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ERRATUM
pranešimas

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių 
narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), 

finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėja: Esther Herranz García
A8-0200/2019

53 pakeitimas išdėstomas taip:

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) siekiant užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nustatytos valstybių narių 
siektinos reikšmės, būtų tinkamai 
suplanuotos intervencinės priemonės ir jų 
įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo 
didesnis, būtina pagrįsti strategiją, pagal 
kurią rengiami BŽŪP strateginiai planai, 
išankstine vietos aplinkybių analize ir su 
BŽŪP tikslais susijusių poreikių 

(57) taip pat svarbu, kad BŽŪP 
strateginiai planai galėtų tinkamai 
atspindėti valstybių narių sąlygų, 
struktūrų (tiek vidaus, tiek išorės) ir 
rinkos padėties pokyčius ir kad jie laikui 
bėgant atitinkamai galėtų būti 
koreguojami;
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vertinimu; 

302 pakeitimas išdėstomas taip:

Pakeitimas 302

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vaisių ir daržovių sektoriaus 
gamintojų organizacijos ir (arba) jų 
asociacijos gali įsteigti veiklos fondą. 
Fondas finansuojamas:

1. Vaisių ir daržovių sektoriaus 
gamintojų organizacijos ir (arba) jų 
asociacijos gali įsteigti veiklos fondą, 
skirtą valstybių narių patvirtintoms 
veiksmų programoms finansuoti. Fondas 
finansuojamas pačios gamintojų 
organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos ir (arba) jos 
narių įnašais, taip pat 46 straipsnyje 
numatytos finansinės paramos lėšomis.

547 pakeitimas išdėstomas taip:

Pakeitimas 547

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Iš šio straipsnio 4a dalyje 
nustatytų sumų rezervuojama bent 5 % 
VII priede nustatytų sumų 26 straipsnyje 
nurodytoms perskirstymo išmokoms.

706 pakeitimas išdėstomas taip:

Pakeitimas 706

Pasiūlymas dėl reglamento
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138 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ir 141 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami septynerių 
metų laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki septynerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

2. Įgaliojimai priimti 4, 7, 11, 12, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 
120 ir 141 straipsniuose nurodytus 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. 

716 pakeitimo paskutinė lentelės eilutė išdėstoma taip:

Komisijos siūlomas tekstas
* Daugeliu atvejų poveikio rodiklių duomenys 
surenkami kitais kanalais (Europos statistika, 
JRC, EAA...) ir naudojami rengiant kitus ES 
teisės aktus arba siekiant darnaus vystymosi 
tikslų. Duomenys nebūtinai renkami kasmet, 
jie gali būti renkami ir kas 2–3 metus. ** 
Direktyva dėl tausiojo pesticidų naudojimo.

* Pakaitiniai rezultatai. Valstybių 
narių pateikti duomenys, kuriais 
remiantis stebima pažanga siekiant 
BŽŪP planuose nustatytų siektinų 
reikšmių.

* Kasmet pranešami duomenys apie 
jų deklaruotas išlaidas.

** Parama EIP veiklos grupėms 
teikiama pagal bendradarbiavimo 
nuostatas.

Pakeitimas
* Daugeliu atvejų poveikio rodiklių duomenys 
surenkami kitais kanalais (Europos statistika, 
JRC, EAA...) ir naudojami rengiant kitus ES 
teisės aktus arba siekiant darnaus vystymosi 
tikslų. Duomenys nebūtinai renkami kasmet, 
jie gali būti renkami ir kas 2–3 metus. *ª 
Apdulkintojų indeksas bus taikomas po to, 
kai Komisija parengs jiems skirtą 
metodologiją ** Direktyva dėl tausiojo 
pesticidų naudojimo.

* Pakaitiniai rezultatai. Valstybių 
narių pateikti duomenys, kuriais 
remiantis stebima pažanga siekiant 
BŽŪP planuose nustatytų siektinų 
reikšmių. 

* Kasmet pranešami duomenys apie 
jