praėjusius 
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metus buvo atitinkamai mažesnės kaip 
2 proc., šios valstybės narės patikrų 
vietoje skaičių gali sumažinti ne daugiau 
kaip 50 proc.;

Or. de

Pagrindimas

Komisijos teiginiai dėl patikrų normų sumažinimo ar padidinimo labai neaiškūs. 
Pagrindiniame teisės akte turi būti labiau sukonkretinta, kada patikrų normos turi būti 
didinamos ar mažinamos.

Pakeitimas 436
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jei atsitiktinai atliekant patikras vietoje 
nustatytų klaidų finansinės pasekmės 
(klaidų norma) per dvejus praėjusius 
metus buvo atitinkamai didesnės kaip 
5 proc., šios valstybės narės patikrų 
vietoje skaičių turi padidinti ne daugiau 
kaip 50 proc.;

Or. de

Pagrindimas

Komisijos teiginiai dėl patikrų normų sumažinimo ar padidinimo labai neaiškūs. 
Pagrindiniame teisės akte turi būti labiau sukonkretinta, kada patikrų normos turi būti 
didinamos ar mažinamos.

Pakeitimas 437
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto iii papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) jei atsitiktinai atliekant patikras vietoje 
nustatytų klaidų finansinės pasekmės 
(klaidų norma) per dvejus praėjusius 
metus buvo atitinkamai mažesnės kaip 
1 proc., šios valstybės narės patikrų 
vietoje skaičių gali sumažinti iki 25 proc. 
įprastos patikrų normos;

Or. de

Pagrindimas

Komisijos teiginiai dėl patikrų normų sumažinimo ar padidinimo labai neaiškūs. 
Pagrindiniame teisės akte turi būti labiau sukonkretinta, kada patikrų normos turi būti 
didinamos ar mažinamos.

Pakeitimas 438
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei nustatoma, kad gavėjas neatitinka 
atitikties kriterijų arba su žemės ūkio teisės 
aktuose numatytomis pagalbos skyrimo 
sąlygomis susijusių įsipareigojimų, 
atšaukiama visa pagalba arba jos dalis.

1. Jei nustatoma, kad gavėjas neatitinka 
atitikties kriterijų arba su žemės ūkio teisės 
aktuose numatytomis pagalbos skyrimo 
sąlygomis susijusių įsipareigojimų, 
atšaukiama visa pagalba ir išmokos už 
atitikties nesilaikymo dalį sumažinamos 
ateinantiems dvejiems metams.

Or. lv

Pakeitimas 439
Rareş-Lucian Niculescu

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

Jei taip numatyta Sąjungos teisėje, 
valstybės narės taip pat skiria nuobaudas 
– sumažina už priemones, kurios atitinka 
atitikties kriterijus arba įsipareigojimus, 
skirtą išmoką ar jos dalį arba visai 
neskiriat tokios išmokos ar jos dalies.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taip numatyta Sąjungos teisėje, 
valstybės narės taip pat skiria nuobaudas –
sumažina už priemones, kurios atitinka 
atitikties kriterijus arba įsipareigojimus, 
skirtą išmoką ar jos dalį arba visai neskiriat
tokios išmokos ar jos dalies.

Jei taip numatyta Sąjungos teisėje 
(prireikus išsamesnę informaciją 
numatant įgyvendinimo aktuose),
valstybės narės taip pat skiria nuobaudas –
sumažina už priemones, kurios atitinka 
atitikties kriterijus arba įsipareigojimus, 
skirtą išmoką ar jos dalį arba visai neskiria
tokios išmokos ar jos dalies.

Or. en

Pakeitimas 441
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalbos sumažinimo dydis priklauso nuo
reikalavimų nesilaikymo sunkumo, masto, 
trukmės bei pasikartojimo ir net vienerius
ar kelerius kalendorinius metus gali būti 
visiškai atimta teisė pasinaudoti viena ar 

Atsižvelgiant į reikalavimų nesilaikymo 
sunkumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą,
skiriamos administracinės sankcijos gali 
siekti iki visiško teisės pasinaudoti viena 
ar keliomis pagalbos schemomis arba 
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keliomis pagalbos schemomis arba 
paramos priemonėmis.

paramos priemonėmis atėmimo vienus ar 
kelerius kalendorinius metus.

Or. de

Pakeitimas 442
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalbos sumažinimo dydis priklauso nuo 
reikalavimų nesilaikymo sunkumo, masto, 
trukmės bei pasikartojimo ir net vienerius
ar kelerius kalendorinius metus gali būti 
visiškai atimta teisė pasinaudoti viena ar 
keliomis pagalbos schemomis arba 
paramos priemonėmis.

Pagalbos sumažinimo dydis priklauso nuo 
reikalavimų nesilaikymo sunkumo, masto, 
trukmės bei pasikartojimo ir net vienus ar 
kelerius kalendorinius metus gali būti 
visiškai atimta teisė pasinaudoti viena ar 
keliomis pagalbos schemomis arba 
paramos priemonėmis. Proporcingai 
įvertindamos viešosioms lėšoms kylančią 
riziką ir apskaičiuodamos paramos 
mažinimo dydį dėl to, kad pareiškėjas 
pažeidė susitarimą, pagal kurį teikiama 
pagalba, atsakingos institucijos, 
atsižvelgdamos į 60 straipsnį, užtikrina, 
kad mažinimo dydis atitiktų tikrąsias 
išlaidas, kurios sukuriamos visuomenei 
dėl šio pažeidimo.

Or. en

Pagrindimas

Vertinant pagalbos mažinimo dydį padarius kompleksinės paramos pažeidimų (priešingai nei 
atitikties finansavimo reikalavimams sąlygoms taikomas sankcijas) jau naudojami pažeidimo 
sunkumo (sunkus arba nesunkus), (padarinių) masto ir trukmės (kiek laiko prireiks, kol 
sistema bus atkurta arba kol pažeidimas nustos kelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai) 
aspektai, siekiant vertinti mažinimo normas, tačiau retkarčiais šios normos nėra tikroviškos. 
Raginimas užtikrinti proporcingumą reiškia, kad, jei išlaidos, kurias patiria visuomenė, yra 
didelės, mažinimas taip pat turėtų būti didelis.
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Pakeitimas 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalbos sumažinimo dydis priklauso nuo 
reikalavimų nesilaikymo sunkumo, masto, 
trukmės bei pasikartojimo ir net vienerius
ar kelerius kalendorinius metus gali būti 
visiškai atimta teisė pasinaudoti viena ar 
keliomis pagalbos schemomis arba 
paramos priemonėmis.

Pagalbos sumažinimo dydis, proporcingas 
nustatyto pažeidimo sunkumui ir 
pobūdžiui, priklauso nuo reikalavimų 
nesilaikymo sunkumo, masto, trukmės bei 
pasikartojimo ir net vienus ar kelerius 
kalendorinius metus gali būti visiškai 
atimta teisė pasinaudoti viena ar keliomis 
pagalbos schemomis arba paramos 
priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „sunkumas“ šiuo atveju būtų tinkamesnis nei žodis „dydis“ siekiant visame reglamente 
užtikrinti, kad formuluotė būtų nuosekli.

Pakeitimas 444
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už mažinimo taikymą atsakingos 
institucijos, vertindamos neatitikties 
taisyklėms sunkumą, atsižvelgia į tai, kad 
dėl taršos ar visuomenės sveikatos krizių 
pobūdžio, išskyrus keletą neatitikties 
taisyklėms rūšių, pradinė teritorija, 
kurioje nustatomas pažeidimas, gali būti 
maža, tačiau padariniai gali apimti daug 
didesnę teritoriją ar būti jaučiami daugelį 
metų.

Or. en
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Pakeitimas 445
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 1 dalį atšauktos ir pagal 2 dalį kaip 
nuobaudos skirtos sumos susigrąžinamos 
visos.

3. Pagal 1 dalį atšauktos ir pagal 2 dalį kaip 
nuobaudos skirtos sumos susigrąžinamos 
visos nepažeidžiant 56 straipsnio 3 dalies 
nuostatų.

Or. de

Pagrindimas

Susigrąžinant labai mažas sumas patiriamos ne visai mažos sąnaudos. Todėl sumų, mažesnių 
už tam tikrą nereikšmingumo ribą, susigrąžinti nereikėtų, siekiant išlaikyti išlaidų ir naudos 
santykį.

Pakeitimas 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal 1a dalį atšauktos sumos dydis ir 
2 dalyje nurodytos administracinės 
nuobaudos, proporcingi nustatyto 
pažeidimo sunkumui ir pobūdžiui, 
priklauso nuo reikalavimų nesilaikymo 
sunkumo, masto, trukmės bei
pasikartojimo.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „sunkumas“ šiuo atveju būtų tinkamesnis nei žodis „dydis“ siekiant visame reglamente 
užtikrinti, kad formuluotė būtų nuosekli.
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Pakeitimas 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Reglamento (ES) Nr. DP/2012 
II skyriaus III antraštinėje dalyje 
nustatytų įsipareigojimų nesilaikymo 
atveju atšaukiama ir sumažinama 
pagalba, kuri neviršija šiame straipsnyje 
nustatytos išmokos sumos.
Pagal šią dalį atšauktos sumos skiriamos 
kaip Sąjungos parama pagal kaimo 
plėtros programą, finansuojamą iš 
EŽŪFKP, kaip numatyta 
Reglamente (ES) Nr. [...] [RDR], ir 
teikiamos ūkininkams ar ūkininkų 
grupėms, kurie imasi tvarų vystymąsi 
skatinančių priemonių.

Or. en

Pakeitimas 448
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

65a straipsnis
Išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą 

žemės ūkio veiklą atšaukimas ir 
sumažinimas

Nepaisant 65 straipsnio dėl reglamento 
(tiesioginės išmokos) II skyriaus 
III antraštinėje dalyje nurodytų 
įsipareigojimų nesilaikymo įvykusio 
sumos atšaukimo ir sumažinimo, taikomų 
pagal tą straipsnį, suma gali viršyti tame 
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skyriuje nurodytą išmokos sumą.

Or. en

Pakeitimas 449
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
65 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

65a straipsnis
Išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą 
žemės ūkio veiklą atšaukimas ir 
sumažinimas
Nepaisant 65 straipsnio dėl reglamento 
Nr. XXX (DP) II skyriaus III antraštinėje 
dalyje nurodytų įsipareigojimų 
nesilaikymo įvykusio sumos atšaukimo ir 
sumažinimo, taikomų pagal tą straipsnį, 
suma neviršija tame skyriuje nurodytos 
išmokos sumos.

Or. en

Pagrindimas

Sankcijos už ekologiškumo didinimo priemonių nesilaikymą turėtų būti susijusios tik su 
faktinėmis išmokomis už ekologiškumo didinimą, kurios teikiamos ūkininkams.

Pakeitimas 450
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) procedūromis ir techniniais kriterijais, 
susijusiais su 1 dalyje nurodytomis 
priemonėmis ir nuobaudomis, kurios 
taikomos nustačius, kad nesilaikoma 
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kurio nors atitinkamais teisės aktais 
nustatyto įpareigojimo;

Or. de

Pakeitimas 451
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūras ir techninius kriterijus, 
susijusius su 1 dalyje nurodytomis 
priemonėmis ir nuobaudomis, kurios 
taikomos aptikus, kad nesilaikoma kurio 
nors atitinkamais teisės aktais nustatyto 
įpareigojimo;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tai nėra vien techninis sprendimas.

Pakeitimas 452
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
V antraštinės dalies 1 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a skyrius (naujas)
Su ekologiškumo didinimu susijusi 
kontrolės sistema ir administracinės 
nuobaudos

Or. en
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Pakeitimas 453
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
67 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

67a straipsnis (naujas)
Su ekologiškumo didinimu susijusios 
patikros
1. Valstybės narės, jei reikia, naudojasi 
V antraštinės dalies II skyriuje nustatyta 
integruotąja sistema ir visų pirma 
69 straipsnio 1 dalies a, b, d, e ir 
f punktuose nurodytais elementais.
2. Valstybės narės atlieka patikras vietoje, 
kad patikrintų, ar paramos gavėjai laikosi 
Reglamento Nr. DPxxx III antraštinės 
dalies II skyriuje nustatytų įpareigojimų. 
Atsižvelgdamos į ekologiškumo didinimo 
priemones, valstybės narės gali nuspręsti 
atlikti administracines patikras, kai 
galima įrodyti, kad jos yra tokios pat 
veiksmingos.
3. Atlikdamos patikras vietoje valstybės 
narės parengia tikrintinų žemės ūkio 
valdų ir (arba) paramos gavėjų atrankos 
planą, kuris galėtų būti toks pat kaip 
patikrų vietoje, kurias reikalaujama atlikti 
pagal 75 straipsnį, atrinkta dalis.
4. Patikros vietoje atliekamos taip, kad 
būtų patikrinama, kaip laikomasi visų 
atitinkamų ekologiškumo didinimo 
priemonių valdoje.
5. Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl patikrų 
atlikimo, kad patikrintų, kaip laikomasi 
Reglamento Nr. DPxxx III antraštinės 
dalies II skyriuje nustatytų įpareigojimų.

Or. en
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Pakeitimas 454
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
67 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

67b straipsnis (naujas)
Su ekologiškumo didinimu susijusių 
administracinių nuobaudų taikymas
1. Jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas 
nesilaiko Reglamento Nr. PDxxx 
III antraštinės dalies II skyriuje nustatytų 
įpareigojimų, atšaukiama visa atitinkama 
pagalba arba jos dalis.
2. Pagalbos sumažinimo dydis nustatomas 
atsižvelgiant į nustatyto įpareigojimų 
nesilaikymo sunkumą, mastą, trukmę ir 
pasikartojimą.

Or. en

Pakeitimas 455
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
67 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

67c straipsnis (naujas)
Deleguotieji įgaliojimai
1. Komisijai pagal 111 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, pagal kuriuos 
nustatomos išsamios taisyklės, 
reglamentuojančios administracinių 
nuobaudų apskaičiavimo, nurodyto 
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67b straipsnyje, atsižvelgiant į išmokų 
sumažinimą dėl finansinės drausmės 
pažeidimų, vienodo pagrindo nustatymą ir 
67b straipsnyje nurodytų nuobaudų 
apskaičiavimą ir taikymą.

Or. en

Pakeitimas 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės, kurdamos savo 
integruotąją sistemą, gali tinkamai 
pasinaudoti technologijomis.

Or. en

Pakeitimas 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės, kurdamos savo 
integruotąją sistemą, tinkamai 
pasinaudoja technologijomis.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo 78 pakeitimas yra pernelyg griežtas ir galėtų sukelti nereikalingą naštą, šiuo atveju 
labiau tinkama vartoti žodį „tinkamai“ nei žodį „maksimaliai“.
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Pakeitimas 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) bendra sistema, taikoma registruojant 
visus 68 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
paramos gavėjus, kurie pateikia pagalbos 
paraišką arba mokėjimo prašymą.

f) sistema, taikoma registruojant visus 
68 straipsnio 2 dalyje nurodytos paramos 
gavėjus, kurie pateikia pagalbos paraišką 
arba mokėjimo prašymą.

Or. en

Pagrindimas

Sistemomis daugiausia dėmesio reikėtų skirti rezultatams, o ne konkrečioms 
administracinėms procedūroms ir taip valstybėms narėms sudaryti sąlygas sistemas pritaikyti 
prie savo poreikių.

Pakeitimas 459
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) bendra sistema, taikoma registruojant 
visus 68 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
paramos gavėjus, kurie pateikia pagalbos 
paraišką arba mokėjimo prašymą.

f) sistema, taikoma registruojant visus 
68 straipsnio 2 dalyje nurodytos paramos 
gavėjus, kurie pateikia pagalbos paraišką 
arba mokėjimo prašymą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leista sistemą tvarkyti taip, kaip jos nori, jeigu tai veiksminga.

Pakeitimas 460
Jim Higgins, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamais atvejais, į integruotąją 
sistemą įtraukiama gyvūnų identifikavimo 
ir registravimo sistema, sukurta remiantis 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1760/200042 ir 
Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 21/20044343.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 21/2004 kyla problemų, šis 
reglamentas neturėtų būti integruotos administracinės ir kontrolės sistemos dalis.

Pakeitimas 461
Julie Girling, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia duomenų baze visų pirma sudaromos 
sąlygos per valstybės narės kompetentingą 
instituciją gauti duomenis, susijusius su 
kalendoriniais ir (arba) prekybos metais 
nuo 2000 metų. Ja taip pat sudaromos 
sąlygos tiesiogiai ir greitai gauti duomenis, 
susijusius su mažiausiai penkeriais 
ankstesniais kalendoriniais metais iš eilės.

Šia duomenų baze visų pirma sudaromos 
sąlygos per valstybės narės kompetentingą 
instituciją gauti duomenis, susijusius su 
kalendoriniais ir (arba) prekybos metais 
nuo 2010 metų. Tai netaikytina 
valstybėms narėms, kuriose teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama 
pagal Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [DP] 
22 straipsnio 1 dalį. Visose valstybėse 
narėse šia duomenų baze sudaromos 
sąlygos tiesiogiai ir greitai gauti duomenis, 
susijusius su mažiausiai ketveriais 
ankstesniais kalendoriniais metais iš eilės.

Or. en

Pagrindimas

Metai, nuo kurių duomenys turėtų būti laikomi susipažinti, turėtų būti atnaujinti nuo 2000 iki 
2010 m. Be to, padidinus metų, kuriais duomenys turi būti laikomi tiesiogiai ir greitai 
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susipažinti, skaičių padidėtų mokėjimo agentūrų išlaidos, o tai nepateisinama. Todėl reikėtų 
palikti ketverius metus.

Pakeitimas 462
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia duomenų baze visų pirma sudaromos 
sąlygos per valstybės narės kompetentingą 
instituciją gauti duomenis, susijusius su 
kalendoriniais ir (arba) prekybos metais 
nuo 2000 metų. Ja taip pat sudaromos 
sąlygos tiesiogiai ir greitai gauti duomenis, 
susijusius su mažiausiai penkeriais 
ankstesniais kalendoriniais metais iš eilės.

Šia duomenų baze visų pirma sudaromos 
sąlygos per valstybės narės kompetentingą 
instituciją gauti duomenis, susijusius su 
kalendoriniais ir (arba) prekybos metais 
nuo 2000 metų. Tačiau šalys įstojusios į 
ES 2004 m., duomenų prieinamumą gali 
užtikrinti tik nuo 2004 m. Ja taip pat 
sudaromos sąlygos tiesiogiai ir greitai gauti 
duomenis, susijusius su mažiausiai 
penkeriais ankstesniais kalendoriniais 
metais iš eilės.

Or. lt

Pakeitimas 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali sukurti 
decentralizuotas duomenų bazes su sąlyga, 
kad duomenų bazės ir duomenų 
registravimo bei naudojimosi jais 
administracinės procedūros būtų kuriamos 
nuosekliai visoje valstybės narės 
teritorijoje ir būtų suderinamos 
tarpusavyje, kad būtų galima atlikti 
kryžmines patikras.

2. Valstybės narės gali sukurti 
decentralizuotas duomenų bazes su sąlyga, 
kad duomenų bazės ir duomenų 
registravimo bei naudojimosi jais 
administracinės procedūros būtų kuriamos 
visoje valstybės narės teritorijoje ir taip, 
kad būtų galima atlikti kryžmines patikras.

Or. en
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Pagrindimas

Tai supaprastinimas, kuriuo daugiausia dėmesio skiriama rezultatams, o ne konkrečioms 
administracinėms procedūroms, ir valstybėms narėms sudaromos sąlygos sistemas pritaikyti 
prie savo poreikių.

Pakeitimas 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali sukurti 
decentralizuotas duomenų bazes su sąlyga, 
kad duomenų bazės ir duomenų 
registravimo bei naudojimosi jais 
administracinės procedūros būtų kuriamos 
nuosekliai visoje valstybės narės 
teritorijoje ir būtų suderinamos 
tarpusavyje, kad būtų galima atlikti 
kryžmines patikras.

2. Valstybės narės gali sukurti 
decentralizuotas duomenų bazes su sąlyga, 
kad duomenų bazės ir duomenų 
registravimo bei naudojimosi jais 
administracinės procedūros būtų kuriamos 
visoje valstybės narės teritorijoje taip, kad 
būtų galima atlikti kryžmines patikras.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu supaprastinama daugiausia dėmesio skiriant rezultatams, o ne konkrečioms 
administracinėms procedūroms, ir taip valstybėms narėms sudarant sąlygas sistemas 
pritaikyti prie savo poreikių.

Pakeitimas 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistema sukuriama 
remiantis žemėlapiais, žemės registro 
dokumentais ar kita kartografine medžiaga. 
Taikomi kompiuterizuotos geografinės 

Žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistema sukuriama 
remiantis žemėlapiais, žemės registro 
dokumentais ar kita kartografine medžiaga. 
Taikomi kompiuterizuotos geografinės 
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informacinės sistemos metodai, įskaitant 
aerofotografijų ar erdvinių fotografijų 
ortovaizdavimą, laikantis vienodo 
standarto, garantuojančio tikslumą, kuris 
būtų bent jau lygiavertis 1:5000 mastelio
kartografijai.

informacinės sistemos metodai, įskaitant 
aerofotografijų ar erdvinių fotografijų 
ortovaizdavimą, laikantis vienodo 
standarto, garantuojančio tikslumą, kuris 
būtų bent jau lygiavertis 1:10 000 mastelio
kartografijai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu žemėlapiai jau yra labai tikslūs, o dėl siūlomo mastelio pakeitimo į 1:5 000 reikėtų 
padaryti labai daug su žemėlapių perdarymu susijusio darbo ir tai sutrikdytų ūkininkų veiklą.

Pakeitimas 466
George Lyon, Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistema sukuriama 
remiantis žemėlapiais, žemės registro 
dokumentais ar kita kartografine medžiaga. 
Taikomi kompiuterizuotos geografinės 
informacinės sistemos metodai, įskaitant 
aerofotografijų ar erdvinių fotografijų 
ortovaizdavimą, laikantis vienodo 
standarto, garantuojančio tikslumą, kuris 
būtų bent jau lygiavertis 1:5000 mastelio
kartografijai.

Žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistema sukuriama 
remiantis žemėlapiais, žemės registro 
dokumentais ar kita kartografine medžiaga. 
Taikomi kompiuterizuotos geografinės 
informacinės sistemos metodai, įskaitant 
aerofotografijų ar erdvinių fotografijų 
ortovaizdavimą, laikantis vienodo 
standarto, garantuojančio tikslumą, kuris 
būtų bent jau lygiavertis 1:10 000 mastelio
kartografijai.

Or. en

Pagrindimas

Tikslumo, kuris pasiektas naudojant esamą 1:10 000 mastelį, pakanka ir didesnio tikslumo 
nereikia. Todėl mastelį pakeitus į 1:5 000 atsirastų nereikalingų administracinių išlaidų.

Pakeitimas 467
Juozas Imbrasas
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Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistema sukuriama 
remiantis žemėlapiais, žemės registro 
dokumentais ar kita kartografine medžiaga. 
Taikomi kompiuterizuotos geografinės 
informacinės sistemos metodai, įskaitant 
aerofotografijų ar erdvinių fotografijų 
ortovaizdavimą, laikantis vienodo 
standarto, garantuojančio tikslumą, kuris 
būtų bent jau lygiavertis 1:5000 mastelio 
kartografijai.

Žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistema sukuriama 
remiantis žemėlapiais, žemės registro 
dokumentais ar kita kartografine medžiaga. 
Taikomi kompiuterizuotos geografinės 
informacinės sistemos metodai, įskaitant 
aerofotografijų ar erdvinių fotografijų 
ortovaizdavimą, laikantis vienodo 
standarto, garantuojančio tikslumą, kuris 
būtų bent jau lygiavertis 1:1000 mastelio 
kartografijai.

Or. lt

Pakeitimas 468
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistema sukuriama 
remiantis žemėlapiais, žemės registro 
dokumentais ar kita kartografine medžiaga. 
Taikomi kompiuterizuotos geografinės 
informacinės sistemos metodai, įskaitant 
aerofotografijų ar erdvinių fotografijų 
ortovaizdavimą, laikantis vienodo 
standarto, garantuojančio tikslumą, kuris 
būtų bent jau lygiavertis 1:5000 mastelio 
kartografijai.

Žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistema sukuriama 
remiantis žemėlapiais, žemės registro 
dokumentais arba kita kartografine 
medžiaga. Taikomi kompiuterizuotos 
geografinės informacinės sistemos 
metodai, įskaitant aerofotografijų ar 
erdvinių fotografijų ortovaizdavimą, 
laikantis vienodo standarto, garantuojančio 
tikslumą, kuris būtų bent jau lygiavertis 
1:5 000 mastelio kartografijai, 
atsižvelgiant į ne mažesnę kaip 1,5 m 
atskirtą ribą.

Or. en
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Pakeitimas 469
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti į žemės 
ūkio paskirties sklypų identifikavimo 
sistemą neįtraukti šių žemės ūkio 
paskirties sklypų su kraštovaizdžio 
objektais ar apsaugos ruožais.

Or. en

Pagrindimas

Gerokai sumažės administracinės išlaidos.

Pakeitimas 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) duomenis, kuriais remiantis galima 
nustatyti visus valdoje esančius žemės 
ūkio paskirties sklypus, jų plotą nurodant 
hektarais vieno ženklo po kablelio 
tikslumu, jų vietą ir, kai taikoma, jų 
panaudojimą, taip pat kuriais remiantis 
galima nustatyti, ar žemės ūkio paskirties 
sklypas yra drėkinamas;

Or. en

Pagrindimas

Esant dabartiniam tikslumo lygiui atsiranda administracinė našta, susijusi su sklypo 
matavimu ir jo žymėjimu žemėlapyje. 0,01 ha tikslumo lygis reiškia, kad reikalavimų 
neatitinkantys plotai, kurie yra didesni kaip 100 m2, turi būti pašalinti iš sklypo. Pašalinus 
mažus plotus būtų suskaidomi žemės ūkio paskirties sklypai. Šiuose plotuose paprastai yra 
daug medžių, krūmų ar kliūčių ir jie dažnai turi aplinkos vertybių. Be to, mokslininkai mano, 
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kad tokių smulkių ribų nubrėžti neįmanoma.

Pakeitimas 471
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visus valdai priklausančius žemės ūkio 
sklypus ir ne žemės ūkio paskirties žemę, 
dėl kurios prašoma paramos pagal 
68 straipsnio 2 dalį;

a) visus valdai priklausančius žemės ūkio 
sklypus ir ne žemės ūkio paskirties žemę, 
dėl kurios prašoma paramos pagal 
68 straipsnio 2 dalį, tačiau nebūtina 
deklaruoti žemės ūkio paskirties sklypų su 
kraštovaizdžio objektais ar apsaugos 
ruožais. Vis dėlto paraiškoje paramos 
gavėjas nurodo, kad jis turi šiuos žemės 
ūkio paskirties sklypus, ir, 
kompetentingoms institucijoms paprašius, 
nurodo jų vietą;

Or. en

Pagrindimas

Tai sumažintų naštą ūkininkams ir mokėjimo agentūroms, visų pirma atsižvelgiant į naujosios 
mokėjimo sistemos tvarkymo sudėtingumą.

Pakeitimas 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) ūkininkas neturi deklaruoti savo 
žemės ūkio paskirties sklypų su 
kraštovaizdžio objektais ar apsaugos 
ruožais. Tačiau paraiškoje šis ūkininkas 
nurodo, kad jis turi šiuos žemės ūkio 
paskirties sklypus, ir, kompetentingoms 
institucijoms paprašius, nurodo jų vietą.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sumažinti naštą ūkininkams ir mokėjimo agentūroms, visų pirma 
atsižvelgiant į išmokų už ekologiškumo didinimą sudėtingumą.

Pakeitimas 473
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai 1 dalyje nurodytas paramos gavėjas 
yra teisiškai registruota ne pelno 
organizacija, kurios svarbiausias teisinis 
tikslas – aktyviai saugoti ir tvarkyti žemę 
ir (arba) istorinę aplinką, skirtą išsaugoti 
ir naudotis visuomenei, valstybė narė 
pagal šį straipsnį gali nuspręsti pripažinti 
jo valdas arba valdų grupę 
individualiomis ir atskiromis įmonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikro tipo ne pelno organizacijos valdo įvairias žemės ūkio valdas ir siekia užtikrinti 
vadovavimąsi požiūriu, pagal kurį ūkininkavimas būtų tvaresnis ir palankesnis aplinkai. 
Todėl pagrįsta leisti valstybėms narėms traktuoti šio tipo organizacinės struktūros 
daugialypes valdas kaip individualias ir atskiras įmones siekiant pateikti paramos paraiškas 
ir mokėjimo prašymus, kad būtų supaprastinti sudėtingi administraciniai reikalavimai ir 
mažinamos su tuo susijusios neproporcingos sąnaudos, su kuriais susiduria paramos gavėjas 
ir nacionalinės mokėjimo agentūros.

Pakeitimas 474
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
1 dalyje nustatytus reikalavimus 
atitinkanti pagalbos paraiška arba 
mokėjimo prašymas turi galioti kelerius 
metus, ypač tuo atveju, kai atskirų 
paramos gavėjo žemės ūkio valdai 
priklausančių sklypų ar kitų teritorijų, 
kurioms parama skiriama pagal 
Reglamentą (ES) Nr. xxx/xxx [DP] arba 
Reglamentą (ES) Nr. xxx/xxx [RD], ploto 
santykis paraiškos galiojimo laikotarpiu 
nesikeičia. Suinteresuotieji paramos 
gavėjai privalo pranešti apie visus 
anksčiau pateiktos informacijos 
pasikeitimus ir kasmet patvirtinti 
pateikdami pareiškimą apie dalyvavimą.

Or. pl

Pagrindimas

Kad būtų reikiamai supaprastinta mokėjimo prašymų teikimo sistema ūkininkams, valstybėms 
narėms turi būti suteikta galimybė priimti prašymus kas kelerius metus. Pirmiausia tai 
taikytina ūkininkams, naudojantiems tradicinį arba iš anksto suplanuotą žemės ūkio gamybos 
modelį.

Pakeitimas 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
pagalbos paraiška ar mokėjimo prašymas, 
atitinkantis 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus, lieka galioti visą prisiimto 
įsipareigojimo vykdymo laiką, jeigu 
atitinkami gavėjai įsipareigoja kasmet 
pranešti apie bet kokį pradžioje pateiktų 
duomenų pasikeitimą.
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Or. it

Pakeitimas 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
pagalbos paraiška ar mokėjimo prašymas, 
atitinkantis 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus, lieka galioti keletui metų, 
jei atitinkami gavėjai yra įsipareigoję 
pranešti apie bet kokį informacijos, kurią 
jie pirma pateikė, pasikeitimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu paraišką dėl su žemės ūkiu ir aplinka susijusių schemų susitarimo pateikus ir 
patvirtinus iki gegužės 15 d., nėra pagrindo susitarimą sudarantiems subjektams pateikti 
fizinį mokėjimo prašymą dėl visų tolesnių susitarimo metų, todėl šią nuostatą būtų naudinga 
išlaikyti.

Pakeitimas 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
pagalbos paraiška ar mokėjimo prašymas, 
atitinkantis 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus, lieka galioti keletui metų, 
jei atitinkami gavėjai yra įsipareigoję 
pranešti apie bet kokį informacijos, kurią 
jie pirma pateikė, pasikeitimą. Tačiau 
daugiametei paraiškai keliama sąlyga –
gavėjas turi kasmet ją patvirtinti.
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Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo 79 pakeitimo pati pabaiga yra įgyvendinamojo pobūdžio.

Pakeitimas 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pagalbos paraiška ar agrarinės 
aplinkosaugos išmokų mokėjimo 
prašymas, atitinkantys 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus, lieka galioti visą prisiimto 
įsipareigojimo vykdymo laiką, jeigu 
atitinkami gavėjai įsipareigoja kasmet 
pranešti apie bet kokį pradžioje pateiktų 
duomenų pasikeitimą.

Or. it

Pakeitimas 479
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali nuspręsti 
surinktų paraiškų informaciją naudoti 
žemės ūkio gamybos prognozavimo 
tikslams.

Or. pl

Pagrindimas

Suteikus valstybėms narėms galimybę naudotis sukauptais paraiškų duomenimis 
prognozuojant žemės ūkio gamybą, gali pagerėti jų gebėjimas imtis veiksmų, jei žemės ūkio 
rinkose susiklostytų krizinės situacijos.



AM\910034LT.doc 33/183 PE494.482v02-00

LT

Pakeitimas 480
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybė 
narė dėl tiesioginių išmokų ir 
daugiamečių su žeme ir gyvūnais 
susijusių kaimo plėtros priemonių gali 
neteikti kasmetinių mokėjimo prašymų, jei 
ji taiko veiksmingas alternatyvias 
numatytų administracinių patikrų 
atlikimo priemones ir, palyginti su
pirminiu mokėjimo prašymu, nėra jokių 
pasikeitimų.

Or. de

Pagrindimas

Jei nereikėtų kasmet teikti mokėjimo prašymų, labai sumažėtų sąnaudos prašymų teikėjams. Ši 
nuostata grindžiama Komisijos reglamento (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio 
paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis, 
3 straipsnyje įtvirtinta nuostata.

Pakeitimas 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendra sistema, taikoma registruojant 
visus 68 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
paramos gavėjus, užtikrinama, kad prie 
visų to paties gavėjo pateiktų pagalbos 
paraiškų ir mokėjimo prašymų būtų 
nurodyta, kad jas pateikė tas pats gavėjas.

Sistema, taikoma registruojant visus 
68 straipsnio 2 dalyje nurodytos paramos 
gavėjus, užtikrinama, kad prie visų to 
paties gavėjo pateiktų pagalbos paraiškų ir 
mokėjimo prašymų būtų nurodyta, kad jas 
pateikė tas pats gavėjas.
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Or. en

Pagrindimas

Sistemomis daugiausia dėmesio reikėtų skirti rezultatams, o ne konkrečioms 
administracinėms procedūroms, ir taip valstybėms narėms sudaryti sąlygas sistemas pritaikyti 
prie savo poreikių.

Pakeitimas 482
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendra sistema, taikoma registruojant 
visus 68 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
paramos gavėjus, užtikrinama, kad prie 
visų to paties gavėjo pateiktų pagalbos 
paraiškų ir mokėjimo prašymų būtų 
nurodyta, kad jas pateikė tas pats gavėjas.

Sistema, taikoma registruojant visus 
68 straipsnio 2 dalyje nurodytos paramos 
gavėjus, užtikrinama, kad prie visų to 
paties gavėjo pateiktų pagalbos paraiškų ir 
mokėjimo prašymų būtų nurodyta, kad jas 
pateikė tas pats gavėjas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leista sistemą tvarkyti taip, kaip jos nori, jeigu tai veiksminga.

Pakeitimas 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 61 straipsnį valstybės narės per 
mokėjimo agentūras arba jų deleguotas 
įstaigas atlieka administracines pagalbos 
paraiškų patikras, siekdamos patikrinti, ar 
jos atitinka pagalbos skyrimo sąlygas. Šios 
patikros papildomos patikromis vietoje.

1. Pagal 61 straipsnį valstybės narės per 
mokėjimo agentūras arba jų deleguotas 
įstaigas atlieka administracines pagalbos
paraiškų patikras, siekdamos patikrinti, ar 
jos atitinka pagalbos skyrimo sąlygas. Šios 
patikros papildomos patikromis vietoje, 
kurių tikslas – stebėti atitiktį pagalbos 
schemų nuostatoms ir būdingos rizikos 
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lygį ir kurių skaičius koreguojamas 
atsižvelgiant į būdingą riziką ir kontrolės 
riziką.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinamas atsitiktinai atrinktų patikrų vietoje poreikis ir tikslas.

Pakeitimas 484
George Lyon, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 61 straipsnį valstybės narės per 
mokėjimo agentūras arba jų deleguotas 
įstaigas atlieka administracines pagalbos 
paraiškų patikras, siekdamos patikrinti, ar 
jos atitinka pagalbos skyrimo sąlygas. Šios 
patikros papildomos patikromis vietoje.

1. Pagal 61 straipsnį valstybės narės per 
mokėjimo agentūras arba jų deleguotas 
įstaigas atlieka administracines pagalbos 
paraiškų patikras, siekdamos patikrinti, ar 
jos atitinka pagalbos skyrimo sąlygas. Šios 
patikros papildomos patikromis vietoje, 
kurių tikslas – stebėti atitiktį pagalbos 
schemų nuostatoms ir būdingos rizikos 
lygį ir kurių skaičius koreguojamas 
atsižvelgiant į būdingą riziką ir kontrolės 
riziką.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinamas pranešėjo 80 pakeitimas.

Pakeitimas 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

1a. Kiekviena valstybė narė paskiria 
instituciją, atsakingą už šiame skyriuje 
numatytos kontrolės ir patikrų 
koordinavimą.

Or. es

Pagrindimas

Komisija praleido tekstą, susijusį su institucijos, atsakingos už kontrolės koordinavimą, 
paskyrimu. Labai svarbu išlaikyti šį tekstą, ypač šalyse, kuriose turi būti koordinuojamos 
įvairios mokėjimo agentūros.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekviena valstybė narė paskiria 
instituciją, atsakingą už šiame skyriuje 
numatytos kontrolės ir patikrų 
koordinavimą.

Or. es

Pagrindimas

Valstybėse narėse, kuriose veikia regionų valdžios institucijos, šis tekstas turi būti išlaikytas, 
nes būtina koordinuoti įvairias mokėjimo agentūras toje pačioje teritorijoje.

Pakeitimas 487
George Lyon, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patikrų vietoje atveju valstybės narės 2. Patikrų vietoje atveju valstybės narės 
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parengia tikrintinų valdų ir (arba) paramos 
gavėjų atrankos planą.

parengia tikrintinų valdų ir (arba) paramos 
gavėjų, kurie sudaro atsitiktinai atrinktų 
valdų ir paramos gavėjų grupę tipinei 
klaidų normai nustatyti ir rizikos laipsniu 
grindžiamą valdų ir paramos gavėjų 
grupę, suteikiančią galimybę daugiausia 
dėmesio pirmiausia skirti didelės rizikos 
prašymams, atrankos planą.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiama būtina pranešėjo 81 pakeitimo pataisa.

Pakeitimas 488
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės žemės ūkio paskirties 
sklypų patikroms vietoje gali naudoti 
nuotolinių stebėjimų ir pasaulinės 
palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) 
technologijas.

3. Valstybės narės žemės ūkio paskirties 
sklypų patikrinimams vietoje gali naudoti 
nuotolinių stebėjimų, fotogrametrijos, 
geodezinių tyrimų metodus ir pasaulinės 
palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) 
technologijas.

Or. en

Pakeitimas 489
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės žemės ūkio paskirties 
sklypų patikroms vietoje gali naudoti 
nuotolinių stebėjimų ir pasaulinės 
palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) 

3. Valstybės narės žemės ūkio paskirties 
sklypų patikrinimams vietoje gali naudoti 
nuotolinių stebėjimų, fotogrametrijos, 
geodezinių tyrimų metodus ir pasaulinės 
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technologijas. palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) 
technologijas.

Or. en

Pakeitimas 490
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu ekologiškumo didinimo 
priemones galima tikrinti tik atliekant 
įprastas patikras vietoje, kontrolės lygis 
yra 1 proc.

Or. en

Pakeitimas 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nustatoma leistina teritorijos 
matavimo paklaida, kuri neviršija 
[1,25 m] buferinės zonos, taikomos žemės 
ūkio paskirties sklypo perimetrui 
neatsižvelgiant į matavimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu šiame reglamente atsižvelgti į tai, kad pagal visas matavimo procedūras turi 
būti numatomas vienodas leistinos paklaidos lygis. Leistina techninė patikrų vietoje paklaida 
šiuo metu yra per maža. Vienodas leistinos paklaidos lygis, neatsižvelgiant į matavimo 
procedūrą, padėtų supaprastinti procedūras ir pasiekti labiau tarpusavyje suderinamų 
rezultatų.
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Pakeitimas 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Jeigu ekologiškumo didinimo 
priemones galima tikrinti tik atliekant 
įprastas patikras vietoje, kontrolės lygis 
yra 1 proc.

Or. en

Pagrindimas

Ekologiškumo didinimo priemonių kontrolės lygis turėtų būti tik 1 proc., kaip numatyta 
taikant kompleksinės paramos kontrolę.

Pakeitimas 493
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 68 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
paramos schemas ir priemones skiriamos 
išmokos išmokamos kitų kalendorinių 
metų gruodžio 1 d.–birželio 30 d. Jos 
išmokamos dviem dalinėmis išmokomis 
tuo laikotarpiu.

Pagal 68 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
paramos schemas ir priemones skiriamos 
išmokos išmokamos laikotarpiu nuo 
spalio 16 d. iki kitų kalendorinių metų 
spalio 15 d. Jos išmokamos dviem 
dalinėmis išmokomis tuo laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 494
Hynek Fajmon

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

Pagal 68 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
paramos schemas ir priemones skiriamos 
išmokos išmokamos kitų kalendorinių 
metų gruodžio 1 d.–birželio 30 d. Jos 
išmokamos dviem dalinėmis išmokomis 
tuo laikotarpiu.

Pagal 68 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
paramos schemas ir priemones skiriamos 
išmokos išmokamos laikotarpiu nuo 
spalio 16 d. iki kitų kalendorinių metų 
spalio 15 d. Jos išmokamos dviem 
dalinėmis išmokomis tuo laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 495
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės iki gruodžio 1 d., 
bet ne anksčiau, kaip spalio 16 d., gali 
išmokėti išankstines išmokas, kurios 
tiesioginių išmoku atveju sudaro 50 proc. 
visos išmokos, o 68 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos pagal kaimo plėtros politiką 
teikiamos paramos atveju – 75 proc. visos 
išmokos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 496
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės iki gruodžio 1 d., 
bet ne anksčiau, kaip spalio 16 d., gali 
išmokėti išankstines išmokas, kurios 
tiesioginių išmoku atveju sudaro 50 proc. 
visos išmokos, o 68 straipsnio 2 dalyje 

Išbraukta.
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nurodytos pagal kaimo plėtros politiką 
teikiamos paramos atveju – 75 proc. visos 
išmokos.

Or. en

Pakeitimas 497
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės iki gruodžio 1 d., 
bet ne anksčiau, kaip spalio 16 d., gali
išmokėti išankstines išmokas, kurios 
tiesioginių išmoku atveju sudaro 50 proc. 
visos išmokos, o 68 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos pagal kaimo plėtros politiką 
teikiamos paramos atveju – 75 proc. visos 
išmokos.

Tačiau valstybės narės iki gruodžio 1 d., 
bet ne anksčiau kaip spalio 16 d. gali 
išmokėti išankstines išmokas, kurios 
tiesioginių išmokų atveju sudaro iki
50 proc. visos išmokos, o 68 straipsnio 2 
dalyje nurodytos pagal kaimo plėtros 
politiką teikiamos paramos atveju –
75 proc. visos išmokos, arba iki rugsėjo 
15 d. Reglamento (ES) Nr. RDR/xxx 
32 straipsnyje nurodytos paramos atveju.

Or. fr

Pakeitimas 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės iki gruodžio 1 d., 
bet ne anksčiau, kaip spalio 16 d., gali 
išmokėti išankstines išmokas, kurios 
tiesioginių išmoku atveju sudaro 50 proc. 
visos išmokos, o 68 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos pagal kaimo plėtros politiką 
teikiamos paramos atveju – 75 proc. visos 
išmokos.

Tačiau valstybės narės iki gruodžio 1 d., 
bet ne anksčiau kaip spalio 16 d. gali 
išmokėti išankstines išmokas, kurios 
tiesioginių išmokų atveju sudaro iki 
50 proc. visos išmokos, o 68 straipsnio 2 
dalyje nurodytos pagal kaimo plėtros 
politiką teikiamos paramos atveju – iki 
75 proc. visos išmokos.
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Or. es

Pakeitimas 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
111 straipsnį gali leisti valstybėms narėms 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytus 
procentus padidinti iki 80 proc., jeigu 
sudaromos tinkamai pagrįstos išimtinės 
sąlygos.

Or. es

Pagrindimas

Ši galimybė padidinti išankstinių išmokų procentą turi būti įtraukta, nes ji numatyta 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 29 straipsnio 4 dalyje.

Pakeitimas 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama 1 dalies paskutinės 
pastraipos taikymo, Komisija 
įgyvendinimo aktais gali leisti valstybėms 
narėms padidinti išankstinių išmokų 
procentą iki 80 proc. regionuose, kuriuose 
dėl išimtinių sąlygų ūkininkai patiria 
didelių finansinių sunkumų. 
Įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
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Or. es

Pagrindimas

Turi būti įtraukta ši galimybė padidinti išankstinių išmokų procentą, kuri jau numatyta 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 29 straipsnio 4 dalyje.

Pakeitimas 501
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos išmokos nemokamos, 
kol valstybė narė neužbaigia pagal 
75 straipsnį tikrinti atitikties paramos 
skyrimo sąlygoms.

2. 1 dalyje nurodytos išmokos pateikus 
pavienes paraiškas nemokamos, kol 
valstybė narė neužbaigia pagal 75 straipsnį 
tikrinti su šiomis paraiškomis susijusių 
atitikties paramos skyrimo sąlygoms.

Or. en

Pakeitimas 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos išmokos nemokamos, 
kol valstybė narė neužbaigia pagal 
75 straipsnį tikrinti atitikties paramos 
skyrimo sąlygoms.

2. 1 dalyje nurodytos išmokos nemokamos, 
kol valstybė narė neužbaigia pagal 
75 straipsnį tikrinti atitikties paramos 
skyrimo pagal paraiškas, pagal kurias 
būtų mokamos išankstinės išmokos, 
sąlygoms.

Or. es

Pakeitimas 503
Jim Higgins, Seán Kelly
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Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos išmokos nemokamos, 
kol valstybė narė neužbaigia pagal 
75 straipsnį tikrinti atitikties paramos 
skyrimo sąlygoms.

2. Išmokos pateikus pavienes paraiškas
nemokamos, kol valstybė narė neužbaigia 
pagal 75 straipsnį tikrinti su šiomis 
paraiškomis susijusių atitikties paramos 
skyrimo sąlygoms.

Or. en

Pakeitimas 504
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Nukrypstant nuo 2 dalies, valstybės 
narės, atsižvelgdamos į permokos riziką, 
gali nuspręsti sumokėti iki 50 proc. 
reglamento (tiesioginės išmokos) 
II skyriaus III antraštinėje dalyje 
nurodytos išmokos ir 75 proc. už paramą, 
suteiktą kaimo plėtrai, kaip nurodyta 
68 straipsnio 2 dalyje, po 61 straipsnio 
1 dalyje numatytų administracinių patikrų 
įforminimo. Procentinis mokėjimo dydis 
visiems paramos gavėjams pagal tą pačią 
priemonę ar kelias operacijas yra 
vienodas.

Or. en

Pakeitimas 505
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 2 dalies, valstybės 
narės, atsižvelgdamos į permokos riziką, 
gali nuspręsti sumokėti iki 75 proc. už 
paramą, suteiktą kaimo plėtrai, kaip 
nurodyta 68 straipsnio 2 dalyje, po 
61 straipsnio 1 dalyje numatytų 
administracinių patikrų įforminimo. 
Procentinis mokėjimo dydis visiems 
paramos gavėjams pagal tą pačią 
priemonę ar kelias operacijas yra 
vienodas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu išankstines išmokas galima išmokėti tik tada, kai įforminamos visos kaimo plėtros 
priemonių administracinės patikros. Šios sąlygos turėtų nesikeisti. Tačiau to paties nereikėtų 
taikyti su ekologiškumo didinimu susijusiam aspektui pagal I ramstį, nes dėl to galėtų kilti 
pavojus, kad bus pernelyg supaprastinta I ramsčiui numatyta patikros sistema (išankstinių 
išmokų skyrimo taisyklės skirtųsi bazinės išmokos schemoje ir teikiant su ekologiškumo 
didinimu susijusias išmokas).

Pakeitimas 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, atsižvelgdamos į permokos riziką, 
gali nuspręsti sumokėti iki 50 proc. 
reglamento (tiesioginės išmokos) 
II skyriaus III antraštinėje dalyje 
nurodytos išmokos ir 75 proc. už paramą, 
suteiktą kaimo plėtrai, kaip nurodyta 
68 straipsnio 2 dalyje, po 61 straipsnio 
1 dalyje numatytų administracinių patikrų 
įforminimo. Procentinis mokėjimo dydis 
visiems paramos gavėjams pagal tą pačią 
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priemonę ar kelias operacijas yra 
vienodas. Tiesioginės išmokos mokamos 
ne anksčiau kaip spalio 16 d.

Or. en

Pagrindimas

Dėl klimato sąlygų ūkininkai šiaurinėse šalyse dažnai turi atlikti vėlyvus savo sodinimo planų 
pokyčius. Tai reiškia, kad patikrą kartais galima pradėti gana vėlai ir ją galima pabaigti taip 
pat vėlai. Išmokant vėlyvas išmokas gavėjams sukeliama didelių sunkumų. 76 straipsnyje 
gerokai sugriežtintos galiojančios taisyklės dėl kaimo plėtrai skiriamų išankstinių išmokų.

Pakeitimas 507
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 2 dalies, valstybės 
narės, atsižvelgdamos į permokos riziką, 
gali nuspręsti sumokėti iki 75 proc. už 
paramą, suteiktą kaimo plėtrai, kaip 
nurodyta 68 straipsnio 2 dalyje, po 
61 straipsnio 1 dalyje numatytų 
administracinių patikrų įforminimo. 
Procentinis mokėjimo dydis visiems 
paramos gavėjams pagal tą pačią 
priemonę ar kelias operacijas yra 
vienodas.

Or. en

Pakeitimas 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypdama nuo šios dalies pirmos 
pastraipos nuostatų, Komisija 
įgyvendinimo aktais gali leisti valstybėms 
narėms atsižvelgiant į biudžeto būklę iki 
spalio 16 d. išmokėti išankstines išmokas, 
sudarančias iki 50 proc. išmokų, tuose 
regionuose, kuriuose dėl išimtinių sąlygų 
ūkininkai patiria didelių finansinių 
sunkumų. Įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. es

Pakeitimas 509
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
76 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

76a straipsnis
Skaidrumas

Valstybės narės tinkamai ir laiku pateikia 
informaciją apie lėšų gavėjus pagal 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] 
I priede išvardytas paramos schemas ir 
pagal Reglamentą Nr. xxx/xxx[RD] 
teikiamą paramą.
Ši informacija pateikiama deramai 
laikantis konfidencialumo ir saugumo 
reikalavimų. Fizinių asmenų atveju 
skelbiama tik sutarties šalies ar paramos 
gavėjo pavardė, jo vieta, paskirta suma ir 
schema, pagal kurią ši suma skiriama. 
Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
sumos skyrimo atskleidimo kriterijus.

Or. en



PE494.482v02-00 48/183 AM\910034LT.doc

LT

Pagrindimas

Mokesčių mokėtojai turi teisę žinoti, kaip leidžiamos viešosios lėšos, todėl labai svarbu 
užtikrinti didesnį BŽŪP skaidrumą, kuris bus svarbi apsauga nuo ES lėšų švaistymo, su ES 
lėšomis susijusio sukčiavimo ir piktnaudžiavimo atvejų.

Pakeitimas 510
Giovanni La Via

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 70 straipsnyje numatytos 
kompiuterinės duomenų bazės 
pagrindinių savybių, apibrėžčių ir kokybės 
reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 511
Giovanni La Via

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) 71 straipsnyje numatytos žemės ūkio 
paskirties sklypų identifikavimo sistemų ir 
74 straipsnyje numatyto paramos gavėjų 
identifikavimo pagrindinių savybių, 
apibrėžčių ir kokybės reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 512
Giovanni La Via

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

bc) 72 straipsnyje numatytos teisių į 
išmokas identifikavimo ir registravimo 
sistemos pagrindinių savybių, apibrėžties 
ir kokybės reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 513
Giovanni La Via

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) taisyklių dėl 7 straipsnyje numatytų 
paramos paraiškų ir mokėjimo prašymų, 
taip pat teisių į išmokas paraiškų, 
įskaitant galutinę paraiškų pateikimo 
dieną, reikalavimus dėl būtiniausios 
informacijos, kuri turi būti pateikta 
paraiškoje, paramos paraiškų keitimo 
arba atsiėmimo nuostatas, reikalavimo 
pateikti paramos paraišką taikymo išimtį 
ir nuostatas, pagal kurias valstybės narės 
gali taikyti supaprastintas procedūras 
arba ištaisyti akivaizdžias klaidas;

Or. en

Pakeitimas 514
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies b e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

be) patikrų, kuriomis siekiama patikrinti, 
kaip laikomasi įpareigojimų, ir paramos 
paraiškoje arba mokėjimo prašyme 
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pateiktos informacijos tikslumą ir 
išsamumą, vykdymo taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 515
Peter Jahr, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuostatas, reikalingas suderintam 
pagalbos apskaičiavimo pagrindui 
apibrėžti, įskaitant taisykles, kaip elgtis 
tam tikrais atvejais, kai paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiuose plotuose yra 
kraštovaizdžio objektų arba medžių;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 516
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuostatas, reikalingas suderintam 
pagalbos apskaičiavimo pagrindui 
apibrėžti, įskaitant taisykles, kaip elgtis 
tam tikrais atvejais, kai paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiuose plotuose yra 
kraštovaizdžio objektų arba medžių;

b) nuostatas, reikalingas suderintam 
pagalbos apskaičiavimo pagrindui 
apibrėžti, įskaitant taisykles, kaip elgtis 
tam tikrais atvejais, kai paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiuose plotuose yra 
kraštovaizdžio objektų arba medžių. 
Paramos skyrimo taisyklės, pagal kurias 
tikrinami paramos gavėjai, yra 
suderinamos su klimato kaitos, biologinės 
įvairovės nykimo ir perėjimo prie tvaraus 
ūkininkavimo keliamų problemų 
sprendimu, taigi pagal jas neturėtų būti 
taikomos nuobaudos didelės gamtinės 
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vertės ūkininkavimui ar plačios agrarinės 
miškininkystės sistemoms, arba mažinama 
aplinkos kokybė ar biologinė įvairovė. 
Lanksčias galimybes reikėtų suteikti pagal 
valstybės narės ar susijusio regiono 
įprastus standartus, o šios iš anksto 
pagrįstos išimtys numatomos remiantis su 
agronomija, ekologija ar aplinka 
susijusiomis priežastimis. 

Or. en

(Šiuo metu galiojančios nuostatos: Reglamento(EB) Nr. 1122/2009 34 straipsnio 2, 3 ir 
4 dalys ir galiojantys Komisijos rekomendaciniai dokumentai 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content.)

Pagrindimas

Medžiai žemės ūkio sistemose iš tiesų gali padidinti ekologinį žemės naudojimo 
funkcionalumą: puikiai parengtos agrarinės miškininkystės sistemos yra gerokai našesnės, 
palyginti su monokultūromis. Valstybėms narėms reikėtų suteikti lankstesnes galimybes, kaip 
numatyta reglamente ir galiojančiuose Komisijos rekomendaciniuose dokumentuose. Šį 
subsidiarumo principu grindžiamą lankstumą reikėtų išlaikyti po reformos, kad aukštos 
gamtinės vertės gamybos sistemos būtų tinkamai pripažįstamos paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančia žeme, kuri visuomenei teikia viešąsias gerybes.

Pakeitimas 517
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuostatas, reikalingas suderintam 
pagalbos apskaičiavimo pagrindui 
apibrėžti, įskaitant taisykles, kaip elgtis 
tam tikrais atvejais, kai paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiuose plotuose yra 
kraštovaizdžio objektų arba medžių;

b) nuostatas, reikalingas suderintam 
pagalbos apskaičiavimo pagrindui 
apibrėžti;

Or. de
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Pakeitimas 518
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuostatas, reikalingas suderintam 
pagalbos apskaičiavimo pagrindui 
apibrėžti, įskaitant taisykles, kaip elgtis 
tam tikrais atvejais, kai paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiuose plotuose yra 
kraštovaizdžio objektų arba medžių;

b) nuostatas, reikalingas suderintam 
pagalbos apskaičiavimo pagrindui 
apibrėžti;

Or. de

Pagrindimas

Esminės nuostatos, susijusios su politiškai svarbiu turiniu, neturi būti reglamentuojamos 
deleguotaisiais aktais, o turi būti apibrėžtos pagrindiniame teisės akte. Išskaičiuojant šiuos 
plotus, kurių dažnai būna daug ir kurie būna labai maži, atsiranda neproporcingai didelė 
biurokratinė našta. Todėl ateityje reikėtų rasti ne tokį biurokratinį sprendimą. Be to, 
kraštovaizdžio objektai dažnai turi teigiamą poveikį gamtai ir derlingos žemės išlaikymui.

Pakeitimas 519
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) patikrų, kuriomis siekiama patikrinti, 
kaip laikomasi įsipareigojimų, ir pagalbos 
paraiškoje arba mokėjimo prašyme 
pateiktos informacijos tikslumą ir 
išsamumą, atlikimo taisykles;

Or. de

Pakeitimas 520
Juozas Imbrasas
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Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nuostatų, kuriomis užtikrinami suderinti 
ir proporcingi veiksmai tyčinių pažeidimų, 
nedidelių klaidų, kelių išmokų sumažinimo 
ir įvairių tipų sumažinimo taikymo tuo pat 
metu atvejais;

(b) nuostatų, kuriomis užtikrinami suderinti 
ir proporcingi veiksmai labai sunkių 
pažeidimų, nedidelių klaidų, kelių išmokų 
sumažinimo ir įvairių tipų sumažinimo 
taikymo tuo pat metu atvejais;

Or. lt

Pakeitimas 521
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 straipsnyje numatytos kompiuterinės 
duomenų bazės pagrindines savybes, 
apibrėžtis ir kokybės reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 522
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 71 straipsnyje numatytos žemės ūkio 
paskirties sklypų identifikavimo sistemos 
ir 74 straipsnyje numatyto gavėjų 
identifikavimo pagrindines savybes, 
apibrėžtis ir kokybės reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 523
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 72 straipsnyje numatytos teisių į 
išmokas nustatymo ir registravimo 
sistemos pagrindines savybes, apibrėžtis ir 
kokybės reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 524
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) taisykles dėl 73 straipsnyje numatytų 
pagalbos paraiškų ir mokėjimo prašymų, 
taip pat teisių į išmokas paraiškų, 
įskaitant paskutinę paraiškų teikimo 
dieną, reikalavimus dėl būtiniausios
informacijos, kuri turi būti pateikta 
paraiškoje, paramos paraiškų keitimo ar 
atsiėmimo nuostatas, reikalavimo pateikti 
pagalbos paraišką taikymo išimtį ir 
nuostatas, pagal kurias valstybės narės 
gali taikyti supaprastintas procedūras 
arba ištaisyti akivaizdžias klaidas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 525
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio pirmos pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) patikrų, kuriomis siekiama patikrinti, 
kaip laikomasi įsipareigojimų, ir pagalbos 
paraiškoje arba mokėjimo prašyme 
pateiktos informacijos tikslumą ir 
išsamumą, atlikimo taisykles;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 526
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) patikrų, kuriomis siekiama patikrinti, 
kaip laikomasi įsipareigojimų, ir pagalbos 
paraiškoje arba mokėjimo prašyme 
pateiktos informacijos tikslumą ir 
išsamumą, atlikimo taisykles;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 527
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) technines apibrėžtis, reikalingas, kad šis 
skyrius būtų vienodai įgyvendintas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 528
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 529
Hans-Peter Mayer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija taip pat įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais būtų nustatomos nuostatos dėl 
80 straipsnyje nurodyto tikrinimo 
vykdymo aspektų – tikrintinų įmonių 
atrankos, tikrinimo masto ir tvarkaraščio.

Or. de

Pakeitimas 530
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, jei reikia, įgyvendinimo aktais 
priima nuostatas, kuriomis siekiama 
vienodai taikyti šį reglamentą Sąjungoje ir 
kurios visų pirma susijusios su:

Komisija, jei reikia, įgyvendinimo aktais 
priima nuostatas, kuriomis siekiama 
vienodai taikyti šį skyrių Sąjungoje ir 
kurios visų pirma susijusios su:

Or. en
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Pakeitimas 531
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 straipsnyje nurodyto tikrinimo 
vykdymo aspektais – tikrintinų įmonių 
atranka, tikrinimo mastu ir tvarkaraščiu;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 532
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

89 straipsnis Išbraukta.
Su rinkos priemonėmis susijusios kitos 
patikros
1. Valstybės narės imasi priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad Reglamento 
(ES) Nr. xxx/xxx [sCMO] I priede 
nurodyti produktai, nebūtų pateikiami 
rinkai arba būtų pašalinami iš jos, jei jie 
nėra paženklinti pagal to reglamento 
nuostatas.
2. Nepažeidžiant jokių specialių nuostatų, 
kurias Komisija gali priimti pagal 
1 straipsnį, importuojant Reglamento 
(ES) Nr. xxx/xxx [sCMO] 129 straipsnio 
1 dalies a ir b punktuose nurodytus 
produktus atliekamos patikros, per kurias 
nustatoma, ar laikomasi to straipsnio 
1 dalyje numatytų sąlygų.
3. Valstybės narės atlieka rizikos analize 
grindžiamas patikras, siekdamos 
patikrinti, ar Reglamento (ES) xxx/xxx 
[sCMO] I priede nurodyti produktai 
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atitinka to reglamento II dalies 
II antraštinės dalies I skyriaus I skirsnyje 
nustatytas taisykles ir, jei reikia, taiko 
administracines nuobaudas.
4. Siekiant apsaugoti Sąjungos lėšas ir 
Sąjungos vyno tapatumą, kilmę ir kokybę, 
Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl:
a) analitinio izotopinių duomenų, kurie 
padėtų aptikti sukčiavimo atvejus, banko, 
kurį sudarytų valstybių narių surinkti 
mėginiai, įsteigimo ir dėl valstybių narių 
nuosavų duomenų bankų taisyklių;
b) kontrolės įstaigų ir jų tarpusavio 
pagalbos taisyklių;
c) bendro valstybių narių duomenų 
naudojimo taisyklių;
d) nuobaudų taikymo išskirtinių 
aplinkybių atvejais taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 533
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl:
a) veiksmų, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės siekdamos užkirsti kelią 
neteisėtam saugomų kilmės vietos 
nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų 
naudojimui;
b) patikrų ir tikrinimo, kuriuos turi atlikti 
valstybės narės, įskaitant bandymus.

Or. de
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Pagrindimas

Tai nėra vien techniniai sprendimai.

Pakeitimas 534
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksmus, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės siekdamos užkirsti kelią 
neteisėtam saugomų kilmės vietos 
nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų 
naudojimui;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 535
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) patikras ir tikrinimą, kuruos turi atlikti 
valstybės narės, įskaitant bandymus.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai 92 straipsnyje nurodytas gavėjas 
savo valdoje nesilaiko 93 straipsnio 

1. Kai 92 straipsnyje nurodytas gavėjas 
savo valdoje nesilaiko 93 straipsnio a 
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a punkte nurodytų kompleksinės paramos 
taisyklių, jam taikoma nuobauda.

punkte nurodytų kompleksinės paramos 
taisyklių, jam taikoma piniginė nuobauda.

Or. ro

Pagrindimas

Kalbinis pakeitimas taikomas visam dokumento tekstui. 

Pakeitimas 537
George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neatitiktis taisyklėms yra susijusi su 
gavėjo vykdoma žemės ūkio veikla ir

b) neatitiktis taisyklėms yra susijusi su 
gavėjo vykdoma žemės ūkio veikla arba

Or. en

Pagrindimas

Šie aspektai nėra kaupiamojo pobūdžio. Todėl pradinis tekstas turi būti iš dalies pakeistas.

Pakeitimas 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 97 straipsnio, neatitiktis 
taisyklėms dėl gyvūnų identifikavimo ir 
registravimo sistemų techninių klaidų 
nelaikoma „veiksmo arba aplaidumo, dėl 
kurio tiesiogiai atsakingas atitinkamas 
gavėjas“ pasekme.

Or. en
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Pagrindimas

Reglamente būtina labai aiškiai nurodyti, kad ūkininkas neturėtų prisiimti atsakomybės už 
skaitytojų techninius nesklandumus įgyvendinant taisykles dėl gyvūnų identifikavimo ir 
registravimo.

Pakeitimas 539
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau ši nuobauda nesiejama su miško 
plotais, jei dėl tų plotų nebuvo prašyta 
paramos pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[RD] 22 straipsnio 1 dalies 
a punktą, 31 ir 35 straipsnius.

Tačiau ši nuobauda nesiejama su miško 
plotais, jei dėl tų plotų nebuvo prašyta 
paramos pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[RD] 22 straipsnio 1 dalies 
a punktą, 31 ir 35 straipsnius. Be to, ši 
nuobauda netaikoma, kai taisyklių 
nesilaikoma dėl gyvūnų identifikavimo ir 
registravimo sistemų techninių klaidų.

Or. en

Pakeitimas 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau ši nuobauda nesiejama su miško 
plotais, jei dėl tų plotų nebuvo prašyta 
paramos pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[RD] 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą, 31 ir 35 straipsnius.

Tačiau ši nuobauda nesiejama su miško 
plotais.

Or. de

Pakeitimas 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali sukurti įspėjimo 
sistemą, pagal kurią reikalavimų 
nesilaikantys paramos gavėjai galėtų 
ištaisyti pažeidimą prieš skiriant 
administracinę nuobaudą. Jei valstybė 
narė nusprendžia pasinaudoti šia 
galimybe, kompetentinga institucija 
paramos gavėjui išsiunčia pradinį 
įspėjamąjį laišką, kuriame praneša apie 
tai, kad nesilaikoma reikalavimų, ir apie 
įpareigojimą imtis taisomųjų veiksmų. 
Vėlesniais metais kompetentinga 
institucija taip pat imasi būtinų veiksmų, 
kad patikrintų, ar paramos gavėjai ištaisė 
pažeidimus.
Ši įspėjimo sistema taikoma tik pirmojo 
reikalavimų nesilaikymo atvejais, kurie 
nelaikomi sunkiais arba kurių mastas yra 
susijęs tik su reikalavimų nesilaikančio 
paramos gavėjo ūkiu, remiantis 
99a straipsnyje nustatytais kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas pranešėjo 86 pakeitimas. Taikant šią sistemą ūkininkai labiau 
pritartų kompleksinės paramos sistemai.

Pakeitimas 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimų nesilaikymo atveju valstybės 
narės gali sukurti įspėjimo sistemą. 
Paramos gavėjai gautų įspėjimą, kad 
galėtų ištaisyti pažeidimą per tam tikrą 
laikotarpį prieš skiriant nuobaudą. Tačiau 
sankcijos už didelius pažeidimus būtų 
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taikomos nedelsiant.

Or. en

Pakeitimas 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šioje antraštinėje dalyje valda – tai visi 
92 straipsnyje nurodyto gavėjo valdomi 
gamybos vienetai ir plotai, esantys vienos 
valstybės narės teritorijoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Būtina suderinti su tiesioginių išmokų reglamentu, kuriame nepateikiama informacijos apie 
gamybos vienetus.

Pakeitimas 544
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai 93 straipsnyje nurodytas paramos 
gavėjas yra teisiškai registruota ne pelno 
organizacija, kurios svarbiausias teisinis 
tikslas – aktyviai saugoti ir tvarkyti žemę 
ir (arba) istorinę aplinką, skirtą išsaugoti 
ir naudotis visuomenei, valstybė narė 
pagal šią antraštinę dalį gali nuspręsti 
pripažinti jo valdas arba valdų grupę 
individualiomis ir atskiromis įmonėmis.

Or. en
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Pagrindimas

Tam tikro tipo ne pelno organizacijos valdo įvairias žemės ūkio valdas ir siekia užtikrinti 
vadovavimąsi tokiu požiūriu, pagal kurį ūkininkavimas būtų tvaresnis ir palankesnis aplinkai. 
Todėl pagrįsta leisti valstybėms narėms traktuoti šio tipo organizacinės struktūros 
daugialypes valdas kaip individualias ir atskiras įmones siekiant stebėti, kaip laikomasi 
taisyklių, kad būtų supaprastinti administraciniai reikalavimai ir išvengiama su tuo susijusių 
neproporcingų sąnaudų, su kuriomis susiduria paramos gavėjas ir nacionalinės mokėjimų 
agentūros.

Pakeitimas 545
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

91 straipsnis taikomas gavėjams, kurie 
gauna tiesiogines išmokas pagal 
Reglamentą (ES) Nr. xxx/xxx[DP], 
išmokas pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[sCMO] 44 ir 45 straipsnius ir 
metines išmokas pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[RD] 22 straipsnio 1 dalies 
a punktą, 29–32, 34 ir 35 straipsnius.

91 straipsnis taikomas gavėjams, kurie 
gauna tiesiogines išmokas pagal 
Reglamentą (ES) Nr. xxx/xxx[DP] ir
išmokas pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[sCMO] 44 ir 45 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 546
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

91 straipsnis taikomas gavėjams, kurie 
gauna tiesiogines išmokas pagal 
Reglamentą (ES) Nr. xxx/xxx[DP], 
išmokas pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[sCMO] 44 ir 45 straipsnius ir 
metines išmokas pagal Reglamento (ES) 

91 straipsnis taikomas gavėjams, kurie 
gauna tiesiogines išmokas pagal 
Reglamentą (ES) Nr. xxx/xxx[DP], 
išmokas pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[sCMO] 44 ir 45 straipsnius ir 
metines išmokas pagal Reglamentą (ES) 
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Nr. xxx/xxx[RD] 22 straipsnio 1 dalies 
a punktą, 29–32, 34 ir 35 straipsnius.

Nr. xxx/xxx[RD].

Or. en

Pagrindimas

Kompleksinė parama turėtų būti taikytina visiems ūkininkams, lėšas gaunantiems pagal 
BŽŪP, neatsižvelgiant į tai, ar šios lėšos skiriamos pagal I ramstį ar pagal II ramstį. Nėra 
pagrįstų priežasčių, dėl kurių kompleksinė parama turėtų būti taikoma su žemės ūkiu, 
aplinkosauga ir klimato kaitos prevencija susijusioms išmokoms (29 straipsnis) ar gyvūnų 
gerovės išmokoms (34 straipsnis), bet netaikoma kitoms išmokoms, pvz., ūkio ir verslo plėtrai 
(20 straipsnis) arba investicijoms į materialų turtą (18 straipsnis).

Pakeitimas 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

91 straipsnis taikomas gavėjams, kurie 
gauna tiesiogines išmokas pagal 
Reglamentą (ES) Nr. xxx/xxx[DP], 
išmokas pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[sCMO] 44 ir 45 straipsnius ir 
metines išmokas pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[RD] 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą, 29–32, 34 ir 35 straipsnius.

91 straipsnis taikomas paramos gavėjams, 
kurie gauna tiesiogines išmokas pagal 
Reglamentą (ES) Nr. xxx/xxx [DP] ir 
metines priemokas pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx [RD] 22 straipsnio 1 dalies 
a punktą, 29 ir 30 straipsnius, 
31 straipsnį, jei kalbama apie žemės ūkio 
paskirties žemę, ir 32 ir 34 straipsnius.

Or. de

Pakeitimas 548
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

91 straipsnis taikomas gavėjams, kurie 
gauna tiesiogines išmokas pagal 
Reglamentą (ES) Nr. xxx/xxx[DP], 

91 straipsnis taikomas paramos gavėjams, 
kurie gauna tiesiogines išmokas pagal 
Reglamentą (ES) Nr. xxx/xxx [DP] ir 
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išmokas pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[sCMO] 44 ir 45 straipsnius ir 
metines išmokas pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[RD] 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą, 29–32, 34 ir 35 straipsnius.

metines priemokas pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx [RD] 22 straipsnio 1 dalies 
b punktą, 29 ir 30 straipsnius, 
31 straipsnį, jei kalbama apie žemės ūkio 
paskirties žemę, ir 32 ir 34 straipsnius.

Or. de

Pagrindimas

Kompleksinė parama turėtų būti sutelkta į pagrindines žemės ūkio sritis, o sąnaudų ir naudos 
santykis turėtų būti proporcingas. Todėl šiuo atveju reikėtų taikyti išimtį miškininkystės 
sektoriui.

Pakeitimas 549
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

91 straipsnis taikomas gavėjams, kurie 
gauna tiesiogines išmokas pagal 
Reglamentą (ES) Nr. xxx/xxx[DP], 
išmokas pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[sCMO] 44 ir 45 straipsnius ir 
metines išmokas pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[RD] 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą, 29–32, 34 ir 35 straipsnius.

91 straipsnis taikomas gavėjams, kurie 
gauna tiesiogines išmokas pagal 
Reglamentą (ES) Nr. xxx/xxx[DP], 
išmokas pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[sCMO] 44 ir 45 straipsnius ir 
metines išmokas pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[RD] 18 straipsnį, 
22 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, 29–
32, 34 ir 35 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 550
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 91 straipsnis netaikomas Išbraukta.
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gavėjams, kurie dalyvauja Reglamento 
(ES) Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje 
dalyje nurodytoje smulkių ūkininkų 
schemoje, ir gavėjams, kurie gauna 
pagalbą pagal Reglamento (ES) 
Nr. RD/xxx 29 straipsnio 9 dalį.

Or. en

Žr. 61 straipsnio 2 dalies pakeitimą HZR dėl ekologinio ūkininkavimo ir aplinkos rizikos 
veiksnių

Pagrindimas

Reikėtų visus ūkius įpareigoti laikytis kompleksinės paramos reikalavimų, pvz., kompleksinės 
paramos SVR (teisės aktais nustatyti valdymo reikalavimai) turėtų būti grindžiami visiems be 
išimties taikoma ES teise. Dėl mažesnio paviršiaus ploto mokėjimų agentūros gali nuspręsti 
smulkiems ūkiams nustatyti mažesnį atitinkamų rizikos veiksnių lygį. Iš tiesų į smulkius 
ūkininkus buvo atsižvelgta švelnesnes taisykles numatant ekologiškumo didinimo priemonėms 
dėl teritorija pagrįstų ribų dėl sėjomainos ir įvairinimo.

Pakeitimas 551
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 91 straipsnis netaikomas 
gavėjams, kurie dalyvauja Reglamento 
(ES) Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje 
dalyje nurodytoje smulkių ūkininkų 
schemoje, ir gavėjams, kurie gauna 
pagalbą pagal Reglamento (ES) 
Nr. RD/xxx 29 straipsnio 9 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, ir 
gavėjams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 
9 dalį.

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie gauna pagalbą pagal Reglamento 
(ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 9 dalį.

Or. de

Pakeitimas 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, ir
gavėjams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 
9 dalį.

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie gauna pagalbą pagal Reglamento 
(ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 9 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Smulkiems ūkininkams neturėtų būti numatoma kompleksinės paramos sistemos taikymo 
išimtis dėl su konkurencingumu ir nuoseklumu susijusių priežasčių.

Pakeitimas 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, ir
gavėjams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 
9 dalį.

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie gauna pagalbą pagal Reglamento 
(ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 9 dalį.

Or. en

Pakeitimas 555
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, ir
gavėjams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 
9 dalį.

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie gauna pagalbą pagal Reglamento 
(ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 9 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Kompleksinė paramos sistema turėtų būti taikoma smulkiems ūkininkams, nes svarbu tai, kad 
visi ES lėšas gaunantis ūkininkai, neatsižvelgiant į jų valdų dydį, laikytųsi būtinųjų aplinkos 
apsaugos standartų.

Pakeitimas 556
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, ir 
gavėjams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 
9 dalį.

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie gauna pagalbą pagal Reglamento 
(ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 9 dalį.

Or. de

Pakeitimas 557
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, ir 
gavėjams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 
9 dalį.

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie ūkininkauja ne didesniuose kaip 
10 ha žemės ūkio paskirties sklypuose, ir 
gavėjams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 
9 dalį.

Or. pl

Pagrindimas

Priderinama prie pakeitimų, siūlomų Reglamente (ES) Nr. xxx/xxx [DP]. Kadangi 
smulkiesiems ūkininkams skirta schema turi būti savanoriško pobūdžio, o valstybėse narėse 
taikoma smulkiojo ūkininko apibrėžtis gali skirtis, reikia nustatyti objektyvų išskyrimo iš šio 
reglamento 91 straipsnio taikymo srities kriterijų.

Pakeitimas 558
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, ir 
gavėjams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 
29 straipsnio 9 dalį.

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, ir 
gavėjams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamentą (ES) Nr. RD/xxx.

Or. en

Pakeitimas 559
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, ir 
gavėjams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 
9 dalį.

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, 
išskyrus atvejus, kai pripažįstama, jog 
pažeista nacionalinė aplinkos srities teisė, 
ir gavėjams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 
9 dalį.

Or. en

Pakeitimas 560
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje 

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams,
kurie gauna pagalbą pagal Reglamento 
(ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 9 dalį, ir
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nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, ir 
gavėjams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 
29 straipsnio 9 dalį.

gavėjams, kurie dalyvauja Reglamento 
(ES) Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, 
nebent valstybė narė numato kitaip.

Or. en

Pakeitimas 561
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, ir 
gavėjams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 
9 dalį.

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, ir 
gavėjams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 
9 dalį, nebent valstybė narė numato kitaip.

Or. en

Pakeitimas 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gavėjams, 
kurie dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, ir 
gavėjams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 
9 dalį.

Nepažeidžiant 2a pastraipos, 91 straipsnis 
netaikomas gavėjams, kurie dalyvauja 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] 
V antraštinėje dalyje nurodytoje smulkių 
ūkininkų schemoje, ir gavėjams, kurie 
gauna pagalbą pagal Reglamento (ES) 
Nr. RD/xxx 29 straipsnio 9 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės užtikrina, kad, 
jeigu atlikus nacionalinę kontrolę, 
nustatoma, kad paramos gavėjai, kurie 
dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx [DP] V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, 
labai pažeidžia sektorių teisės aktuose 
nustatytus įsipareigojimus, susijusius su 
jų žemės ūkio veikla, jie netenka teisės 
dalyvauti smukių ūkininkų schemoje.

Or. en

Pagrindimas

Smulkiesiems ūkininkams neturėtų būti taikoma kompleksinės paramos kontrolė ir sankcijos, 
tačiau siekiant išvengti, kad šia išimtimi nebūtų piktnaudžiaujama, reikėtų paaiškinti, kad 
jiems ir toliau taikomas įpareigojimas taikytis SVR, kaip jie įgyvendinami remiantis 
nacionaline teise. Jeigu nustatoma, kad jie labai pažeidžia pagal sektorių teisės aktus 
prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su savo žemės ūkio veikla, jiems turėtų būti taikomos 
sankcijos.

Pakeitimas 564
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikomi galiojantys II priede nurodyti su 
teisės aktais nustatytais valdymo 
reikalavimais susiję aktai, o direktyvų 
atveju – valstybių narių įgyvendintos 
nuostatos.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 565
George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikomi galiojantys II priede nurodyti su 
teisės aktais nustatytais valdymo 
reikalavimais susiję aktai, o direktyvų 
atveju – valstybių narių įgyvendintos 
nuostatos.

Taikomi galiojantys II priede nurodyti su 
teisės aktais nustatytais valdymo 
reikalavimais susiję aktai, o direktyvų 
atveju – valstybių narių įgyvendintos 
nuostatos Komisijai pateikus pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nustatyti įsipareigojimai būtų proporcingi, tiesiogiai taikomi 
ūkininkams ir reguliariai kontroliuojami, Komisijai suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus turėtų būti pakeisti įpareigojimu persvarstyti reglamentą.

Pakeitimas 566
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikėtų apibrėžti įgyvendinimo aktais 
nustatomus geros agrarinės ir 
aplinkosaugos žemės būklės reikalavimus, 
išvardytus II priede.

Or. en

Pakeitimas 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus, kai ją 
įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 111 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šių dalių nereikia įtraukti tol, kol vandens ir pesticidų pagrindų direktyvų nepradės taikyti 
visos valstybės narės ir nebus galima aiškiai nustatyti, kokie įpareigojimai tiesiogiai taikomi 
ūkininkams. Įsigaliojus šioms direktyvoms, bus galima iš dalies pakeisti II priedą įtraukiant 
tinkamus reikalavimus.

Pakeitimas 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus, kai ją 
įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 111 

Išbraukta.
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straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą.

Or. de

Pakeitimas 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus, kai ją 
įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nepriimtina, kad Vandens pagrindų direktyva būtų įtraukta kaip kompleksinės paramos 
reikalavimas, nes Vandens pagrindų direktyvos tikslai nustatomi pagal vandens telkinių 
būklę, o ne pagal priemones, kurių turi imtis ūkininkai (ar kiti asmenys). Būtų neįprasta, jeigu 
su Vandens pagrindų direktyva susijusi problema vandens telkinyje būtų priskiriama 
pavieniui ūkininkui.

Pakeitimas 570
Ivari Padar
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Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus, kai ją 
įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą.

Išbraukta.

Or. et

Pagrindimas

Netikslinga Vandens pagrindų direktyvą (VPD) susieti su šiuo teisės aktu, nes, remiantis 
formuluote, nuoroda į VPD riboja valstybių narių laisvę pagal antrąjį ramstį imtis veiksmų 
rengiant ir įgyvendinant agrarinės aplinkosaugos priemones ir trukdo taikyti VPD numatytas 
priemones. Rengiant priemones turėtų būti aiškūs visi reikalavimai, kurių negalima 
kompensuoti. VDP valstybėse narėse taikoma nevienodais etapais, todėl įvairiose šalyse 
ūkininkų padėtis nėra vienoda.

Pakeitimas 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus, kai ją 
įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 

Išbraukta.
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dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą.

Or. en

Pagrindimas

Kryžminę kompleksinės paramos sistemą reikėtų supaprastinti numatant mažiau ir labiau 
tikslinių reikalavimų. Todėl nėra prasmės sistemą dar labiau išplėsti ir į ją įtraukti Vandens 
pagrindų direktyvą.

Pakeitimas 572
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus, kai ją 
įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 573
Esther de Lange
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Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus, kai ją 
įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 574
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus, kai ją įgyvendins visos 
valstybės narės ir bus nustatyti tiesiogiai 
ūkininkams taikomi įpareigojimai, bus 
laikoma II priedo dalimi. Siekiant 
atsižvelgti į tuos elementus, Komisija 
įgaliojama pagal 111 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, pagal kuriuos 
II priedas bus iš dalies pakeistas per 
12 mėnesių nuo paskutinės valstybės 
narės pranešimo Komisijai apie direktyvos 
įgyvendinimą.

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus nuo 2014 m. bus laikoma 
II priedo dalimi.
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Or. en

(Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnis)

Pagrindimas

Mokesčių mokėtojai moka su vandens tarša susijusias išlaidas ir (arba) jos mokamos iš 
viešojo biudžeto darant didelį poveikį kitiems sektoriams, pvz., vandens tiekimui, visuomenės 
ir (arba) gyvūnų sveikatai, žuvininkystei, turizmui ir kt. Esama padėtis biudžeto požiūriu 
neveiksminga. VPD programas ūkio lygmeniu valstybės narės turi įgyvendinti iki 2012 m. 
gruodžio 22 d. (VPD 2000/60/EB 11 straipsnis), todėl nėra pagrindo priimti deleguotuosius 
aktus, nes reikalavimas dėl valstybių narių lygmens jau bus numatytas iki įsigalios naujoji 
reformuota BŽŪP.

Pakeitimas 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus, kai ją įgyvendins visos 
valstybės narės ir bus nustatyti tiesiogiai 
ūkininkams taikomi įpareigojimai, bus 
laikoma II priedo dalimi. Siekiant 
atsižvelgti į tuos elementus, Komisija 
įgaliojama pagal 111 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, pagal kuriuos 
II priedas bus iš dalies pakeistas per 
12 mėnesių nuo paskutinės valstybės 
narės pranešimo Komisijai apie direktyvos 
įgyvendinimą.

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus nuo 2014 m. laikoma 
II priedo dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Vandens pagrindų direktyva į kompleksinės paramos sistemą turėtų būti įtraukta ne vėliau 
kaip iki 2014 m., tuo pat metu, kai įsigalioja BŽŪP. Vandens pagrindų direktyvos 
įgyvendinimas neturėtų priklausyti nuo to, kaip direktyvą įgyvendina visos valstybės narės, 
nes dėl to įgyvendinimas užsitęstų.
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Pakeitimas 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus, kai ją įgyvendins visos 
valstybės narės ir bus nustatyti tiesiogiai 
ūkininkams taikomi įpareigojimai, bus 
laikoma II priedo dalimi. Siekiant 
atsižvelgti į tuos elementus, Komisija 
įgaliojama pagal 111 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, pagal kuriuos 
II priedas bus iš dalies pakeistas per 
12 mėnesių nuo paskutinės valstybės 
narės pranešimo Komisijai apie direktyvos 
įgyvendinimą.

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus nuo 2014 m. bus laikoma 
II priedo dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu dauguma Europos vandenų nėra tokios geros ekologinės būklės, kokia 
reikalaujama VPD. Žemės ūkis – tai viena problematiškiausių veiklos rūšių, keliančių grėsmę 
gėlajam vandeniui, todėl VPD turi būti įtraukta į kompleksinės paramos standartus. VPD 
programas valstybės narės turi įgyvendinti iki 2012 m. gruodžio 22 d. (VPD 2000/60/EB 
11 straipsnis). Todėl nėra pagrindo priimti deleguotuosius aktus, nes reikalavimas jau bus 
numatytas iki įsigalios naujoji BŽŪP.

Pakeitimas 577
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus, kai ją įgyvendins visos 

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus nuo 2014 m. laikoma 
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valstybės narės ir bus nustatyti tiesiogiai 
ūkininkams taikomi įpareigojimai, bus
laikoma II priedo dalimi. Siekiant 
atsižvelgti į tuos elementus, Komisija 
įgaliojama pagal 111 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, pagal kuriuos 
II priedas bus iš dalies pakeistas per 
12 mėnesių nuo paskutinės valstybės 
narės pranešimo Komisijai apie direktyvos 
įgyvendinimą.

II priedo dalimi.

Or. en

Pakeitimas 578
George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus, kai ją įgyvendins visos 
valstybės narės ir bus nustatyti ūkininkams 
tiesiogiai taikomi įpareigojimai, bus 
laikoma II priedo dalimi. Siekiant 
atsižvelgti į tuos elementus, Komisija 
įgaliojama pagal 111 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, pagal kuriuos 
II priedas bus iš dalies pakeistas per 
12 mėnesių nuo paskutinės valstybės 
narės pranešimo Komisijai apie direktyvos 
įgyvendinimą.

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus, kai ją įgyvendins visos 
valstybės narės ir gali būti nustatyti 
ūkininkams tiesiogiai taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo dalimi. 
Siekiant atsižvelgti į šiuos elementus,
Komisija ne vėliau kaip iki 2018 m. 
gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl 
kompleksinių paramos taisyklių 
persvarstymo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nustatyti įsipareigojimai būtų proporcingi, tiesiogiai taikomi 
ūkininkams ir reguliariai kontroliuojami, Komisijai suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus turėtų būti pakeisti įpareigojimu persvarstyti reglamentą iki tos dienos, kuri atitiktų 
abiejų susijusių direktyvų įgyvendinimo etapus.
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Pakeitimas 579
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus, kai ją 
įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 111 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą.

Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos 
II priedas bus iš dalies pakeistas per 12 
mėnesių nuo paskutinės valstybės narės 
pranešimo Komisijai apie 
Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimą.

Or. fr

Pakeitimas 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, kai 
ją įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 111 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 

Išbraukta.
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direktyvos įgyvendinimą, įskaitant 
kenkėjų integruotos kontrolės 
įpareigojimus.

Or. es

Pagrindimas

Šių dalių nereikia įtraukti tol, kol vandens ir pesticidų pagrindų direktyvų nepradės taikyti 
visos valstybės narės ir nebus galima aiškiai nustatyti, kokios prievolės tiesiogiai taikomos 
ūkininkams. Įsigaliojus šioms direktyvoms, bus galima iš dalies pakeisti II priedą įtraukiant 
tinkamus reikalavimus.

Pakeitimas 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, kai 
ją įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 111 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą, įskaitant 
kenkėjų integruotos kontrolės 
įpareigojimus.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 582
Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, kai 
ją įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą, įskaitant 
kenkėjų integruotos kontrolės 
įpareigojimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kryžminę kompleksinės paramos sistemą reikėtų supaprastinti numatant mažiau ir labiau 
tikslinių reikalavimų. Todėl nėra prasmės sistemą dar labiau išplėsti ir į ją įtraukti Pesticidų 
direktyvą.

Pakeitimas 583
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, kai 
ją įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 

Išbraukta.
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elementus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą, įskaitant 
kenkėjų integruotos kontrolės 
įpareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 584
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, kai 
ją įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 111 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą, įskaitant 
kenkėjų integruotos kontrolės 
įpareigojimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 585
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant 
tausiojo pesticidų naudojimo, kai ją 
įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą, įskaitant kenkėjų 
integruotos kontrolės įpareigojimus.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant 
tausiojo pesticidų naudojimo, nuo 2014 m. 
laikoma II priedo dalimi, įskaitant kenkėjų 
integruotos kontrolės įpareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Tausiojo pesticidų naudojimo direktyva 2009/128/EB jau yra ES teisės aktas. Remiantis šiuo 
teisės aktu, valstybės narės nacionalinius veiksmų planus turi pateikti iki 2012 m. gruodžio 
14 d., taigi laiko pakanka, iki 2014 m. įsigalios reformuota BŽŪP. Nėra pagrindo priimti 
deleguotuosius aktus. Direktyva 2009/128/EB gali padėti sumažinti priklausomybę nuo išorės, 
neatsinaujinančių ir brangių indėlių toksiškumo išlaidas visuomenės sveikatai (visų pirma 
ūkininkų sveikatai) ir aplinkai iš esmės pavertus išorės išlaidomis.

Pakeitimas 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant 
tausiojo pesticidų naudojimo, kai ją 
įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant 
tausiojo pesticidų naudojimo, nuo 2014 m. 
laikoma II priedo dalimi.
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elementus, Komisija įgaliojama pagal 111 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą, įskaitant 
kenkėjų integruotos kontrolės 
įpareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Tausiojo pesticidų naudojimo direktyva į kompleksinės paramos sistemą turėtų būti įtraukta 
ne vėliau kaip iki 2014 m., tuo pat metu, kai įsigalioja BŽŪP. Tausiojo pesticidų naudojimo 
direktyvos įgyvendinimas neturėtų priklausyti nuo to, kaip direktyvą įgyvendina visos 
valstybės narės, nes dėl to įgyvendinimas užsitęstų.

Pakeitimas 587
George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant 
tausiojo pesticidų naudojimo, kai ją 
įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą, įskaitant 
kenkėjų integruotos kontrolės 
įpareigojimus.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant 
tausiojo pesticidų naudojimo, kai ją 
įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, gali būti laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į šiuos
elementus, Komisija ne vėliau kaip iki 
2015 m. gruodžio 31 d. Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl kompleksinių paramos 
taisyklių persvarstymo.

Or. en



AM\910034LT.doc 89/183 PE494.482v02-00

LT

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nustatyti įsipareigojimai būtų proporcingi, tiesiogiai taikomi 
ūkininkams ir reguliariai kontroliuojami, Komisijai suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus turėtų būti pakeisti įpareigojimu persvarstyti reglamentą iki tos dienos, kuri atitiktų 
abiejų susijusių direktyvų įgyvendinimo etapus.

Pakeitimas 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant 
tausiojo pesticidų naudojimo, kai ją 
įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą, įskaitant 
kenkėjų integruotos kontrolės 
įpareigojimus.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant 
tausiojo pesticidų naudojimo, nuo 2014 m. 
bus laikoma II priedo dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Tausiojo pesticidų naudojimo direktyva 2009/128/EB padeda sumažinti išorinės toksiškumo 
išlaidas visuomenei sveikatai ir aplinkai ir padeda siekti tvaresnės ūkininkavimo veiklos. 
Todėl ją reikėtų kuo greičiau įtraukti į kompleksinės paramos sistemą. Remiantis Direktyva 
2009/128/EB, valstybės narės nacionalinius veikslų planus turėtų pateikti iki 2012 m. 
pabaigos. Taigi laiko pakanka, iki 2014 m. įsigalios reformuota BŽŪP, todėl nėra pagrindo 
priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 589
Nessa Childers



PE494.482v02-00 90/183 AM\910034LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant 
tausiojo pesticidų naudojimo, kai ją 
įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą, įskaitant 
kenkėjų integruotos kontrolės 
įpareigojimus.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant 
tausiojo pesticidų naudojimo, nuo 2014 m. 
laikoma II priedo dalimi.

Or. en

Pakeitimas 590
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, 2014 m. ir 2015 m. į kompleksinės 
paramos taisykles įtraukiamas ir 
daugiamečių ganyklų išlaikymas. 
Valstybės narės, kurios buvo Sąjungos 
narės 2004 m. sausio 1 d., užtikrina, kad 
žemė, kuri 2003 m. paramos už plotą 
paraiškų teikimo dieną buvo daugiametės 
ganyklos, yra išlaikoma kaip daugiametės 
ganyklos laikantis nustatytų ribų. 
Valstybės narės, kurios Sąjungos narėmis 
tapo 2004 m., užtikrina, kad žemė, kuri 
2004 m. gegužės 1 d. buvo daugiametės 
ganyklos, yra išlaikoma kaip daugiametės 

Išbraukta.
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ganyklos laikantis nustatytų ribų. 
Bulgarija ir Rumunija užtikrina, kad 
žemė, kuri 2007 m. sausio 1 d. buvo 
daugiametės ganyklos, yra išlaikoma kaip 
daugiametės ganyklos laikantis nustatytų 
ribų.

Or. fr

Pakeitimas 591
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, 2014 m. ir 2015 m. į kompleksinės 
paramos taisykles įtraukiamas ir 
daugiamečių ganyklų išlaikymas.
Valstybės narės, kurios buvo Sąjungos 
narės 2004 m. sausio 1 d., užtikrina, kad 
žemė, kuri 2003 m. paramos už plotą 
paraiškų teikimo dieną buvo daugiametės 
ganyklos, yra išlaikoma kaip daugiametės 
ganyklos laikantis nustatytų ribų. 
Valstybės narės, kurios Sąjungos narėmis 
tapo 2004 m., užtikrina, kad žemė, kuri 
2004 m. gegužės 1 d. buvo daugiametės
ganyklos, yra išlaikoma kaip daugiametės 
ganyklos laikantis nustatytų ribų. 
Bulgarija ir Rumunija užtikrina, kad 
žemė, kuri 2007 m. sausio 1 d. buvo 
daugiametės ganyklos, yra išlaikoma kaip 
daugiametės ganyklos laikantis nustatytų 
ribų.

Į kompleksinės paramos taisykles 
įtraukiamas ir daugiamečių ganyklų 
išlaikymas, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 
4 straipsnio 1 dalies h punkte. Valstybės 
narės užtikrina, kad žemė, kuri nuo 
2007 m. sausio 1 d. ir vėliau buvo 
nepertraukiamai naudojama kaip 
ganyklos, būtų priskiriama daugiametėms 
ganykloms. Ūkininkai savo valdų plotuose 
išlaiko daugiametes ganyklas, jei 2014 
paraiškų teikimo metais paraiškoje, 
teikiamoje pagal Reglamento (ES) 
Nr. HZR/2012 73 straipsnio 1 dalį, 
nurodo, kad tie plotai naudojami kaip 
daugiametės ganyklos (toliau –
daugiametės ganyklos referenciniai 
plotai).

Or. en

Pakeitimas 592
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, 2014 m. ir 2015 m. į kompleksinės 
paramos taisykles įtraukiamas ir 
daugiamečių ganyklų išlaikymas. 
Valstybės narės, kurios buvo Sąjungos 
narės 2004 m. sausio 1 d., užtikrina, kad 
žemė, kuri 2003 m. paramos už plotą 
paraiškų teikimo dieną buvo daugiametės 
ganyklos, yra išlaikoma kaip daugiametės 
ganyklos laikantis nustatytų ribų. Valstybės 
narės, kurios Sąjungos narėmis tapo 
2004 m., užtikrina, kad žemė, kuri 2004 m. 
gegužės 1 d. buvo daugiametės ganyklos, 
yra išlaikoma kaip daugiametės ganyklos 
laikantis nustatytų ribų. Bulgarija ir 
Rumunija užtikrina, kad žemė, kuri 
2007 m. sausio 1 d. buvo daugiametės 
ganyklos, yra išlaikoma kaip daugiametės 
ganyklos laikantis nustatytų ribų.

Be to, 2014 m. ir 2015 m. į kompleksinės 
paramos taisykles įtraukiamas ir 
daugiamečių ganyklų išlaikymas. 
Valstybės narės, kurios buvo Sąjungos 
narės 2004 m. sausio 1 d., užtikrina, kad 
žemė, kuri 2003 m. paramos už plotą 
paraiškų teikimo dieną buvo daugiametės 
ganyklos, būtų išlaikoma kaip daugiametės 
ganyklos laikantis valstybių narių 
nustatytų ribų. Valstybės narės, kurios 
Sąjungos narėmis tapo 2004 m., užtikrina, 
kad žemė, kuri 2004 m. gegužės 1 d. buvo 
daugiametės ganyklos, būtų išlaikoma kaip 
daugiametės ganyklos laikantis valstybių 
narių nustatytų ribų. Bulgarija ir Rumunija 
užtikrina, kad žemė, kuri 2007 m. sausio 
1 d. buvo daugiametės ganyklos, būtų
išlaikoma kaip daugiametės ganyklos 
laikantis valstybių narių nustatytų ribų.

Or. en

Pakeitimas 593
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmesnė pastraipa netaikoma 
daugiamečių ganyklų žemei, kurioje 
ketinama įveisti mišką, jei toks miško 
įveisimas yra suderinamas su aplinka ir 
neapima kalėdinių eglučių ar greito 
augimo trumpai auginamų rūšių želdynų.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 594
Rareş-Lucian Niculescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmesnė pastraipa netaikoma daugiamečių 
ganyklų žemei, kurioje ketinama įveisti 
mišką, jei toks miško įveisimas yra 
suderinamas su aplinka ir neapima 
kalėdinių eglučių ar greito augimo 
trumpai auginamų rūšių želdynų.

Pirmesnė pastraipa netaikoma daugiamečių 
ganyklų žemei, kurioje ketinama įveisti 
mišką, jei toks miško įveisimas yra 
suderinamas su aplinka ir neapima 
kalėdinių eglučių želdynų.

Or. en

Pakeitimas 595
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant atsižvelgti į dviejų pirmesnių 
pastraipų elementus, Komisija įgaliojama 
pagal 111 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomos taisyklės dėl 
daugiamečių ganyklų išlaikymo, visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad ūkininkų 
lygmeniu būtų imamasi priemonių 
išlaikyti daugiametes ganyklas, įskaitant 
individualius vykdytinus įpareigojimus, 
kaip antai įpareigojimas vėl grąžinti žemei 
daugiamečių ganyklų paskirtį, jei 
nustatoma, kad šios paskirties žemės dalis 
mažėja.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 596
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio 7 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimties tvarka ūkininkams leidžiama 
pertvarkyti ne daugiau kaip 10 proc. savo 
referencinių plotų, kuriuos jie turi 
išlaikyti. Ši riba netaikoma force majeure
atvejais arba išskirtinėmis aplinkybėmis.

Or. en

Pakeitimas 597
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, Komisija įgyvendinimo aktais 
priima metodus, kuriais nustatomas 
privalomas išlaikyti daugiamečių ganyklų 
ir žemės ūkio paskirties žemės santykis. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 598
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, Komisija įgyvendinimo aktais 
priima metodus, kuriais nustatomas 
privalomas išlaikyti daugiamečių ganyklų 
ir žemės ūkio paskirties žemės santykis. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 599
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, Komisija įgyvendinimo aktais 
priima metodus, kuriais nustatomas 
privalomas išlaikyti daugiamečių ganyklų 
ir žemės ūkio paskirties žemės santykis.
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Be to, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose būtų numatomi metodai, kuriais 
nustatomas privalomas išlaikyti 
daugiamečių ganyklų ir žemės ūkio 
paskirties žemės santykis.

Or. de

Pakeitimas 600
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio 8 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimties tvarka ūkininkai, kurių 2014 m. 
bent 70 proc. valdos teritorijos yra 
daugiametė ganykla ir žolė ar kitokie 
žoliniai pašarai, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 
4 straipsnio 1 dalies h punkte, toliau –
visos ganyklos referenciniai plotai, išlaiko
bent jau tą patį hektarų, kuriuose yra 
ganyklos, skaičių kaip ir jų visos ganyklos 
referenciniai plotai. Ūkininkams 
leidžiama pertvarkyti ne daugiau kaip 
5 proc. savo referencinių plotų, kuriuos 
jie turi išlaikyti. Ši riba netaikoma 
force majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.
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Or. en

Pakeitimas 601
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio 8 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad kompleksinės 
paramos sistema būtų paprastesnė ir joje 
būtų numatoma mažiau ir labiau tikslinių 
reikalavimų, Komisija ne vėliau kaip iki 
2013 m. pabaigos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą, prie kurios prideda 
būtinus pasiūlymus II priede pateiktų 
taisyklių skaičių sumažinti 25 proc. Kitos 
taisyklės turėtų būti vertinamos 
tinkamumo, svarbos ir įvertinamumo 
požiūriu.

Or. en

Pagrindimas

Kompleksinės paramos sistema tebegniuždo ūkininkus. Taip yra tiek dėl taisyklių skaičiaus, 
tiek dėl jų tinkamumo ir svarbos ūkininkams ir visuomenei. Be to, dėl daugelio skirtingų 
taisyklių pavieniam ūkininkui gali būti sunku suprasti, ar jis pažeidžia taisyklę ar ne. Siekiant 
sukurti patikimesnę kompleksinės paramos sistemą, Komisijos turėtų būti reikalaujama 
pateikti pasiūlymus ne tik sumažinti taisyklių skaičių, bet ir įvertinti likusias taisykles 
tinkamumo, svarbos ir įvertinamumo požiūriu.

Pakeitimas 602
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, 
įskaitant gamybos tikslais nebenaudojamą 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant gamybos tikslais 
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žemę, gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
konkrečias atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos būklę ir 
klimato sąlygas, taikomas ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, 
ūkininkavimo veiklą ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu arba regioniniu lygiu nustato 
būtiniausius gavėjams taikomus gerai 
agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 
standartus, grindžiamus II priedu.
Valstybės narės nenustato būtiniausių 
reikalavimų, kurie nėra numatyti 
II priede.

nebenaudojamą žemę, gera agrarinė ir 
aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į konkrečias atitinkamų 
teritorijų charakteristikas, įskaitant dirvos 
būklę ir klimato sąlygas, taikomas 
ūkininkavimo sistemas, žemėnaudą, 
sėjomainą, ūkininkavimo veiklą ir ūkių 
struktūras, nacionaliniu arba regioniniu 
lygiu nustato būtiniausius gavėjams 
taikomus geros agrarinės ir aplinkosaugos 
žemės būklės standartus, grindžiamus 
II priedu.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms ir regionams turėtų būti suteikta galimybė pridėti taisykles, tinkančias jų 
žemės ūkio sistemai, vadovaujantis subsidiarumo principu ir teise reikalauti švarios ir 
saugios aplinkos pagal pradinį principą „nederėtų lenktyniauti dėl žemesnių standartų“.

Pakeitimas 603
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, 
įskaitant gamybos tikslais nebenaudojamą 
žemę, gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. 
Valstybės narės, remdamosi II priedu ir 
atsižvelgdamos į konkrečias atitinkamų 
teritorijų charakteristikas, įskaitant dirvos 
būklę ir klimato sąlygas, taikomas 
ūkininkavimo sistemas, žemėnaudą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūras, nacionaliniu arba regionų lygiu 
nustato būtiniausius paramos gavėjams 
taikomus geros agrarinės ir aplinkosaugos 
žemės būklės standartus. Valstybės narės 
nenustato būtiniausių reikalavimų, kurie 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, 
įskaitant gamybos tikslais nebenaudojamą 
žemę, gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. 
Valstybės narės pirmiausia remia 
miškingų plotų ir agrarinės 
miškininkystės sistemų sukūrimą gamybai 
nenaudojamuose plotuose. Valstybės 
narės, remdamosi II priedu ir 
atsižvelgdamos į konkrečias atitinkamų 
teritorijų charakteristikas, įskaitant dirvos 
būklę ir klimato sąlygas, taikomas 
ūkininkavimo sistemas, žemėnaudą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūras, nacionaliniu arba regionų lygiu 
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nėra numatyti II priede. nustato būtiniausius paramos gavėjams 
taikomus geros agrarinės ir aplinkosaugos 
žemės būklės standartus. Valstybės narės 
nenustato būtiniausių reikalavimų, kurie 
nėra numatyti II priede.

Or. pl

Pakeitimas 604
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, 
įskaitant gamybos tikslais nebenaudojamą 
žemę, gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
konkrečias atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos būklę ir 
klimato sąlygas, taikomas ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, 
ūkininkavimo veiklą ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu arba regioniniu lygiu nustato 
būtiniausius gavėjams taikomus gerai 
agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 
standartus, grindžiamus II priedu. 
Valstybės narės nenustato būtiniausių 
reikalavimų, kurie nėra numatyti II priede.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, 
įskaitant gamybos tikslais nebenaudojamą 
žemę, gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
konkrečias atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos būklę ir 
klimato sąlygas, taikomas ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, 
ūkininkavimo veiklą ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu arba regioniniu lygiu nustato 
būtiniausius gavėjams taikomus gerai 
agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 
standartus, grindžiamus II priedu. 
Valstybės narės nenustato būtiniausių 
reikalavimų, kurie nėra numatyti II priede, 
nebent bendro šių būtinųjų reikalavimų ir 
žemės ūkio veiklos, kuri naudinga 
klimatui ir aplinkai, poveikio, kaip 
numatyta Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] III antraštinė dalies 
II skyriuje, nepakanka, kad būtinieji 
reikalavimai, kuriuos anksčiau apibrėžė 
valstybė narė, būtų įtraukti iki 2014 m. 
sausio 1 d. Šiais atvejais atitinkama 
valstybė narė turi nustatyti, kad šie 
standartai būtini, siekiant užtikrinti, kad 
nebūtų reikalavimų atžangos.

Or. en
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Pagrindimas

Kaip ir atliekant ankstesnį reformos patikrinimą, būtina nustatyti apsaugos nuostatą, siekiant 
užtikrinti, kad su išmokomis, teikiamomis pagal I ramstį, susietų aplinkos sąlygų pokyčiai 
nekeltų pavojaus standartus perkelti į žemesnį lygmenį nei tas lygmuo, kuris šiuo metu 
taikomas visoms valstybėms narėms, ir taip veiksmingai sumažinti pradinę liniją, virš kurios 
būtų galima teikti su žemės ūkiu, aplinkosauga ir klimato kaitos prevencija susijusias 
išmokas.

Pakeitimas 605
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, 
įskaitant gamybos tikslais nebenaudojamą 
žemę, gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
konkrečias atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos būklę ir 
klimato sąlygas, taikomas ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, 
ūkininkavimo veiklą ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu arba regioniniu lygiu nustato 
būtiniausius gavėjams taikomus gerai
agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 
standartus, grindžiamus II priedu. 
Valstybės narės nenustato būtiniausių 
reikalavimų, kurie nėra numatyti II priede.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant gamybos tikslais 
nebenaudojamą žemę, gera agrarinė ir 
aplinkosaugos būklė.

Žemės ūkio paskirties plotas, dėl kurio 
nebuvo kreiptasi siekiant gauti bazines 
priemokas, nes jo būklė tapo natūralesnė, 
o biologinė įvairovė didesnė, turėtų būti 
išlaikomas tik tokiomis sąlygomis, kokių 
reikalaujama pagal nacionalines 
taisykles, ir šiam plotui neturėtų būti 
taikomi reikalavimai jį išlaikyti geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės. 
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 22, 
23 ir 24 straipsnius, pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1698/2005 39 straipsnį ir pagal 
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Reglamento (ES) Nr. […] [RDR] 
29 straipsnį atidėti plotai turėtų būti 
išlaikomi geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės, jeigu įvykdomi 
agrarinės aplinkosaugos susitarime 
nustatyti įpareigojimai. Siekiant išvengti 
dvigubo sankcijų taikymo, agrarinės 
aplinkosaugos susitarime nustatytų 
įpareigojimų nesilaikymo atveju neturėtų 
būti mažinama parama dėl galiojančio 
94 straipsnio taip, kaip nurodyta šio 
reglamento 99 straipsnyje.
Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
konkrečias atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos būklę ir 
klimato sąlygas, taikomas ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, 
ūkininkavimo veiklą ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu arba regioniniu lygiu nustato 
būtiniausius gavėjams taikomus geros
agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 
standartus, grindžiamus II priedu. 
Valstybės narės nenustato būtiniausių 
reikalavimų, kurie nėra numatyti II priede.

Or. en

Pagrindimas

Teritorijoms, kurios neatitinka kriterijų bazinei išmokai gauti, neturėtų būti taikomas 
reikalavimas dėl geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės.

Pakeitimas 606
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, 
įskaitant gamybos tikslais nebenaudojamą 
žemę, gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
konkrečias atitinkamų teritorijų 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, 
įskaitant gamybos tikslais nebenaudojamą 
žemę, gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
konkrečias atitinkamų teritorijų 
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charakteristikas, įskaitant dirvos būklę ir 
klimato sąlygas, taikomas ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, 
ūkininkavimo veiklą ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu arba regioniniu lygiu nustato
būtiniausius gavėjams taikomus gerai
agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 
standartus, grindžiamus II priedu. 
Valstybės narės nenustato būtiniausių 
reikalavimų, kurie nėra numatyti II priede.

charakteristikas, įskaitant dirvos būklę ir 
klimato sąlygas, taikomas ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, 
ūkininkavimo veiklą ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu arba regioniniu lygiu nurodo 
gavėjų patikros mastą, pagrįstą bendrais 
reikalavimais, taikomais 93 straipsnyje 
numatytiems geros agrarinės ir 
aplinkosaugos žemės būklės standartams. 
Valstybės narės nenustato būtiniausių 
reikalavimų, kurie nėra numatyti II priede.

Or. en

Pakeitimas 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios sistemos ir visų pirma pagal 2008 m. 
liepos 15 d. Tarybos direktyvą 2008/71/EB 
dėl kiaulių identifikavimo ir 
registravimo46 ir reglamentus (EB) 
Nr. 1760/2000 bei (EB) Nr. 21/2004 
sukurta gyvulių identifikavimo ir 
registravimo sistema turi būti 
suderinamos su šio reglamento 
V antraštinės dalies II skyriuje nurodyta 
integruotąja sistema.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 21/2004 kyla problemų, šis 
reglamentas neturėtų būti integruotos administracinės ir kontrolės sistemos dalis.

Pakeitimas 608
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Patikra, siejama su atitinkamais 
reikalavimais, standartais, aktais ar 
kompleksinėmis paramos sritimis, 
vykdoma atsižvelgiant į:
– ūkininkų dalyvavimą ūkio konsultavimo 
sistemoje pagal šio reglamento 
III antraštinę dalį;
– ūkininkų dalyvavimą sertifikavimo 
sistemoje, kai jie atitinka tam tikrus 
reikalavimus ir standartus.

Or. fr

Pakeitimas 609
Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės atlieka patikras vietoje 
siekdamos patikrinti, ar gavėjas vykdo 
šioje antraštinėje dalyje nustatytus 
įpareigojimus.

3. Valstybės narės atlieka patikras vietoje 
siekdamos patikrinti, ar gavėjas vykdo 
šioje antraštinėje dalyje nustatytus 
įpareigojimus. Valstybės narės pateikia 
metinę ataskaitą apie kompleksinės 
paramos ir ekologiškumo didinimo 
priemonių įgyvendinimą ir rezultatus. 
Europos Komisija Europos Parlamentui 
pateikia metinę ataskaitą apie šių 
priemonių poveikį žemės ūkio gamybai ir 
jų poveikį aplinkai valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ekologiškumo didinimas bus naujas aspektas, kurį reikės apsvarstyti pagal 
kompleksinės paramos taisykles, pats laikas būtų Komisijai persvarstyti jų suderinamumą ir 
Europos Parlamentui pateikti grįžtamąją informaciją šiuo klausimu. Tai atitinka įterptą naują 
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57 a konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 610
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės atlieka patikras vietoje 
siekdamos patikrinti, ar gavėjas vykdo 
šioje antraštinėje dalyje nustatytus 
įpareigojimus.

3. Valstybės narės pateikia tinkamą 
pranešimą apie patikrą, kai jos atlieka 
patikras vietoje, kad patikrintų, ar paramos 
gavėjas vykdo šioje antraštinėje dalyje 
nustatytus įpareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 611
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės apie kompleksinės 
paramos kontrolės ir ekologiškumo 
didinimo priemonių įgyvendinimą ir 
rezultatus kasmet praneša Komisijai, kuri 
Europos Parlamentui pateikia metinę 
ataskaitą apie valstybių narių ar regionų 
priemonių veiksmingumą, siekiant spręsti 
ilgalaikes žemės ūkio tvarumo problemas.

Or. en

Pakeitimas 612
Hans-Peter Mayer
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Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais priima
patikrų, kuriomis siekiama patikrinti, ar 
vykdomi šioje antraštinėje dalyje nurodyti 
įpareigojimai, vykdymo taisykles.

Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
priimamos patikrų, kuriomis siekiama 
patikrinti, ar vykdomi šioje antraštinėje 
dalyje nurodyti įpareigojimai, vykdymo 
taisyklės.

Or. de

Pakeitimas 613
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 614
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl bendrų ir suderintų taisyklių, susijusių 
su kontrole ir kompleksine paramos 
sistema.

Or. fr
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Pakeitimas 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

91 straipsnyje numatyta nuobauda taikoma 
tais atvejais, kai kuriuo nors atitinkamų 
vienerių kalendorinių metų (toliau –
atitinkami kalendoriniai metai) laiku 
nesilaikoma kompleksinės paramos 
taisyklių ir dėl šio nesilaikymo yra 
atsakingas gavėjas, atitinkamais 
kalendoriniais metais pateikęs pagalbos 
paraišką arba mokėjimo prašymą.

91 straipsnyje numatyta nuobauda taikoma 
tais atvejais, kai kuriuo nors atitinkamų 
vienerių kalendorinių metų (toliau –
atitinkami kalendoriniai metai) laiku 
nesilaikoma kompleksinės paramos 
taisyklių ir šis nesilaikymas yra tyčinio 
veiksmo ar neveikimo padarinys, dėl kurio 
tiesiogiai yra atsakingas gavėjas, 
atitinkamais kalendoriniais metais pateikęs 
pagalbos paraišką arba mokėjimo prašymą.

Or. en

Pagrindimas

Administravimo institucijos turėtų įvertinti, ar jos atitinkamą reikalavimų nesilaikymą laiko 
tyčiniu ar ne.

Pakeitimas 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

91 straipsnyje numatyta nuobauda taikoma 
tais atvejais, kai kuriuo nors atitinkamų 
vienerių kalendorinių metų (toliau –
atitinkami kalendoriniai metai) laiku 
nesilaikoma kompleksinės paramos 
taisyklių ir dėl šio nesilaikymo yra 
atsakingas gavėjas, atitinkamais 
kalendoriniais metais pateikęs pagalbos 
paraišką arba mokėjimo prašymą.

Nepažeidžiant 91 straipsnio 2 dalies 
a punkto, 91 straipsnyje numatyta 
nuobauda taikoma tais atvejais, kai kuriuo 
nors atitinkamų vienerių kalendorinių metų 
(toliau – atitinkami kalendoriniai metai) 
laiku nesilaikoma kompleksinės paramos 
taisyklių ir dėl šio nesilaikymo yra 
tiesiogiai atsakingas gavėjas, atitinkamais 
kalendoriniais metais pateikęs pagalbos 
paraišką arba mokėjimo prašymą.
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atsirado dėl pakeitimo, kuriame siūloma sukurti išankstinio įspėjimo sistemą 
dėl kompleksinės paramos. Žodis „nuosekliai“ įterpiamas siekiant suderinamumo su 
91 straipsnio formuluote.

Pakeitimas 617
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nusprendžia pasinaudoti 
pirmoje pastraipoje numatyta galimybe, 
vėlesniais metais kompetentinga 
institucija, atrinkusi paramos gavėjų 
grupę, imasi būtinų veiksmų, kad 
patikrintų, ar paramos gavėjai ištaisė tai, 
ko buvo nesilaikoma. Apie aptiktą 
neatitiktį ir įpareigojimą imtis taisomųjų 
veiksmų pranešama gavėjui.

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Išbraukus šią nuostatą bus gerokai supaprastintos valstybių narių taikomos administracinės 
procedūros ir apribotos biudžeto išlaidos.

Pakeitimas 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nusprendžia pasinaudoti 
pirmoje pastraipoje numatyta galimybe, 
kitais metais kompetentinga institucija 

Išbraukta.
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atrinktų gavėjų grupės atžvilgiu imasi 
veiksmų, reikalingų patikrinti, ar jie 
ištaisė buvusias neatitiktis. Apie aptiktą 
neatitiktį ir įpareigojimą imtis taisomųjų 
veiksmų pranešama gavėjui.

Or. en

Pagrindimas

Mūsų nuomone, tinkamas Europos Komisijos siūlomas sprendimas – panaikinti tolesnes 
patikras nedidelių pažeidimų atveju. Tačiau dėl sprendimo apriboti pagal minimis taisyklę 
taikomą kontrolę atrinktai gavėjų grupei (daliai) pažymėtina, kad manome, jog 
supaprastinant reikėtų visiškai panaikinti pakartotinę pažeidimų kontrolę, kuriai taikoma 
minimis taisyklė.

Pakeitimas 619
George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
98 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

98a straipsnis
Bendrieji nuobaudų nustatymo kriterijai

99 straipsnyje nurodytoms sumoms 
nustatyti taikomi šie reikalavimai:
– neatitikties taisyklėms sunkumas visų 
pirma priklauso nuo neatitikties 
taisyklėms padarinių svarbos, ypač 
rizikos, kurią ji kelia atitinkamoms ES 
lėšoms, ir nuolat atsižvelgiant į 
atitinkamų reikalavimų ar standartų 
tikslus.
– Neatitikties taisyklėms mastas 
nustatomas visų pirma atsižvelgiant į tai, 
ar neatitikties taisyklėms poveikis platus, 
ar susijęs tik su pačiu ūkiu.
– Siekdama nustatyti neatitikties 
taisyklėms trukmę, kompetentinga 
institucija visų pirma atsižvelgia į 
numatomą šios neatitikties poveikio 
trukmę arba tai, kiek laiko gali prireikti 
tam poveikiui nutraukti taikant tinkamas 
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priemones.
– Neatitikties taisyklėms pasikartojimas –
trijų iš eilės einančių kalendorinių metų 
laikotarpiu daugiau negu vieną kartą 
nustatyta neatitiktis tam pačiam 
reikalavimui, standartui ar įpareigojimui, 
jeigu gavėjas buvo informuotas apie 
ankstesnes nustatytas neatitiktis 
taisyklėms ir, kai taikytina, turėjo 
galimybę imtis priemonių ankstesnei 
neatitikčiai nutraukti.

Or. en

Pagrindimas

Bendrieji sankcijų taikymo principai turėtų būti numatyti pagrindiniame teisės akte. Tai buvo 
perkelta iš Komisijos reglamento (EB) Nr. 1122/2009 (įgyvendinimo taisyklės) 47 straipsnio.

Pakeitimas 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuobaudos dydžio apskaičiavimas Piniginės nuobaudos dydžio 
apskaičiavimas

Or. ro

Pagrindimas

Visam straipsnio tekstui taikomas kalbinis pakeitimas.

Pakeitimas 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 1 dalies antra pastraipa



AM\910034LT.doc 109/183 PE494.482v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimant sprendimą dėl sumažinimo dydžio 
ir neskyrimo atsižvelgiama į aptiktos 
neatitikties sunkumą, mąstą, trukmę ir 
pasikartojimą, taip pat į 2, 3 ir 4 dalyse 
išdėstytus kriterijus.

Priimant sprendimą dėl sumažinimo dydžio 
ir neskyrimo proporcingai atsižvelgiama į 
nustatyto pažeidimo sunkumą ir pobūdį, 
siekiant nustatyti 99 a straipsnyje 
nurodytos aptiktos neatitikties sunkumą, 
mąstą, trukmę ir pasikartojimą, taip pat į 2, 
3 ir 4 dalyse išdėstytus kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pakeitimą, kuriame išdėstomas naujas 99a straipsnis.

Pakeitimas 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Neatsižvelgiant į 1 dalį, išmokų 
sumažinimas arba neskyrimas dėl 
nukrypimo nuo normos, susijusios su 
kompleksinėmis paramos taisyklėmis 
pagal priemones, numatytas Reglamento 
(ES) Nr. RDR/xxx 29, 30 ir 
31 straipsniuose, taikomas tik sumoms, 
suteiktoms pagal šias priemones.

Or. fr

Pakeitimas 623
Janusz Wojciechowski

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

Neatitikties dėl aplaidumo atveju išmokos 
sumažinimo procentinis dydis neviršija 
5 proc., o pakartotinės neatitikties atveju –
15 proc.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 624
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatitikties dėl aplaidumo atveju išmokos 
sumažinimo procentinis dydis neviršija 
5 proc., o pakartotinės neatitikties atveju –
15 proc.

2. Neatitikties dėl aplaidumo atveju 
išmokos sumažinimo procentinis dydis 
neviršija 5 proc. arba 2 000 EUR, o 
pakartotinės neatitikties atveju – 10 proc. 
arba 4 0000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

To base the cross compliance system only on a percentage reduction of support is not 
proportional. It can give very large reductions of support for very small non-compliances if 
they are done by a large farmer. In addition a similar breach mad by two different famers 
does not lead to the same amount of reduction of support. The amount of support reduction 
will depend on whether the farmer is a small farmer, receiving only few subsidies, or a large 
farmer, receiving a large amount of subsidies. In addition all less severe non-compliances 
should be able to be considered as minor. This will significantly increase proportionality.

Pakeitimas 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Neatitikties dėl aplaidumo atveju išmokos 
sumažinimo procentinis dydis neviršija 
5 proc., o pakartotinės neatitikties atveju –
15 proc.

Neatitikties dėl aplaidumo atveju išmokos 
sumažinimo procentinis dydis neviršija 
5 proc., o pakartotinės neatitikties atveju –
15 proc., nebent aplaidumas ypač didelis –
tokiu atveju procentinis dydis negali būti 
mažesnis negu 20 proc., gali būti 
uždrausta subjektui taikyti vieną ar kelias 
pagalbos schemas ir toks draudimas gali 
būti taikomas vienus kalendorinius metus 
ar ilgiau.

Or. es

Pagrindimas

3 dalies reikėtų netaikyti tyčinės neatitikties atvejams, nes teisiškai labai sudėtinga įrodyti, 
kad ūkininkas ėmėsi apgalvotų ar tyčinių veiksmų. Todėl siūloma šio tipo neatitiktį pakeisti 
neatitiktimi dėl ypač didelio aplaidumo, įtraukiant ją į 2 dalį, nors nuobaudos būtų išlaikytos 
tokios pat kaip numatytos 3 dalyje.

Pakeitimas 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatitikties dėl aplaidumo atveju išmokos 
sumažinimo procentinis dydis neviršija 
5 proc., o pakartotinės neatitikties atveju –
15 proc.

Neatitikties dėl aplaidumo atveju išmokos 
sumažinimo procentinis dydis neviršija 
5 proc., o pakartotinės neatitikties atveju –
15 proc., nebent aplaidumas ypač 
didelis tokiu atveju procentinis dydis 
negali būti mažesnis negu 20 proc., gali 
būti uždrausta subjektui taikyti vieną ar 
kelias pagalbos schemas ir toks 
draudimas gali būti taikomas vienus 
kalendorinius metus ar ilgiau.

Or. es
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Pagrindimas

3 dalies būtų geriau netaikyti tyčinės neatitikties atvejams, nes teisiškai labai sudėtinga 
įrodyti, kad ūkininkas tyčia neatitiko reikalavimų. Todėl siūloma šio tipo neatitiktį pakeisti 
neatitiktimi dėl ypač didelio aplaidumo, įtraukiant ją į 2 dalį ir išlaikant tokias pat nuobaudas 
kaip numatytos 3 dalyje.

Pakeitimas 627
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti išmokos 
sumažinimo, jei, atsižvelgiant į neatitikties 
sunkumą, mąstą ir trukmę, ją galima laikyti 
nereikšminga. Tačiau jei dėl neatitikties 
kyla tiesioginis pavojus žmonių ar gyvūnų 
sveikatai, ji nelaikoma nereikšminga. Apie 
aptiktą neatitiktį ir įpareigojimą imtis 
taisomųjų veiksmų pranešama gavėjui.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti išmokos 
sumažinimo, jei, atsižvelgiant į neatitikties 
sunkumą, mąstą ir trukmę, ją galima laikyti 
nereikšminga. Tačiau jei dėl neatitikties 
kyla tiesioginis pavojus žmonių ar gyvūnų 
sveikatai ar gyvūnų gerovei, ji nelaikoma 
nereikšminga. Apie aptiktą neatitiktį ir 
įpareigojimą imtis taisomųjų veiksmų 
pranešama gavėjui.

Or. en

Pakeitimas 628
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti išmokos 
sumažinimo, jei, atsižvelgiant į neatitikties 
sunkumą, mąstą ir trukmę, ją galima laikyti 
nereikšminga. Tačiau jei dėl neatitikties 
kyla tiesioginis pavojus žmonių ar gyvūnų 
sveikatai, ji nelaikoma nereikšminga. Apie 
aptiktą neatitiktį ir įpareigojimą imtis 

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti išmokos 
sumažinimo, jei, atsižvelgiant į neatitikties 
sunkumą, mąstą ir trukmę, ją galima laikyti 
nereikšminga. Tačiau jei dėl neatitikties 
kyla tiesioginis pavojus žmonių ar gyvūnų 
sveikatai, ji nelaikoma nereikšminga. 
Nereikšmingi II priedo 7 SVR ir 8 SVR 
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taisomųjų veiksmų pranešama gavėjui. pateiktų gyvūnų identifikavimo ir 
registravimo pažeidimai nelaikomi 
tiesiogine grėsme visuomenės ar gyvūnų 
sveikatai. Apie aptiktą neatitiktį ir 
įpareigojimą imtis taisomųjų veiksmų 
pranešama gavėjui.

Or. en

Pakeitimas 629
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti išmokos 
sumažinimo, jei, atsižvelgiant į neatitikties 
sunkumą, mąstą ir trukmę, ją galima laikyti 
nereikšminga. Tačiau jei dėl neatitikties 
kyla tiesioginis pavojus žmonių ar gyvūnų 
sveikatai, ji nelaikoma nereikšminga.
Apie aptiktą neatitiktį ir įpareigojimą imtis 
taisomųjų veiksmų pranešama gavėjui.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti išmokos 
sumažinimo, jei, atsižvelgiant į neatitikties 
sunkumą, mąstą ir trukmę, ją galima laikyti 
nereikšminga. Apie aptiktą neatitiktį ir 
įpareigojimą imtis taisomųjų veiksmų 
pranešama gavėjui.

Or. en

Pakeitimas 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tyčinės neatitikties atveju išmokos 
paprastai mažinamos ne mažiau kaip 
20 proc. ir jos gali būti net visiškai 
neskiriamos pagal vieną ar kelias 
paramos schemas vienerius ar kelerius 
kalendorinius metus.

Išbraukta.
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Or. es

Pagrindimas

3 dalies būtų geriau netaikyti tyčinės neatitikties atvejams, nes teisiškai labai sudėtinga 
įrodyti, kad ūkininkas tyčia neatitiko reikalavimų. Todėl siūloma šio tipo neatitiktį pakeisti 
neatitiktimi dėl ypač didelio aplaidumo, įtraukiant ją į 2 dalį ir išlaikant tokias pat nuobaudas 
kaip numatytos 3 dalyje.

Pakeitimas 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tyčinės neatitikties atveju išmokos 
paprastai mažinamos ne mažiau kaip 
20 proc. ir jos gali būti net visiškai 
neskiriamos pagal vieną ar kelias
paramos schemas vienerius ar kelerius 
kalendorinius metus.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

3 dalies reikėtų netaikyti tyčinės neatitikties atvejams, nes teisiškai labai sudėtinga įrodyti, 
kad ūkininkas ėmėsi apgalvotų ar tyčinių veiksmų. Todėl siūloma šio tipo neatitiktį pakeisti 
neatitiktimi dėl ypač didelio aplaidumo, įtraukiant ją į 2 dalį, nors nuobaudos būtų išlaikytos 
tokios pat kaip ir numatytos 3 dalyje.

Pakeitimas 632
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tyčinės neatitikties atveju išmokos 
paprastai mažinamos ne mažiau kaip 

3. Tyčinės ar rimtos neatitikties atveju 
išmokos mažinamos ne mažiau kaip 
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20 proc. ir jos gali būti net visiškai 
neskiriamos pagal vieną ar kelias paramos 
schemas vienerius ar kelerius kalendorinius 
metus.

20 proc. ir jos gali būti net visiškai 
neskiriamos pagal vieną ar kelias paramos 
schemas vienus ar kelerius kalendorinius 
metus. Pakartotinė neatitiktis, kuri 
atsiranda po to, kai paramos gavėjas buvo 
įspėtas arba jam taikytos sankcijos, 
laikoma rimta arba tyčine. 

Or. en

Pagrindimas

Jei praėjusiais metais ūkininkas buvo įspėtas arba jam buvo sumažintos išmokos dėl 
pakartotinio pažeidimo (pvz., aplinkos srities), ūkininkas supranta priežastis ir pasekmes arba 
turėjo galimybę rasti sprendimą, jo žiniomis vykdomi pakartotiniai pažeidimai laikomi rimtais 
ir tyčiniais. Nuostatos dėl bausmių turi būti kuo aiškesnės, todėl reikėtų vengti tokių 
pasakymų kaip „paprastai“, arba atsiras su įgyvendinimu susijusių skirtumų.

Pakeitimas 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tyčinės neatitikties atveju išmokos 
paprastai mažinamos ne mažiau kaip 
20 proc. ir jos gali būti net visiškai 
neskiriamos pagal vieną ar kelias paramos 
schemas vienerius ar kelerius kalendorinius 
metus.

3. Didelės neatitikties atveju išmokos 
paprastai mažinamos ne mažiau kaip 
20 proc. ir jos gali būti net visiškai 
neskiriamos pagal vieną ar kelias paramos 
schemas vienus ar kelerius kalendorinius 
metus.

Or. en

Pagrindimas

Auditoriai susiduria su problemomis, siekdami nustatyti neatitikčių tyčinį pobūdį. Neatitikties 
dydis yra daug objektyvesnis kriterijus, kurį audito departamentai galėtų patikimiau naudoti. 
(Pranešėjo pasiūlymas jį pakeisti dideliu aplaidumu yra probleminis klausimas, nes ši sąvoka 
niekur neapibrėžta.)

Pakeitimas 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tyčinės neatitikties atveju išmokos 
paprastai mažinamos ne mažiau kaip 
20 proc. ir jos gali būti net visiškai 
neskiriamos pagal vieną ar kelias paramos 
schemas vienerius ar kelerius kalendorinius 
metus.

3. Didelės neatitikties atveju išmokos 
paprastai mažinamos ne mažiau kaip 
15 proc. ir jos gali būti net visiškai 
neskiriamos pagal vieną ar kelias paramos 
schemas vienus ar kelerius kalendorinius 
metus.

Or. en

Pakeitimas 635
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tyčinės neatitikties atveju išmokos 
paprastai mažinamos ne mažiau kaip 
20 proc. ir jos gali būti net visiškai 
neskiriamos pagal vieną ar kelias paramos 
schemas vienerius ar kelerius kalendorinius 
metus.

3. Tyčinės neatitikties atveju išmokos 
paprastai mažinamos ne mažiau kaip 
20 proc. arba 8 000 EUR ir jos gali būti 
net visiškai neskiriamos pagal vieną ar 
kelias paramos schemas vienus ar kelerius 
kalendorinius metus.

Or. en

Pagrindimas

Neproporcinga kompleksinės paramos sistemą pagrįsti tik procentiniu dydžiu išreikštu 
paramos mažinimu. Dėl to parama gali būti labai sumažinama dėl labai menkos neatitikties, 
jeigu ją įvykdo stambus ūkininkas. Be to, už panašų pažeidimą, kurį padarė du skirtingi 
ūkininkai, parama mažinama nevienodai. Paramos mažinimo dydis priklausys nuo to, ar 
ūkininkas yra kelias subsidijas gaunantis smulkus ūkininkas ar daug subsidijų gaunantis 
stambesnis ūkininkas.

Pakeitimas 636
Juozas Imbrasas
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Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tyčinės neatitikties atveju išmokos
paprastai mažinamos ne mažiau kaip 20
proc. ir jos gali būti net visiškai 
neskiriamos pagal vieną ar kelias paramos 
schemas vienerius ar kelerius kalendorinius 
metus.

3. Tyčinės neatitikties atveju išmokos 
procentinis dydis gali būti mažinamas 
arba didinamas atsižvelgiant į sunkumo, 
masto, trukmės bei pasikartojimo 
kriterijus ir jos gali būti net visiškai 
neskiriamos pagal vieną ar kelias paramos 
schemas vienus ar kelerius kalendorinius 
metus.

Or. lt

Pakeitimas 637
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tyčinės neatitikties atveju išmokos 
paprastai mažinamos ne mažiau kaip 
20 proc. ir jos gali būti net visiškai 
neskiriamos pagal vieną ar kelias paramos 
schemas vienerius ar kelerius kalendorinius 
metus.

3. Didelės neatitikties atveju išmokos 
paprastai mažinamos ne mažiau kaip 
20 proc. ir jos gali būti net visiškai 
neskiriamos pagal vieną ar kelias paramos 
schemas vienus ar kelerius kalendorinius 
metus.

Or. en

Pakeitimas 638
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Abiem atvejais – visų pirma rimtų 
pažeidimų, kurie kartojami dvejus ar 
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daugiau metų arba kurie susiję su keliais 
standartais ar reikalavimais aplinkos ir 
visuomenės sveikatos kompleksinės 
paramos srityse, atveju, arba antra, jeigu 
atlikus rizikos vertinimą ir (arba) 
pakartotinę patikrą atsakinga institucija 
laikosi nuomonės, kad ūkis iš esmės gali 
pažeisti kompleksinės paramos standartus 
nurodant 2 straipsnyje apibrėžtas 
netvarias ūkininkavimo sistemas, –
atitinkamam paramos gavėjui ilgam 
nebemokamos BŽŪP išmokos.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu ūkis daugelį metų darė daug pažeidimų aplinkos ir visuomenės sveikatos srityse, jis iš 
esmės yra netvari ūkininkavimo sistema. Todėl esant taršai ir kilus visuomenės sveikatos 
krizėms ar atsiradus užterštumui ūkininkai gali sukurti papildomų sąnaudų visuomenei, taigi 
jiems ilgam reikėtų nutraukti viešomis lėšomis teikiamą paramą. Tai būtų taikoma tik 
rimtiems ir brangiai kainuojantiems pažeidimams, o ne nereikšmingiems pažeidimams, pvz., 
tiems, kurie atsiranda pametus keletą ausies įsagų, kai nėra ligos epidemijos.

Pakeitimas 639
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 10 proc. 
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 10 proc. 
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį, kad 
galėtų finansuoti Reglamento ES Nr. ... .
[RDR] 5 straipsnio 4 ir 5 dalyse 
numatytus aplinkos tikslus 
vadovaudamosi 4 ir 5 kaimo plėtros 
prioritetais.

Or. en
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Pagrindimas

(Žr. RDR reglamento 5 straipsnio 4 dalį ir IV priedą. 4 kaimo plėtros prioritetas: atkurti, 
išsaugoti ir pagerinti nuo žemės ūkio ir miškininkystės priklausančias ekosistemas; 5 kaimo 
plėtros prioritetas: skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai 
atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio bei maisto ir 
miškininkystės sektoriuose.)

Pakeitimas 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 10 proc.
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 25 proc.
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Or. es

Pagrindimas

Pageidautina išlaikyti 25 proc. pasiliekamų sumų dydį, kaip numatyta galiojančiame 
reglamente.

Pakeitimas 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 10 proc.
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 25 proc.
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti išlaikytas 25 proc. dydis, nustatytas galiojančiame reglamente.



PE494.482v02-00 120/183 AM\910034LT.doc

LT

Pakeitimas 642
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 10 proc.
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 25 proc.
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Or. pl

Pagrindimas

Nereikia keisti dabar galiojančios taisyklės, kad valstybės narės gali pasilikti iki 25 proc. 
sumų, sumažinant iki 10 proc.

Pakeitimas 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 10 proc.
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 25 proc. 
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 10 proc. Valstybės narės gali pasilikti 25 proc.
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sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Nematome pagrindo, dėl kurio Komisija pateikė šį pakeitimą (sumažino nuo 10 iki 25 proc.). 
Galiojančiame reglamente (Reglamento (EB) Nr. 73/2009 25 straipsnis) valstybėms narėms 
leidžiama pasilikti 25 proc. sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas.

Pakeitimas 645
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 10 proc.
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 25 proc.
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Or. lt

Pakeitimas 646
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pirmoje pastraipoje 
paminėtų sumų procentus gali skirti kaip 
papildomą paramą priemonėms pagal 
kaimiškųjų vietovių plėtros programas, 
finansuojamas iš EŽŪFKP, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. […] [RDR].

Or. pl
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Pakeitimas 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) visų pagal tvarkaraštį ir pagal 
specifinėmis sektoriaus taisyklėmis 
nustatytas išsamias nuostatas atliktų auditų 
ir patikrų rezultatų suvestinę.

v) visų pagal tvarkaraštį ir pagal 
specifinėmis sektoriaus taisyklėmis 
nustatytas išsamias nuostatas atliktų auditų 
ir patikrų rezultatų metinę suvestinę kartu 
su EŽŪGF bei EŽŪFKP išlaidų 
ataskaita.

Or. es

Pagrindimas

Siūlome kontrolės statistiką kartu su metine ataskaita Komisijai teikti vienintelį kartą iki 
kiekvienų metų vasario 1 d. Šiuo metu statistika turi būti teikiama įvairiu sektoriniuose 
reglamentuose nustatytu laiku ir vėliau įtraukiama į metinio sąskaitų tvirtinimo procedūrą, 
taip pat kartais ši statistika turi būti teikiama atliekant su atitikties tvirtinimu susijusius 
tyrimus.

Pakeitimas 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) visų pagal tvarkaraštį ir pagal 
specifinėmis sektoriaus taisyklėmis 
nustatytas išsamias nuostatas atliktų auditų 
ir patikrų rezultatų suvestinę.

v) visų pagal tvarkaraštį ir pagal 
specifinėmis sektoriaus taisyklėmis 
nustatytas išsamias nuostatas atliktų auditų 
ir patikrų rezultatų metinę suvestinę kartu 
su EŽŪGF bei EŽŪFKP išlaidų 
ataskaita.

Or. es

Pagrindimas

Kontrolės statistika kartu su metine ataskaita Komisijai turi būti teikiama vienintelį kartą iki 
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kiekvienų metų vasario 1 d. Šiuo metu statistika teikiama konkrečiu sektoriniuose 
reglamentuose nustatytu laiku ir vėliau įtraukiama į metinio sąskaitų tvirtinimo procedūrą, 
taip pat kartais ši statistika turi būti teikiama atliekant su atitikties tvirtinimu susijusius 
tyrimus.

Pakeitimas 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei Komisijos informavimo pagal šį 
straipsnį reikmėms reikalingas statistinis 
vertinimas, Komisija valstybėms narėms 
konkrečiu atveju reikalingą informaciją 
paskelbia laiku prieš prasidedant tam 
laikotarpiui, kuriuo ta informacija turi 
būti renkama.

Or. de

Pakeitimas 650
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Reglamente (ES) Nr. DP/xxx 
numatyta tiesioginė išmoka gavėjui 
išmokama ne eurais, valstybės narės eurais 
išreikštą pagalbos sumą konvertuoja į 
nacionalinę valiutą remdamosi naujausiu 
valiutos kursu, kurį nustatė Europos 
Centrinis Bankas iki metų, kuriais skiriama 
pagalba, spalio 1 d.

3. Jei Reglamente (ES) Nr. DP/xxx 
numatyta tiesioginė išmoka gavėjui 
išmokama ne eurais, valstybės narės eurais 
išreikštą pagalbos sumą konvertuoja į 
nacionalinę valiutą remdamosi naujausiu 
valiutos kursu, kurį nustatė Europos 
Centrinis Bankas iki metų, kuriais skiriama 
pagalba, rugsėjo 1 d.

Or. en
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Pakeitimas 651
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Reglamente (ES) Nr. DP/xxx 
numatyta tiesioginė išmoka gavėjui
išmokama ne eurais, valstybės narės eurais 
išreikštą pagalbos sumą konvertuoja į 
nacionalinę valiutą remdamosi naujausiu 
valiutos kursu, kurį nustatė Europos 
Centrinis Bankas iki metų, kuriais skiriama 
pagalba, spalio 1 d.

3. Jei Reglamente (ES) Nr. DP/xxx 
numatyta tiesioginė išmoka gavėjui 
išmokama ne eurais, valstybės narės eurais 
išreikštą pagalbos sumą konvertuoja į 
nacionalinę valiutą remdamosi naujausiu 
valiutos kursu, kurį nustatė Europos 
Centrinis Bankas iki metų, kuriais skiriama 
pagalba, rugsėjo 1 d.

Or. en

Pakeitimas 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nukrypstant nuo 3 dalies, valstybės 
narės eurais išreikštą pagalbos sumą gali 
konvertuoti į nacionalinę valiutą 
remdamosi vidutiniu daugiausia 
trisdešimt naujausių valiutos kursų, 
kuriuos nustatė valstybių narių centriniai 
bankai arba Europos Centrinis Bankas iki 
metų, kuriais skiriama pagalba, spalio 
1 d., vidurkiu.

Or. en

Pagrindimas

Daugiau lankstumo reikėtų suteikti taikant valiutų kursus.
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Pakeitimas 653
George Lyon, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nukrypstant nuo 3 dalies, valstybės 
narės eurais išreikštą pagalbos sumą gali 
konvertuoti į nacionalinę valiutą 
remdamosi vidutiniu daugiausia penkių 
naujausių valiutos kursų, kuriuos nustatė 
valstybių narių centriniai bankai arba 
Europos Centrinis Bankas iki metų, 
kuriais skiriama pagalba, spalio 1 d., 
vidurkiu.

Or. en

Pagrindimas

Tai suteiktų daugiau lankstumo taikant valiutų kursus. Tai suteiktų valstybėms narėms 
galimybę naudoti valiutų kursų vidurkį ir taip būtų sumažinta rizika, su kuria ūkininkai 
susiduria naudodami konkrečią dieną nustatytą vieną kursą.

Pakeitimas 654
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nukrypstant nuo 3 dalies, valstybės 
narės eurais išreikštą pagalbos sumą gali 
konvertuoti į nacionalinę valiutą 
remdamosi vidutiniu daugiausia 
trisdešimt naujausių valiutos kursų, 
kuriuos nustatė Europos Centrinis 
Bankas iki metų, kuriais skiriama 
pagalba, spalio 1 d., vidurkiu.

Or. en
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Pakeitimas 655
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
priimti priemones, kuriomis būtų 
užtikrinamas Sąjungos teisės aktų 
taikymas tais atvejais, kai jam gali 
trukdyti su nacionaline valiuta susijusi 
išskirtinė monetarinė praktika. Šiomis 
priemonėmis, jei reikia, gali būti 
nukrypstama nuo galiojančių taisyklių.

Išbraukta.

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
Apie pirmoje pastraipoje nurodytas 
priemones nedelsiant pranešama Europos 
Parlamentui, Tarybai ir valstybėms 
narėms.

Or. de

Pagrindimas

2 straipsnis yra tinkamas ir jo visiškai pakanka.

Pakeitimas 656
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant įvertinti bendros žemės ūkio 
politikos rezultatus nustatoma bendra 
stebėsenos ir vertinimo sistema. Į ją 
įtraukiamos visos priemonės, susijusios su 
bendros žemės ūkio politikos priemonių, 
visų pirma Reglamente (ES) Nr. DP/xxx 
numatytų tiesioginių išmokų, Reglamente 

Siekiant įvertinti bendros žemės ūkio 
politikos rezultatus nustatoma bendra 
stebėsenos ir vertinimo sistema, tačiau dėl 
jos neturi atsirasti papildomų mokėjimo, 
stebėjimo ir nuobaudų sistemų, susijusių 
su BŽŪP orientavimu į ekologiją. Į ją 
įtraukiamos visos priemonės, susijusios su 
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(ES) Nr. CMO/xxx numatytų rinkos 
priemonių, Reglamente (ES) Nr. RD/xxx 
numatytų kaimo plėtros priemonių ir šiame 
reglamente nurodytos kompleksinės 
paramos taikymo, stebėsena ir vertinimu.

bendros žemės ūkio politikos priemonių, 
visų pirma Reglamente (ES) Nr. DP/xxx 
numatytų tiesioginių išmokų, Reglamente 
(ES) Nr. CMO/xxx numatytų rinkos 
priemonių, Reglamente (ES) Nr. RD/xxx 
numatytų kaimo plėtros priemonių ir šiame 
reglamente nurodytos kompleksinės 
paramos taikymo, stebėsena ir vertinimu.

Or. de

Pakeitimas 657
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant įvertinti bendros žemės ūkio 
politikos rezultatus nustatoma bendra 
stebėsenos ir vertinimo sistema. Į ją 
įtraukiamos visos priemonės, susijusios su 
bendros žemės ūkio politikos priemonių, 
visų pirma Reglamente (ES) Nr. DP/xxx 
numatytų tiesioginių išmokų, Reglamente 
(ES) Nr. CMO/xxx numatytų rinkos 
priemonių, Reglamente (ES) Nr. RD/xxx 
numatytų kaimo plėtros priemonių ir šiame 
reglamente nurodytos kompleksinės 
paramos taikymo, stebėsena ir vertinimu.

Siekiant įvertinti bendros žemės ūkio 
politikos rezultatus nustatoma bendra 
stebėsenos ir vertinimo sistema. Į ją 
įtraukiamos visos priemonės, susijusios su 
bendros žemės ūkio politikos priemonių, 
visų pirma Reglamente (ES) Nr. DP/xxx 
numatytų tiesioginių išmokų, Reglamente 
(ES) Nr. CMO/xxx numatytų rinkos 
priemonių, Reglamente (ES) Nr. RD/xxx 
numatytų kaimo plėtros priemonių ir šiame 
reglamente nurodytos kompleksinės 
paramos taikymo, stebėsena ir vertinimu.
Komisija naudojasi sinergija ir kiek 
galėdama remiasi jau turimais 
duomenimis ir duomenų šaltiniais.

Or. de

Pagrindimas

Dėl stebėsenos ir vertinimo neturi padidėti jau esama biurokratinė našta valstybėms narėms 
ir paramos gavėjams. Todėl Komisija turėtų remtis jau turimais duomenų šaltiniais ir siekti 
sinergijos poveikio.
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Pakeitimas 658
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą rezultatų 
įvertinimą, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl tos sistemos turinio ir struktūros.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pateikti išsamesnės informacijos apie tai, kas bus įtraukta į bendrą stebėsenos ir 
vertinimo sistemą, siekiant išvengti pernelyg didelių reikalavimų administravimo 
institucijoms.

Pakeitimas 659
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje dalyje nurodytų bendros žemės 
ūkio politikos priemonių poveikis 
vertinamas atsižvelgiant į šiuos tikslus:

Pirmoje dalyje nurodytų bendros žemės 
ūkio politikos priemonių rezultatai 
vertinami atsižvelgiant į šiuos tikslus:

Or. de

Pakeitimas 660
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perspektyvią maisto gamybą, daugiausia 
dėmesio skiriant žemės ūkio pajamoms, 
žemės ūkio produktyvumui ir kainų 
stabilumui;

a) perspektyvią maisto gamybą, daugiausia 
dėmesio skiriant ūkininkų pajamoms, 
kainos maržai, einamosioms sąnaudoms,
žemės ūkio produktyvumui ir kainų 
stabilumui;

Or. en

Pagrindimas

Žr. J. Bové pranešimą dėl ūkio gamybos medžiagų tiekimo grandinės: struktūra ir pasekmės 
(2011/2114(INI)), kurį EP patvirtino 2012 m. sausio 19 d., ir 2010 m. vasario 25 d. J. Bové 
darbo dokumentą dėl sąžiningų ūkininkų pajamų. Veiksmingesnė Europos maisto produktų 
tiekimo grandinė.

Pakeitimas 661
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) besivystančių šalių perspektyvius 
maisto gamybos pajėgumus ir ilgalaikį 
apsirūpinimo maistu saugumą; visų 
pirma prekybos poveikį iš ES 
eksportuojamų prekių ES kainų rėmimui 
ir tokių kliūčių kaip tarifų ar prekybos 
kliūtys iš besivystančių šalių 
eksportuojamoms prekėms, šalinimą 
laikantis politikos suderinamumo 
vystymosi labui;

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP principas nekenkti politikos suderinamumo vystymosi labui požiūriu reiškia BŽŪP, 
kuri nekelia grėsmės maisto gamybai ir ilgalaikiam maisto saugumui arba nedaro neigiamo 
poveikio vietos ir smulkių gamintojų trečiosiose šalyse gyvenimo šaltiniui. Prekybos, žemės 
ūkio, pagalbos ir vystymosi politika remiamos sąveikos šiuo klausimu ir nekenkiama šiems 
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vystymosi tikslams.

Pakeitimas 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) išorės poveikį teisei į maistą, įskaitant 
poveikį maisto gamybos pajėgumams, 
ūkininkų pajamoms ir gyvenimo šaltiniui, 
taip pat galimybei nuvykti į besivystančias 
ir neturtingas šalis, kuriose vykdoma 
priklausomybės nuo importuojamo maisto 
mažinimo politika;

Or. en

Pakeitimas 663
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais apibrėžia 
specifinius pirmoje pastraipoje nurodytų 
tikslų rodiklius. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
apibrėžiami specifiniai pirmoje pastraipoje 
nurodytų tikslų rodikliai.

Or. de

Pagrindimas

Tai nėra vien techninis sprendimas.

Pakeitimas 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais apibrėžia 
specifinius pirmoje pastraipoje nurodytų 
tikslų rodiklius. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Komisija įgyvendinimo aktais apibrėžia 
specifinius pirmoje pastraipoje nurodytų 
tikslų rodiklius. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Rodikliai 
susiejami su politikos struktūra bei 
tikslais ir sudaro galimybę įvertinti 
politikos pažangą, veiksmingumą ir 
rezultatyvumą, palyginti su tikslais.

Or. en

Pakeitimas 665
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais apibrėžia 
specifinius pirmoje pastraipoje nurodytų 
tikslų rodiklius. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Komisija įgyvendinimo aktais apibrėžia 
specifinius pirmoje pastraipoje nurodytų 
tikslų rodiklius. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Rodikliai 
susiejami su politikos struktūra bei 
tikslais ir sudaro galimybę įvertinti 
politikos pažangą, veiksmingumą ir 
rezultatyvumą, palyginti su tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pateikti išsamesnės informacijos apie tai, kas bus įtraukta į bendrą stebėsenos ir 
vertinimo sistemą, siekiant išvengti pernelyg didelių reikalavimų administravimo 
institucijoms.
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Pakeitimas 666
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Stebėsenos ir vertinimo sistema 
bendros žemės ūkio politikos struktūrą 
atspindi tokiu būdu:
a) Reglamente (ES) Nr. DP/xxx numatytų 
tiesioginių išmokų, Reglamente (ES) 
Nr. CMO/xxx numatytų rinkos 
priemonių, Reglamente (ES) Nr. RD/xxx 
numatytų kaimo plėtros priemonių ir 
šiame reglamente nurodytos kompleksinės 
paramos taikymo atveju Komisija stebi šių 
priemonių taikymą remdamasi valstybių 
narių ataskaitomis, pateikiamomis 
laikantis šiame reglamente nustatytų 
taisyklių. Komisija nustato daugiametį 
vertinimo planą, kuriame numatomi 
konkrečių priemonių periodiniai 
vertinimai, atliekami vadovaujant 
Komisijai. Vertinimai atliekami laiku ir 
juos atlieka nepriklausomi vertintojai.
b) Kaimo plėtros politikos intervencijos 
stebėsena ir vertinimas bus atliekami 
pagal Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 74–
86 straipsnius.
Komisija užtikrina, kad visų 1 dalyje 
nurodytų žemės ūkio politikos priemonių 
bendras poveikis būtų išmatuojamas ir 
įvertinamas atsižvelgiant į 2 dalyje 
nurodytus bendrus tikslus. Bendros žemės 
ūkio politikos rezultatai siekiant jos 
bendrų tikslų išmatuojami ir įvertinami 
remiantis bendrais poveikio rodikliais, o 
pagrindiniai konkretūs tikslai – remiantis 
rezultatų rodikliais. Komisija parengia 
visų bendros žemės ūkio politikos 
priemonių bendrų rezultatų išmatavimo ir 
įvertinimo ataskaitas remdamasi 
duomenimis, pateiktais bendros žemės 
ūkio politikos vertinimuose, įskaitant 
kaimo plėtros programų vertinimus, taip 
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pat kitais atitinkamais informacijos 
šaltiniais.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pateikti išsamesnės informacijos apie tai, kas būtų įtraukta į bendrą stebėsenos ir 
vertinimo sistemą, siekiant išvengti pernelyg sudėtingų reikalavimų administravimo 
institucijoms.

Pakeitimas 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės Komisijai pateikia visą 
informaciją, būtiną atitinkamoms 
priemonėms stebėti ir vertinti.

Valstybės narės Komisijai pateikia visą 
informaciją, būtiną atitinkamoms 
priemonėms stebėti ir vertinti. Ši 
informacija kuo labiau grindžiama 
patikimais duomenų šaltiniais, pvz., Ūkių 
apskaitos duomenų tinklo ir Eurostato 
duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės ir paramos gavėjai jau surinko ir pateikė daug informacijos. Todėl svarbu, 
kad ateityje ši sistema būtų grindžiama patikimais duomenų šaltiniais ir kad būtų nustatoma 
kuo mažiau naujų informacijos teikimo reikalavimų.

Pakeitimas 668
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės Komisijai pateikia visą 
informaciją, būtiną atitinkamoms 

Valstybės narės Komisijai pateikia visą 
informaciją, būtiną atitinkamoms 
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priemonėms stebėti ir vertinti. priemonėms stebėti ir vertinti. Ši 
informacija kuo labiau grindžiama 
patikimais duomenų šaltiniais, pvz., Ūkių 
apskaitos duomenų tinklo ir Eurostato 
duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pateikti išsamesnės informacijos apie tai, kas būtų įtraukta į bendrą stebėsenos ir 
vertinimo sistemą, siekiant išvengti pernelyg sudėtingų reikalavimų administravimo 
institucijoms.

Pakeitimas 669
George Lyon, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės 
narės, duomenų poreikių ir potencialių 
duomenų šaltinių sinergijos taisykles. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės 
narės, atsižvelgdama į poreikį išvengti 
nereikalingos administracinės naštos, ir 
duomenų poreikių ir potencialių duomenų 
šaltinių sinergijos taisykles. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės ir paramos gavėjai jau surinko ir pateikė daug informacijos. Todėl svarbu, 
kad ateityje ši sistema būtų grindžiama patikimais duomenų šaltiniais ir kad būtų nustatoma 
kuo mažiau naujų informacijos teikimo reikalavimų.

Pakeitimas 670
Julie Girling



AM\910034LT.doc 135/183 PE494.482v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės 
narės, duomenų poreikių ir potencialių 
duomenų šaltinių sinergijos taisykles. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės 
narės, atsižvelgdama į poreikį išvengti 
nereikalingos administracinės naštos, ir 
duomenų poreikių ir potencialių duomenų 
šaltinių sinergijos taisykles. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pateikti išsamesnės informacijos apie tai, kas būtų įtraukta į bendrą stebėsenos ir 
vertinimo sistemą, siekiant išvengti pernelyg sudėtingų reikalavimų administravimo 
institucijoms.

Pakeitimas 671
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės 
narės, duomenų poreikių ir potencialių 
duomenų šaltinių sinergijos taisykles. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės 
narės, duomenų poreikių ir potencialių 
duomenų šaltinių sinergijos taisykles. Dėl 
šių įgyvendinimo aktų neturi padidėti 
biurokratinė našta valstybėms narėms ir 
paramos gavėjams. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. de
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Pakeitimas 672
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija kas ketveri metai teikia
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
apie šio straipsnio įgyvendinimą. Pirmoji 
ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
2017 m. gruodžio 31 d.

4. Komisija pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai pirmąją ataskaitą apie šio 
straipsnio įgyvendinimą, įskaitant 
pirmuosius bendros žemės ūkio politikos 
rezultatus, ne vėliau kaip 2018 m. 
gruodžio 31 d. Antroji ataskaita, į kurią 
įtraukiamas bendros žemės ūkio politikos 
rezultatų vertinimas, pateikiama ne vėliau 
kaip 2021 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pateikti išsamesnės informacijos apie tai, kas būtų įtraukta į bendrą stebėsenos ir 
vertinimo sistemą, siekiant išvengti pernelyg sudėtingų reikalavimų administravimo 
institucijoms.

Pakeitimas 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Smulkių ūkininkų ir paveiktų grupių 
besivystančiose šalyse skundai dėl didelių 
sunkumų, kilusių dėl tiesioginio arba 
netiesioginio BŽŪP poveikio arba dėl 
grėsmės, kad didelių sunkumų gali kilti 
dėl šio poveikio, turėtų būti teikiami EP 
nuolatiniam politikos suderinamumo 
vystymosi labui pranešėjui ir turėtų būti 
nurodomi Komisijos metinėje ataskaitoje. 
Siekiant užtikrinti sąžiningą bylos 
nagrinėjimą, skundo pateikėjui padeda 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
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generaliniame direktorate bylas 
nagrinėjantis pareigūnas. Įrodymus gali 
pateikti paveiktos grupės arba kiti 
suinteresuotieji subjektai.

Or. en

Pagrindimas

Bylas nagrinėjantys pareigūnai jau dirba Konkurencijos generaliniame direktorate ir 
Prekybos generaliniame direktorate. Reikia užtikrinti, kad ES žemės ūkis ir eksportuotojai 
turėtų daugiau procedūrinių galimybių prisidėti prie to, kad būtų laikomasi žmogaus teisių ir 
politikos suderinamumo vystymosi labui įsipareigojimų. Taigi siūloma, kad Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros generaliniame direktorate būtų bylas nagrinėjantis pareigūnas.

Pakeitimas 674
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110a straipsnis
Poveikio besivystančioms šalims 

vertinimas
1. Remiantis SESV 208 straipsniu, 
reguliariai atliekami nepriklausomi 
BŽŪP poveikio besivystančių šalių maisto 
gamybos pajėgumams ir ilgalaikiam 
apsirūpinimo maistu saugumui 
vertinimai, itin daug dėmesio skiriant 
vietos ir smulkiems gamintojams. 
Vertinimas taip pat grindžiamas 
vyriausybių, ūkininkų organizacijų, 
pilietinės visuomenės organizacijų ir kitų 
besivystančių šalių, kurios yra ES 
prekybos partnerės, suinteresuotųjų 
subjektų pateiktais duomenimis.
2. Komisija deleguotaisiais aktais nustato 
poveikio vertinimo aprėptį ir tvarką, 
atsižvelgdama į atitinkamas tarptautines 
iniciatyvas, ypač į specialiojo Jungtinių 
Tautų pranešėjo teisės į maistą 
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klausimais, FAO ir Aprūpinimo maistu 
komiteto iniciatyvas.
3. Komisija teikia metinę vertinimo 
rezultatų, gautų duomenų ir ES politinio 
atsako ataskaitą Tarybai ir Europos 
Parlamentui.

Or. en

Pagrindimas

SESV 208 straipsnis: FAO ir Aprūpinimo maistu komitetas, griežtai vertinant, yra du skirtingi 
subjektai, todėl juos abu reikėtų nurodyti. 

Pakeitimas 675
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
110 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110a straipsnis
Poveikio besivystančioms šalims 

vertinimas
1. Remiantis SESV 208 straipsniu, 
reguliariai atliekami nepriklausomi 
BŽŪP poveikio besivystančių šalių maisto 
gamybos pajėgumams ir ilgalaikiam 
apsirūpinimo maistu saugumui 
vertinimai, itin daug dėmesio skiriant 
vietos ir smulkiems žemės savininkams. 
Vertinimas taip pat grindžiamas 
vyriausybių, ūkininkų organizacijų, 
pilietinės visuomenės organizacijų ir kitų 
besivystančių šalių, kurios yra ES 
prekybos partnerės, suinteresuotųjų 
subjektų pateiktais duomenimis.
2. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
poveikio vertinimo aprėptį ir tvarką, 
atsižvelgdama į atitinkamas tarptautines 
iniciatyvas, ypač į specialiojo Jungtinių 
Tautų pranešėjo teisės į maistą klausimais 
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ir FAO Aprūpinimo maistu komiteto 
iniciatyvas. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
3. Komisija teikia metinę vertinimo 
rezultatų, gautų duomenų ir ES politinio 
atsako ataskaitą Tarybai ir Europos 
Parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 676
Julie Girling, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
110 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110a straipsnis
IV skyrius Suskirstymas regionais

Valstybės narės prireikus ir laikydamosi 
savo konstitucinės tvarkos, regionų 
lygmeniu gali įgyvendinti bendros žemės 
ūkio politikos nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 677
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110b straipsnis
Smulkių žemės savininkų ir paveiktų 
grupių besivystančiose šalyse skundai dėl 
didelių sunkumų, kilusių dėl tiesioginio 
arba netiesioginio BŽŪP poveikio arba 
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dėl grėsmės, kad didelių sunkumų gali 
kilti dėl šio poveikio, turėtų būti teikiami 
EP nuolatiniam politikos suderinamumo 
vystymosi labui pranešėjui ir turėtų būti 
nurodomi Komisijos metinėje ataskaitoje. 
Siekiant užtikrinti sąžiningą bylos 
nagrinėjimą, skundo pateikėjui padeda 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
generaliniame direktorate bylas 
nagrinėjantis pareigūnas. Įrodymus gali 
pateikti paveiktos grupės arba kiti 
suinteresuotieji subjektai.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad ES žemės ūkis ir eksportuotojai turėtų daugiau procedūrinių galimybių 
prisidėti prie to, kad būtų laikomasi žmogaus teisių ir politikos suderinamumo vystymosi labui 
įsipareigojimų. Bylas nagrinėjantys pareigūnai – Komisijos pareigūnai, kuriems suteikiama 
informacija apie taisyklių pažeidimus – jau dirba Konkurencijos generaliniame direktorate ir 
Prekybos generaliniame direktorate. Taigi siūloma, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
generaliniame direktorate būtų bylas nagrinėjantis pareigūnas.

Pakeitimas 678
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110c straipsnis
Paprastai sudarant prekybos susitarimus 
reikėtų įtraukti apsaugos sąlygas dėl 
neigiamo BŽŪP poveikio ilgalaikiam 
apsirūpinimo maistu saugumui ir dėl 
didelių sunkumų, kurie kyla smulkiems 
žemės savininkams. Ši socialinė apsauga 
BŽŪP neigiamo poveikio atveju teikiama 
paveiktoms grupėms ir šalims. Socialinės 
apsaugos sąlyga gali būti paremta 
CARIFORUM ir ES ekonominės 
partnerystės susitarimo 25 straipsnio 
2 dalies b punktu, kuriame nurodoma, 
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kad apsaugos priemonė gali būti taikoma, 
jei vienos šalies kilmės produktai įvežami į 
kitos šalies teritoriją tokiais dideliais 
kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad sukelia 
arba gali sukelti ekonomikos sektoriaus 
sutrikimų, ypač jei šie sutrikimai kelia 
rimtų socialinių problemų.

Or. en

Pagrindimas

Socialinės apsaugos sąlyga: panašus CARIFORUM ir ES ekonominės partnerystės susitarimo 
25 straipsnio 2 dalies b punktas

Pakeitimas 679
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
suteikiami Komisijai neribotam laikui nuo 
šio reglamento įsigaliojimo.

Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
suteikiami Komisijai penkeriems metams 
nuo ...*.
_____________

* Šio reglamento įsigaliojimo.

Or. de

Pagrindimas

Atitinka Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto poziciją (A7-0209/2011, 2011 m. gegužės 
25 d.), priimtą per suderinimo su Lisabonos sutarties nuostatomis procesą. 

Pakeitimas 680
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
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suteikiami Komisijai neribotam laikui nuo 
šio reglamento įsigaliojimo.

suteikiami Komisijai penkeriems metams
nuo šio reglamento įsigaliojimo. 

Or. de

Pagrindimas

EP turėtų aktyviai patvirtinti įgaliojimų suteikimą Komisijai ir neturėtų, kilus abejonėms, 
kovoti dėl savo paties teisėkūros teisių sugrąžinimo.

Pakeitimas 681
Hans-Peter Mayer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip likus devyniems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija pateikia ataskaitą, 
susijusią su įgaliojimų suteikimu. 
Įgaliojimų suteikimas pratęsiamas tokios 
pačios trukmės laikotarpiui, jei likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
atitinkamo laikotarpio pabaigos tam 
pritaria Europos Parlamentas ir Taryba. 
Šį sprendimą Europos Parlamentas 
priima savo narių balsų dauguma, o 
Taryba – kvalifikuota dauguma.

Or. de

Pagrindimas

EP turėtų aktyviai patvirtinti įgaliojimų suteikimą Komisijai ir neturėtų, kilus abejonėms, 
kovoti dėl savo paties teisėkūros teisių sugrąžinimo.

Pakeitimas 682
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija parengia ataskaitą dėl deleguotų 
įgaliojimų ne vėliau kaip likus devyniems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos. Įgaliojimų suteikimas 
automatiškai pratęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, 
kai Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

Or. de

Pagrindimas

Atitinka Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto poziciją (A7-0209/2011, 2011 m. gegužės 
25 d.), priimtą per suderinimo su Lisabonos sutarties nuostatomis procesą. 

Pakeitimas 683
Hans-Peter Mayer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip likus devyniems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija pateikia ataskaitą, 
susijusią su įgaliojimų suteikimu. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Europos 
Parlamentas arba Taryba likus ne mažiau 
kaip trims mėnesiams iki atitinkamo 
laikotarpio pabaigos tokį pratęsimą 
atšaukia.

Or. de

Pakeitimas 684
Rareş-Lucian Niculescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Privaloma ūkių konsultavimo sistemos 
taikymo klimato kaitos mažinimo ir 
prisitaikymo prie jos, biologinės įvairovės, 
vandens apsaugos, pranešimo apie 
gyvūnų ir augalų ligas ir inovacijų srityse 
apimtis, numatyta 12 straipsnio 2 dalies 
c punkte.

Ūkių konsultavimo sistemos apimtis, kuri 
apima kaimo plėtros priemones, todėl ne 
tik kompleksinę paramą ir ekologiškumo 
didinimą, kaip numatyta 12 straipsnio 
3 dalies c punkte.

Or. en

Pakeitimas 685
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Informacija apie numatomą klimato 
kaitos poveikį atitinkamuose regionuose, 
atitinkamos ūkininkavimo veiklos 
sąlygojamų šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų poveikį, žemės ūkio 
sektoriaus indėlis į klimato kaitos 
švelninimą taikant tobulesnę ūkininkavimo 
ir agrarinės miškininkystės praktiką, 
ūkiuose įgyvendinant atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos projektus ir didinant
energijos naudojimo ūkiuose efektyvumą.

– Informacija apie esamą arba ateityje 
numatomą klimato kaitos poveikį, 
atitinkamos ūkininkavimo veiklos 
sąlygojamų šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų poveikį ir žemės ūkio 
sektoriaus indėlį į klimato kaitos 
švelninimą taikant tobulesnę ūkininkavimo
ir agrarinės miškininkystės praktiką, 
įgyvendinant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos projektus, pagrįstus saule, vėju ir 
atliekomis ūkiuose ir būdais, kuriais būtų 
galima geriau patiems apsirūpinti 
energija ir pasiekti, kad energijos 
naudojimas ūkiuose būtų efektyvus, pvz., 
taikant energijos efektyvumo planavimo 
schemas.

Or. en

Pagrindimas

Mokslininkai vieningai sutaria, kad klimato kaita jau daro poveikį ganykloms, ir tikėtina, kad 
paveiks kiekvieną regioną.

Pakeitimas 686
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos 1 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Informacija, kuri padėtų ūkininkams 
planuoti, kaip geriausia investuoti į savo 
sistemas, kurios būtų atsparios klimato 
kaitai, ir kuriomis ES lėšomis jie gali 
pasinaudoti. Visų pirma informacija apie 
žemės ūkio paskirties teritorijos 
prisitaikymą prie klimato svyravimų ir 
ilgalaikių pokyčių ir informacija apie tai, 
kaip priimti praktines agronomines 
priemones, kuriomis būtų siekiama didinti 
ūkininkavimo sistemų atsparumą 
potvyniams ir sausroms, taip pat gerinti 
bei kuo geriau panaudoti anglies lygį 
dirvožemyje.

Or. en

Pagrindimas

Tai padės ūkininkams planuoti, kaip geriausia investuoti į savo ūkininkavimo sistemas, kurios 
būtų atsparios klimato kaitai, ir planuoti, kuriomis ES lėšomis jie gali pasinaudoti.

Pakeitimas 687
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos 11 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Informacija apie gamybos optimizavimą 
ir gamybos sąnaudų mažinimą skatinant 
ganyklomis grindžiamas atrajotojų 
ganymo sistemas, o ne priklausomybę nuo 
importuojamos sojos, įskaitant 
informaciją apie laikinų ganyklų, kuriose 
auga žolė ir auginamos daržovės, 
galimybių optimizavimą, ir t. t.

Or. en
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Pakeitimas 688
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies antros pastraipos 7 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Informacija apie teigiamą biologinės 
įvairovės ir agrarinių sistemų atsparumo 
sąveiką ir rizikos plitimą, taip pat apie 
monokultūrų ir galimos rizikos prarasti 
pasėlius ir (arba) kenkėjų žalos bei 
ekstremalių klimato sąlygų ryšį.

Or. en

Pakeitimas 689
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies antros pastraipos 8 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Informacija apie tai, kaip geriausia 
užkirsti kelią svetimų invazinių rūšių 
plitimui ir kodėl tai svarbu ekosistemai 
veiksmingai veikti ir atsparumui klimato 
kaitai, įskaitant informaciją apie galimybę 
finansuoti likvidavimo sistemas, kai 
numatoma papildomų sąnaudų.

Or. en

Pakeitimas 690
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies antros pastraipos 8 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Pažangiai nepriklausomų ūkininkavimo 
teritorijų sąveikai remti skirtos gairės, 
siekiant apsaugoti biologinę įvairovę, ir 
veiksmingiau naudoti ūkininkavimo 
išteklius laikantis integruoto pasėlių 
valdymo principų.

Or. en

Pagrindimas

Intelligent cooperation between independent nearby farming areas is one of the elements 
which substantially contributes to a better protection of biodiversity through a better use of 
natural resources. Guidelines targeted to foster this kind of cooperation between them should 
be developed will ensure that farmers are provided with information and guidelines (to be 
developed by Member States) on how to foster interaction between their farms and reduce the 
impact on the environment and biodiversity from their activities. In particular, the 
Sustainable Use Directive and Integrated Pest Management provide an excellent framework 
for this interaction.

Pakeitimas 691
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vandens apsauga: Vandens apsauga ir veiksmingas 
maistingųjų medžiagų ciklas:

Or. en

Pakeitimas 692
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies trečios pastraipos antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamas augalų apsaugos produktų 
naudojimas, kaip nustatyta Reglamento 
(EB) Nr. 1107/2009 55 straipsnyje, visų 
pirma atitiktis bendriesiems integruotos 
kenkėjų kontrolės, nurodytos Direktyvos 
2009/128/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų pagrindus siekiant tausiojo 
pesticidų naudojimo, 14 straipsnyje, 
principams.

Tinkamas augalų apsaugos produktų 
naudojimas, kaip nustatyta Reglamento 
(EB) Nr. 1107/2009 55 straipsnyje, visų 
pirma atitiktis bendriesiems integruotos 
kenkėjų kontrolės, nurodytos Direktyvos 
2009/128/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų pagrindus siekiant tausiojo 
pesticidų naudojimo, 14 straipsnyje, 
principams. Visų pirma konsultacijos 
integruotos kenkėjų kontrolės ir ne 
cheminių priemonių naudojimo vietoj 
pesticidų klausimais, įskaitant biologinės 
kontrolės priemonių naudojimą kaip būdą 
sumažinti kenkėjų skaičių ir švelninti jų 
pasekmes, pvz., natūralių priešų 
naudojimas ir augalų stiprinimo būdų 
naudojimas, taip pat darbo saugos 
standartai.

Or. en

Pakeitimas 693
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies trečios pastraipos 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Informacija apie uždarų sistemų naudą 
ir veiksmingą ūkio ar vietos maistingų 
medžiagų ciklą, skirtą ūkio gamybos 
sąnaudoms ir sumažinti viešąsias išlaidas, 
kurios skiriamos išorės sąnaudoms, taip 
pat informacija apie maistingų medžiagų 
valdymo planus.

Or. en
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Pakeitimas 694
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies trečios pastraipos 5 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Informacija apie tvarias, nedideles 
drėkinimo sistemas ir tai, kaip kuo labiau 
patobulinti drėkinimo lietumi sistemas, 
siekiant skatinti efektyviai naudoti 
vandenį.

Or. en

Pakeitimas 695
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies trečios pastraipos 5 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Informacija apie vandens naudojimo 
mažinimą žemės ūkyje, įskaitant javų 
pasirinkimą, apie dirvožemio humuso 
gerinimą, siekiant ilgiau išlaikyti vandenį 
ir sumažinti poreikį drėkinti.

Or. en

Pakeitimas 696
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies ketvirtos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie gyvūnų ir augalų ligas: Gyvūnų ir augalų ligos:
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Or. en

Pagrindimas

Konsultacijoms apie ligas turėtų būti taikomi ne vien įpareigojimai teikti pranešimus ir jas 
teikiant bent jau turėtų būti sprendžiamas ligų priežasčių klausimas.

Pakeitimas 697
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies ketvirtos pastraipos 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2009 m. spalio 21 d. Tarybos 
direktyva 2009/128/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant 
tausiojo pesticidų naudojimo, įskaitant 
integruotos kenkėjų kontrolės 
įpareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 698
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies ketvirtos pastraipos 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geros būklės ir derlingo dirvožemio 
išlaikymas:
– Informacija apie dirvožemio biotos 
didinimą ir grunto struktūros gerinimą 
taikant paprastus agronominius metodus, 
pvz., sėjomainą ir tręšimą mėšlu, ir darant 
poveikį ilgalaikiam derlingumui, gamybos 
pajėgumui ir sausinimui; informacija 
apie pernelyg didelę priklausomybę nuo 
sintetinių trąšų ir to padarinius 
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dirvožemio būklei, vandens taršai ir ūkio 
gamybos sąnaudoms; informacija apie 
kenkėjų atsiradimo ir jų antplūdžių 
mažinimą taikant sėjomainą.

Or. en

Pakeitimas 699
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies penktos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Inovacijos: Inovacijos (horizontalios visiems pirmiau 
minėtiems klausimams):

Or. en

Pakeitimas 700
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies penktos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Informacija apie veiksmus, kuriais 
siekiama kurti ir diegti inovacijas.

– Informacija apie Reglamento (ES) 
Nr. RD 61 straipsnyje numatytų Europos 
žemės ūkio našumo ir tvarumo inovacijų 
partnerysčių tikslus.

Or. en

Pagrindimas

EIP darbas ir veikla žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje negali būti atsiejama nuo ūkių 
konsultavimo sistemos. Reikėtų toliau plėtoti jų tarpusavio priklausomybę ir sąsajas, siekiant 
kuo geriau ir plačiau jas panaudoti. Informaciją apie EIP tikslus ir esamas veiklos grupes bei 
jų užduotis teikiant bent jau pasinaudojus ūkių konsultavimo sistemų taikymo sritimi būtų 
užtikrinama, kad ūkininkai būtų informuoti apie vykstančią veiklą ir toliau stiprintų sąveiką 
su abiem priemonėmis.
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Pakeitimas 701
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies penktos pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Informacija apie esamas veiklos grupes, 
įsteigtas pagal Reglamento (ES) Nr. RD 
62 straipsnį, įskaitant jų užduotis, ir, kai 
taikytina, apie mainų ir bendradarbiavimo 
su jomis skatinimą.

Or. en

Pagrindimas

EIP darbas ir veikla žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje negali būti atsiejama nuo ūkių 
konsultavimo sistemos. Reikėtų toliau plėtoti jų tarpusavio priklausomybę ir sąsajas, siekiant 
kuo geriau ir plačiau jas panaudoti. Informaciją apie EIP tikslus ir esamas veiklos grupes bei 
jų užduotis teikiant bent jau pasinaudojus ūkių konsultavimo sistemų taikymo sritimi būtų 
užtikrinama, kad ūkininkai būtų informuoti apie vykstančią veiklą ir toliau stiprintų sąveiką 
su abiem priemonėmis.

Pakeitimas 702
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies penktos pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Informacija apie kaimo plėtros 
programas, grindžiamas žinių perdavimo 
ir naujovių prioritetų žemės ūkio srityje 
įvykdymu, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. RD 5 straipsnio 
1 dalyje.

Or. en
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Pagrindimas

Informacijos apie esamas kaimo plėtros programas, grindžiamas žinių perdavimo ir naujovių 
prioritetų žemės ūkio srityje įvykdymu, teikimas ūkininkams padėtų jiems dalyvauti šiose 
programose ir padėtų greičiau pereiti prie naujoviškesnio, našesnio ir konkurencingesnio 
žemės ūkio.

Pakeitimas 703
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Keitimasis geriausia patirtimi, mokymai ir 
gebėjimų stiprinimas (horizontalus 
visiems pirmiau minėtiems klausimams)

Or. en

Pakeitimas 704
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies 
b punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys, 
5 straipsnio a, b ir d punktai
(Šis pakeitimas taikomas 2 SVR „2009 m. 
lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 
2010 1 26, p. 7“).

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti paukščius, gyvenančius žemės ūkio paskirties plotuose, labai svarbu, kad 
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Paukščių direktyvos 5 straipsnio a, b ir punktų, susijusių su tyčiniu laukinių paukščių žudymu 
ar gaudymu, tyčiniu kiaušinių ir lizdų pažeidimu bei tyčiniu paukščių trikdymu, nuostatos 
būtų dar kartą pateikiamos SVR reikalavimuose.

Pakeitimas 705
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SVR: teisės aktais nustatyti valdymo 
reikalavimai

SVR: teisės aktais nustatyti valdymo 
reikalavimai

GAAB: geros agrarinės ir aplinkosaugos 
žemės būklės standartai

GAAB: geros agrarinės ir aplinkosaugos 
ūkininkavimo sistemų būklės standartai

Or. en

Pakeitimas 706
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto antraštė „Vanduo“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vanduo Vandens apsauga ir veiksminga 
maistingųjų medžiagų ciklas

Or. en

Pakeitimas 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo pagrindinio objekto „Vanduo“ 1 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis ir 5 straipsnis Veiksmų programos ir gerosios žemės 
ūkio patirties kodeksų, valstybių narių 
parengtų pagal 4 ir 5 straipsnius, 
įgyvendinimas tuo atveju, kai ūkiai yra 
vietovėse, kurioms iškilęs nitratų taršos 
pavojus

Or. es

Pakeitimas 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Vanduo“ 1 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis ir 5 straipsnis Veiksmų programos ir gerosios patirties 
kodekso įgyvendinimas tuo atveju, kai 
ūkiai yra pažeidžiamose vietovėse

Or. es

Pagrindimas

Direktyvos straipsnius, kuriuose nurodomos bendros valstybių narių prievolės, geriau 
pakeisti konkrečiais reikalavimais, kuriuos turi įgyvendinti paramos gavėjai.

Pakeitimas 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Vanduo“ 1 a SVR (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus
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Or. en

Pagrindimas

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Pakeitimas 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Vanduo“ 1 a SVR (naujo) paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis, 11 straipsnio 3 dalies e, g, h, i 
ir j punktai

Or. en

Pagrindimas

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Pakeitimas 711
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo pagrindinio objekto „Vanduo“ 1 a SVR (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus

Or. en

Pakeitimas 712
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Vanduo“ 1 a SVR (naujo) paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis, 11 straipsnio 3 dalies e, g, h, i 
ir j punktai

Or. en

Pakeitimas 713
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Vanduo“ 1 a SVR (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. 
Direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus 

Or. en
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Pakeitimas 714
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Vanduo“ 1 a SVR (naujo) paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis, 11 straipsnio 3 dalis, pvz., j

Or. en

Pakeitimas 715
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Vanduo“ 3 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gruntinio vandens apsauga nuo taršos: 
tiesioginio nuotekų išleidimo į gruntinį 
vandenį draudimas ir priemonės, 
kuriomis užkertamas kelias netiesioginei 
gruntinio vandens taršai, kai ant žemės 
patenka ir per dirvožemį persisunkia 
pavojingos medžiagos, išvardytos 
Direktyvoje 80/68/EEB.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Vanduo“ 3 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gruntinio vandens apsauga nuo taršos: 
tiesioginio nuotekų išleidimo į gruntinį 
vandenį draudimas ir priemonės, kuriomis 
užkertamas kelias netiesioginei gruntinio 

Teisingas augalų apsaugos produktų
naudojimas, tik leidžiamų produktų 
naudojimas rekomenduojamais kiekiais ir
laikantis etiketėje pateikiamų nurodymų. 
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vandens taršai, kai ant žemės patenka ir
per dirvožemį persisunkia pavojingos 
medžiagos, išvardytos Direktyvoje 
80/68/EEB.

Duomenų, į kuriuos įeina naudojamo 
produkto pavadinimas, sudėtis, naudojimo 
sklype data, naudotojas, naudotojo 
kvalifikacijos lygis, dozė ir naudojimo 
metodas, registravimas registre.

Or. es

Pagrindimas

Kadangi Direktyvos 2000/60/EB nuostatos taps kompleksinės paramos įpareigojimų dalimi, 
kai tik valstybės narės perkels šią direktyvą į nacionalinę teisę, šis įpareigojimas turi būti 
panaikintas ir pakeistas kitu prevencinio pobūdžio reikalavimu, kurį galima patikrinti.

Pakeitimas 717
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Vanduo“ 3 a GAAB (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias laikymo tankis, susijęs su 
ūkio teritorijos galimybe sugerti

Or. en

Pakeitimas 718
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinis objektas „Dirvožemis ir anglies sankaupa“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtiniausia dirvožemio danga Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 719
 Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Dirvožemis ir anglies sankaupa“ 4 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtiniausia dirvožemio danga Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Dirvožemis ir anglies sankaupa“ 4 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtiniausia dirvožemio danga Šlaitų, kuriuose auga sumedėję augalai, 
dirvožemio danga – žolinė augmenija 
(savaiminė natūrali ar apsėta augmenija),
išskyrus laikotarpius, kuriais ši augmenija 
gali konkuruoti su grūdinėmis kultūromis 
kaip pašaras.

Or. es

Pagrindimas

Komisijos pateikta apibrėžtis labai bendra ir ją taikant galėtų kilti problemų.

Pakeitimas 721
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Dirvožemis ir anglies sankaupa“ 5 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtiniausias žemės valdymas atsižvelgiant 
į konkrečiai teritorijai būdingas sąlygas, 
siekiant apriboti eroziją.

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 722
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
 II priedo pagrindinio objekto „Dirvožemis ir anglies sankaupa“ 5 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimalus žemės valdymas atsižvelgiant į 
konkrečiai teritorijai būdingas sąlygas, 
siekiant apriboti eroziją 

Išbraukta. 

Or. en

Pakeitimas 723
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Dirvožemis ir anglies sankaupa“ 6 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio organinių medžiagų 
išsaugojimas, įskaitant ariamųjų ražienų 
deginimo draudimą

Išbraukta. 

Or. en

Pakeitimas 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Dirvožemis ir anglies sankaupa“ 6GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio organinių medžiagų 
išsaugojimas, įskaitant ariamųjų ražienų 

Draudimas deginti ražienas, išskyrus 
atvejus, kai to reikia dėl augalų apsaugos, 
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deginimo draudimą. ir nugenėtų šakų deginimą.

Or. es

Pagrindimas

Ražienų deginimas yra viena kenksmingiausių praktikos rūšių.

Pakeitimas 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Dirvožemis ir anglies sankaupa“ 6 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio organinių medžiagų 
išsaugojimas, įskaitant ariamųjų ražienų 
deginimo draudimą

Dirvožemio organinių medžiagų 
išsaugojimas taikant atitinkamas 
priemones, įskaitant ariamųjų ražienų 
deginimo draudimą

Or. en

Pakeitimas 726
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Dirvožemis ir anglies sankaupa“ 7 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šlapynių ir daug anglies turinčio 
dirvožemio apsauga, įskaitant pirmojo 
arimo draudimą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 727
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo pagrindinio objekto „Dirvožemis ir anglies sankaupa“ 7 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šlapynių ir daug anglies turinčio 
dirvožemio apsauga, įskaitant pirmojo 
arimo draudimą.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Dirvožemis ir anglies sankaupa“ 7 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šlapynių ir daug anglies turinčio 
dirvožemio apsauga, įskaitant pirmojo 
arimo draudimą

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Keletas valstybių narių labai diskriminuojamos taikant šlapynių ir daug anglies turinčio 
dirvožemio apsaugą, įskaitant pirmojo arimo draudimą. Kai kuriose valstybėse narėse daug 
anglies turinčio dirvožemio dalis yra daug didesnė nei kitose valstybėse narėse. Šios 
priemonės nereikėtų numatyti pavienio ūkio lygmeniu. Gali būti daug atvejų, kai pirmojo 
arimo draudimas galėtų užkirsti kelią pavieniam ūkiui imtis būtinų struktūrinių pokyčių.

Pakeitimas 729
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Dirvožemis ir anglies sankaupa“ 7 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šlapynių ir daug anglies turinčio 
dirvožemio apsauga, įskaitant pirmojo 
arimo draudimą

Išbraukta.

Or. en



AM\910034LT.doc 165/183 PE494.482v02-00

LT

Pakeitimas 730
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Dirvožemis ir anglies sankaupa“ 7 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šlapynių ir daug anglies turinčio 
dirvožemio apsauga, įskaitant pirmojo
arimo draudimą

Šlapynių ir daug anglies turinčio 
dirvožemio apsauga, įskaitant arimo ir 
žemės keitimo draudimą

Or. en

Pagrindimas

Logiškesnė formuluotė siekiant išvengti, kad anglies dioksidas neišsiskirtų ariant: jeigu daug 
anglies turintis dirvožemis ar šlapynės buvo ariami prieš daugelį metų, jiems nebūtų taikoma 
ši taisyklė, tačiau vis dar būtų išskiriama daug anglies dioksido ir vyktų mineralizacija.

Pakeitimas 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Dirvožemis ir anglies sankaupa“ 7 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šlapynių ir daug anglies turinčio 
dirvožemio apsauga, įskaitant pirmojo 
arimo draudimą1.

Šlapynių, durpynų ir viržynų apsauga, 
įskaitant pirmojo arimo draudimą1.

____________________ ____________________
1 Šlapynių ir daug anglies turinčios žemės, 
kurios ne vėliau kaip 2011 m. buvo 
apibrėžtos kaip ariama žemė pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 2 
straipsnio a punktą ir kurios atitinka 
ariamos žemės apibrėžtį, nustatytą 
Reglamento (ES) Nr. DP/xxx 4 straipsnio f 
punkte, arimas nelaikomas pirmuoju arimu.

1 Šlapynių, durpynų ir viržynų, kurie ne 
vėliau kaip 2011 m. buvo apibrėžti kaip 
ariama žemė pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1120/2009 2 straipsnio a punktą ir 
kurie atitinka ariamos žemės apibrėžtį, 
nustatytą Reglamento (ES) Nr. DP/xxx 4 
straipsnio f punkte, arimas nelaikomas 
pirmuoju arimu.
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Or. es

Pakeitimas 732
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Dirvožemis ir anglies sankaupa“ 7 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šlapynių ir daug anglies turinčio 
dirvožemio apsauga, įskaitant pirmojo 
arimo draudimą1.

Šlapynių ir daug anglies turinčio 
dirvožemio apsauga, įskaitant pirmojo 
arimo draudimą1.

____________________ ____________________
1Šlapynių ir daug anglies turinčios žemės, 
kurios ne vėliau kaip 2011 m. buvo 
apibrėžtos kaip ariama žemė pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 
2 straipsnio a punktą ir kurios atitinka 
ariamos žemės apibrėžtį, nustatytą 
Reglamento (ES) Nr. DP/xxx 4 straipsnio 
f punkte, arimas nelaikomas pirmuoju 
arimu.

1 Ganyklų, kurios nedelsiant atsėjamos 
žole, arimas nelaikomas pirmuoju arimu.

Or. en

Pakeitimas 733
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Biologinė įvairovė“ 2 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies 
b punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies 
b punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys, 
5 straipsnio a, b ir d punktai

Or. en
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Pagrindimas

Iš SVR reikalavimų buvo pašalinti paukščių direktyvos straipsniai. Šie straipsniai susiję su 
tyčiniu laukinių paukščių žudymu ir gaudymu, tyčiniu kiaušinių ir lizdų pažeidimu ir tyčiniu 
paukščių trikdymu. Šiuos straipsnius vėl norime įtraukti į SVR reikalavimus, nes yra 
akivaizdžių įrodymų, jog tyčinis paukščių žudymas, visų pirma plėšriųjų paukščių ir 
čiulbančių paukščių, nuolat kelia problemų žemės ūkio paskirties teritorijoje ir su BŽŪP 
paramos gavėjais. Itin naudinga atgrasomoji priemonė – BŽŪP išmokoms gresiančios 
nuobaudos.

Pakeitimas 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Biologinė įvairovė“ 2 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies 
b punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies 
b punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys, 
5 straipsnio a, b ir d punktai

Or. en

Pakeitimas 735
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Biologinė įvairovė“ 2 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies 
b punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies 
b punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys, 
5 straipsnio a, b ir d punktai

Or. en

Pagrindimas

Vėl įtraukiami straipsniai, kurie buvo pašalinti iš straipsnių, taikytinų SVR reikalavimams 
(Paukščių direktyvos 2009/147/EB 5 straipsnio a, b ir d punktai), sąrašo, ir kurie susiję su 
tyčiniu laukinių paukščių žudymu ar gaudymu, tyčiniu kiaušinių ir lizdų pažeidimu bei tyčiniu 
paukščių trikdymu.
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Pakeitimas 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Biologinė įvairovė“ 2 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies 
b punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies 
b punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys, 
5 straipsnio a, b ir d punktai

Or. en

Pagrindimas

Komisija iš galiojančių SVR reikalavimų pašalino Paukščių direktyvos 2009/147/EB 
5 straipsnio a, b ir d punktus. Šie punktai susiję su tyčiniu laukinių paukščių žudymu ir 
gaudymu, tyčiniu kiaušinių ir lizdų pažeidimu ir tyčiniu paukščių trikdymu. Yra akivaizdžių 
įrodymų, jog tyčinis paukščių žudymas, visų pirma plėšriųjų paukščių ir čiulbančių paukščių, 
nuolat kelia problemų žemės ūkio paskirties teritorijoje ir su BŽŪP paramos gavėjais. Todėl į 
geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės reikalavimus nepakanka papildomai įtraukti 
draudimą pjauti gyvatvores ir medžius paukščių jauniklių perėjimosi ir augimo sezonu, 
siekiant pateisinti Paukščių direktyvos straipsnių pašalinimą. 

Pakeitimas 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Biologinė įvairovė“ 2 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies b 
punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys

Specialios paukščių apsaugos teritorijoms 
nustatytų priemonių įgyvendinimas 
valstybėse narėse pagal 4 straipsnio 4 dalį.

Or. es

Pakeitimas 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Biologinė įvairovė“ 2 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies b 
punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys

Ūkininkavimo laukiniams paukščiams 
svarbiose teritorijose apribojimų 
laikymasis ir specialiose paukščių 
apsaugos teritorijose nustatytų 
įpareigojimų įgyvendinimas.

Or. es

Pagrindimas

Direktyvos straipsnius, kuriuose nurodomos bendros valstybių narių prievolės, geriau 
pakeisti konkrečiais reikalavimais, kuriuos turi įgyvendinti paramos gavėjai.

Pakeitimas 739
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Biologinė įvairovė“ 3 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnio 1 ir 2 dalys 6 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6 straipsnio 3 ir 
4 dalys, 13 straipsnio 1 dalies a punktas

Or. en

Pagrindimas

Vėl įtraukiami straipsniai, kurie buvo pašalinti iš straipsnių, taikytinų SVR reikalavimams 
(Buveinių direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 3 ir 4 punktai), sąrašo, ir kurie susiję su 
planavimo sprendimais ir kitais projektais, galinčiais daryti didelį poveikį tinklo 
„Natura 2000“ teritorijoms, taip pat susiję su bet kokiai vietovei padarytos žalos mažinimu, 
jeigu vykdoma veikla, ir tyčiniu saugomų laukinių augalų naikinimu.

Pakeitimas 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Biologinė įvairovė“ 3 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnio 1 ir 2 dalys 6 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6 straipsnio 3 ir 
4 dalys, 13 straipsnio 1 dalies a punktas

Or. en

Pagrindimas

Komisija iš galiojančių SVR pašalino Buveinių direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 3 ir 4 dalis 
ir 13 straipsnio 1 dalį. Šie straipsniai susiję su nacionalinėms institucijoms nustatytu 
reikalavimu vertinti planus ir projektus, galinčius daryti didelį poveikį tinklo „Natura 2000“ 
teritorijoms, ir, jeigu projektas įvykdomas, mažinti vietovei padarytą žalą. Nėra pagrindo 
šiuos straipsnius pašalinti iš SVR.

Pakeitimas 741
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Biologinė įvairovė“ 3 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnio 1 ir 2 dalys 6 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalys, 13 straipsnio 
1 dalies a punktas

Or. en

Pagrindimas

Iš SVR reikalavimų pašalinami Buveinių direktyvos straipsniai. Šie straipsniai susiję su 
nacionalinėms institucijoms nustatytu reikalavimu vertinti planus ir projektus, galinčius 
daryti didelį poveikį tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, ir, jeigu darbai toliau vykdomi, 
mažinti vietovei padarytą žalą, taip pat susiję su tyčiniu saugomų laukinių augalų naikinimu. 
Norime, kad šie straipsniai vėl būtų įtraukti į SVR.

Pakeitimas 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo pagrindinio objekto „Biologinė įvairovė“ 3 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnio 1 ir 2 dalys 6 straipsnio 1 ir 2 dalys, 13 straipsnio 
1 dalies a punktas

Or. en

Pakeitimas 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Biologinė įvairovė“ 3 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnio 1 ir 2 dalys Valstybių narių nustatytų privalomų 
priemonių įgyvendinimas, siekiant 
išsaugoti natūralias buveines ir laukinę 
fauną bei florą pagal 6 straipsnio 1 ir 
2 dalis

Or. es

Pakeitimas 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Biologinė įvairovė“ 3 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnio 1 ir 2 dalys Specialioms saugomoms teritorijoms 
parengtų valdymo planų laikymasis

Or. es

Pagrindimas

Direktyvos straipsnius, kuriuose nurodomos bendros valstybių narių prievolės, geriau 
pakeisti konkrečiais reikalavimais, kuriuos turi įgyvendinti paramos gavėjai.
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Pakeitimas 745
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Biologinė įvairovė“ 3 a SVR (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės, parengtos priėmus 2009 m. 
spalio 2 d. Direktyvą 2009/128/EB, 
nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo

Or. en

Pakeitimas 746
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Kraštovaizdis, būtiniausio lygio priežiūra“ 8 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal 
aplinkybes, gyvatvores, tvenkinius, 
griovius, medžių eiles grupėmis ar 
atskirai, taip pat laukų ribas ir terasas, 
išsaugojimas, įskaitant draudimą pjauti 
gyvatvores ir medžius paukščių jauniklių 
perėjimosi ir augimo sezonu, ir 
potencialios apsaugos nuo invazinių rūšių 
ir kenkėjų priemonės.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 747
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo pagrindinio objekto „Kraštovaizdis, būtiniausio lygio priežiūra“ 8 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal 
aplinkybes, gyvatvores, tvenkinius, 
griovius, medžių eiles grupėmis ar 
atskirai, taip pat laukų ribas ir terasas, 
išsaugojimas, įskaitant draudimą pjauti 
gyvatvores ir medžius paukščių jauniklių 
perėjimosi ir augimo sezonu, ir 
potencialios apsaugos nuo invazinių rūšių 
ir kenkėjų priemonės.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 748
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Kraštovaizdis, būtiniausio lygio priežiūra“ 8 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal 
aplinkybes, gyvatvores, tvenkinius, 
griovius, medžių eiles grupėmis ar atskirai, 
taip pat laukų ribas ir terasas, išsaugojimas, 
įskaitant draudimą pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi ir 
augimo sezonu, ir potencialios apsaugos 
nuo invazinių rūšių ir kenkėjų priemonės. 

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal 
aplinkybes, natūralias ir pusiau natūralias 
buveines, gyvatvores, tvenkinius, griovius, 
medžių eiles grupėmis ar atskirai, taip pat 
laukų ribas ir terasas, išsaugojimas, 
įskaitant draudimą pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi ir 
augimo sezonu. Visų žemės ūkio paskirties 
žemėje esančių pusiau natūralių 
buveinių1, įskaitant pusiau natūralias 
ganyklas, miškingus plotus, krūmus ir 
šlapynes, išsaugojimas. Negavę 
išankstinio tinkamų agentūrų sutikimo, 
ūkininkai nedirbamoje žemėje ar pusiau 
natūraliose buveinėse negali imtis naujų 
nusausinimo, arimo, lyginimo, atsėjimo 
darbų ar sėjomainos; daugiamečių 
pasėlių gerų augimo sąlygų išlaikymas; ir
tinkamos apsaugos nuo invazinių rūšių ir 
kenkėjų priemonės. 
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____________________
1 Pusiau natūralias buveines sudaro 
augalija, kuri tvarkoma ganant gyvulius 
ir (arba) ją pjaunant, tačiau kuri nėra 
ariama, sėjama, dirbtinai tręšiama ar 
apdorojama biocidais.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime pirmiausia nurodomos natūralios ir pusiau natūralios buveinės, kurios gali 
būti kraštovaizdžio objektai, o po to – pusiau natūralios buveinės, kurios kraštovaizdžio 
objektams nepriskiriamos. Pusiau natūralios buveinės gali būti naudojamos žemės ūkio 
tikslams tiesiogiai (gyvulių ganymas ir (arba) šienavimas) arba netiesiogiai, t. y. jos turi su 
žemės ūkiu susijusios ekologiškos vertės kaip maisto ištekliai ir (arba) prieglobstis 
apdulkintojams ir (arba) natūralūs kenkėjų plėšrūnai.

Pakeitimas 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Kraštovaizdis, būtiniausio lygio priežiūra“ 8 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal 
aplinkybes, gyvatvores, tvenkinius, 
griovius, medžių eiles grupėmis ar atskirai, 
taip pat laukų ribas ir terasas, išsaugojimas, 
įskaitant draudimą pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi ir 
augimo sezonu, ir potencialios apsaugos
nuo invazinių rūšių ir kenkėjų priemonės.

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal 
aplinkybes, gyvatvores, tvenkinius, 
griovius, medžių eiles grupėmis ar atskirai, 
taip pat laukų ribas ir terasas, išsaugojimas, 
įskaitant draudimą pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi 
augimo sezonu, ir imtis visų pagrįstų 
priemonių nepageidaujamos augalijos, 
pvz., invazinių rūšių, skverbimuisi į žemės 
ūkio paskirties žemę išvengti.

Or. en

Pakeitimas 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo pagrindinio objekto „Kraštovaizdis, būtiniausio lygio priežiūra“ 8 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal 
aplinkybes, gyvatvores, tvenkinius, 
griovius, medžių eiles grupėmis ar atskirai, 
taip pat laukų ribas ir terasas, išsaugojimas,
įskaitant draudimą pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi ir 
augimo sezonu, ir potencialios apsaugos 
nuo invazinių rūšių ir kenkėjų priemonės. 

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal 
aplinkybes, gyvatvores, tvenkinius, 
griovius, medžių eiles grupėmis ar atskirai, 
taip pat laukų ribas ir terasas, išsaugojimas 
ir potencialios apsaugos nuo invazinių 
rūšių ir kenkėjų priemonės. 

Or. es

Pagrindimas

Šios bendro pobūdžio paukščių apsaugos priemonės jau apsvarstytos antrajame reglamente 
(RGL2) pagal pasiūlymą dėl šio dokumento.

Pakeitimas 751
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Kraštovaizdis, būtiniausio lygio priežiūra“ 8 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal 
aplinkybes, gyvatvores, tvenkinius, 
griovius, medžių eiles grupėmis ar atskirai, 
taip pat laukų ribas ir terasas, išsaugojimas, 
įskaitant draudimą pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi ir 
augimo sezonu, ir potencialios apsaugos 
nuo invazinių rūšių ir kenkėjų priemonės. 

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal 
aplinkybes, gyvatvores, tvenkinius, 
griovius, medžių eiles grupėmis ar atskirai, 
taip pat laukų ribas ir terasas, išsaugojimas, 
įskaitant draudimą pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi ir 
augimo sezonu, ir tinkamos apsaugos nuo 
invazinių rūšių ir kenkėjų priemonės. 

Or. en

Pagrindimas

Agresyviai dominuojančios invazinės rūšys smarkiai mažina biologinę įvairovę ir žemės ūkio 
ekosistemų ir (arba) pusiau natūralių ekosistemų atsparumą potvyniams, sausroms ir kenkėjų 
išpuoliams, o tai tikrai padidins klimato kaitą. Reikėtų bent nustatyti reikalavimą apie tai 
pranešti ir imtis pagrindinių veiksmų. Visai išbraukus reikalavimą problema nebus išspręsta: 
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viešųjų lėšų galima sutaupyti kuo anksčiau greitai imantis veiksmų – kuo ilgiau veiksmų 
nesiimama dėl užsikrėtimo invazinėmis rūšimis ir kenkėjais, tuo daugiau kainuos juos 
išnaikinti ir tuo sunkiau bus tai padaryti.

Pakeitimas 752
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Kraštovaizdis, būtiniausio lygio priežiūra“ 8 a GAAB 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtiniausia ganyklų priežiūra siekiant 
užtikrinti, kad ganyklos būtų išlaikomos 
tokios būklės, kad būtų išvengiama 
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės 
nykimo. Į standartus reikėtų įtraukti 
gyvulių tankumą ir (arba) atitinkamą 
ganymo ir (arba) šienavimo tvarką ir 
daugiamečių pasėlių gerų augimo sąlygų 
išlaikymą.

Or. en

Pagrindimas

Būtiniausi priežiūros standartai neturėtų būti taikomi tik kraštovaizdžio ypatumams, pvz., 
gyvatvorėms ir medžiams, išlaikyti. Jais turėtų būti siekiama užtikrinti, kad dirbant žemę ar 
intensyvinant veiklą nebūtų netenkama ganyklų aplinkos vertybių (kraštovaizdis, biologinė 
įvairovė, anglies dioksido saugojimas ir dirvožemio apsauga) ir kad visos ganyklos būtų 
išlaikomos bent jau taip, kad atitiktų pagrindinius standartus, pagal kuriuos išvengiama 
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės nykimo išlaikant kuo mažesnį veiklos (pvz., gyvulių 
ganymo ir ganyklų šienavimo) lygį.

Pakeitimas 753
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo pagrindinio objekto „Kraštovaizdis, būtiniausio lygio priežiūra“ 8 b GAAB 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiamečių ūkio lygmens ganyklų 
apsauga taikant draudimą arti 

Or. en

Pakeitimas 754
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Maisto sauga“ 5 SVR

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 
96/22/EB dėl draudimo vartoti 
gyvulininkystėje tam tikras medžiagas, 
turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, 
bei beta antagonistus (OL L 125, 
1996 5 23, p. 3).

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 755
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Maisto sauga“ 5 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio a, b, d ir e punktai, 4, 5 ir 
7 straipsniai

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 756
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo pagrindinio objekto „Gyvūnų identifikavimas ir registravimas“ 6 SVR

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 
2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir 
registravimo (OL L 213, 2005 8 8, p. 31).

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Gyvūnų identifikavimas ir registravimas“ 6 SVR 
paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3, 4 ir 5 straipsniai 4 ir 5 straipsniai

Or. en

Pakeitimas 758
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Gyvūnų identifikavimas ir registravimas“ 7 SVR

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų 
identifikavimo bei registravimo sistemą, 
reglamentuojantis jautienos bei jos 
produktų ženklinimą (OL L 204, 
2000 8 11, p. 1).

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 759
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Gyvūnų identifikavimas ir registravimas“ 8 SVR

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 21/2004, 
nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei 
registravimo sistemą (OL L 5, 2004 1 9, 
p. 8).

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 760
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Gyvūnų ligos“ 9 SVR

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2001 m. gegužės 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų 
užkrečiamųjų spongiforminių 
encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir 
likvidavimo taisykles (OL L 147, 
2001 5 31, p. 1). 

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 761
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Gyvūnų ligos“ 9 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7, 11, 12, 13 ir 15 straipsniai Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 762
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinis objektas „Su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms susiję 
veiksmai“ (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms susiję veiksmai

Or. en

Pagrindimas

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Pakeitimas 763
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms susiję 
veiksmai“ (naujo) 8 c GAAB (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos Kovos su atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms keliamomis 
grėsmėmis veiksmų planas 
(COM(2011) 748 galutinis, 2011 m. 
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lapkričio 15 d.). Maistiniams gyvūnams 
numatoma tinkama ūkininkavimo veikla, 
siekiant išvengti infekcijų, įskaitant 
tankumo ribas, gyvūnų laikymo, be kita 
ko, profilaktikos, dokumentus, itin svarbių 
antimikrobinių medžiagų nenaudojimą

Or. en

Pagrindimas

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Pakeitimas 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Augalų apsaugos produktai“ 10 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

55 straipsnio pirmas ir antras sakinys Tinkamas augalų apsaugos produktų 
naudojimas ir bet kokiu atveju integruoto 
kenkėjų valdymo nuostatų laikymasis 
pagal Direktyvą 2009/128/EB

Or. es

Pakeitimas 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo pagrindinio objekto „Augalų apsaugos produktai“ 10 SVR paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

55 straipsnio pirmas ir antras sakinys Teisingas augalų apsaugos produktų 
naudojimas, tik leidžiamų produktų 
naudojimas rekomenduojamais kiekiais ir
laikantis etiketėje pateikiamų nurodymų. 
Duomenų, į kuriuos įeina naudojamo 
produkto pavadinimas, sudėtis, naudojimo 
sklype data, naudotojas, naudotojo 
kvalifikacijos lygis, dozė ir naudojimo 
metodas, registro valdymas

Or. es

Pakeitimas 766
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Gyvūnų gerovė“ 13 a SVR (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 
1999/74/EB, nustatanti būtiniausius 
dedeklių vištų apsaugos standartus 
(OL L 203, 1999 8 3, p. 53–57)

Or. en

Pakeitimas 767
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Gyvūnų gerovė“ 13 a SVR (naujo) paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3, 4 ir 6 straipsniai

Or. en
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Pakeitimas 768
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Gyvūnų gerovė“ 13 b SVR (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 
2007/43/EB, nustatanti būtiniausias 
broilerių apsaugos taisykles (OL L 182, 
2007 7 12, p. 19–28)

Or. en

Pakeitimas 769
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pagrindinio objekto „Gyvūnų gerovė“ 13 b SVR (naujo) paskutinis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 ir 4 straipsniai (6 punktas)

Or. en


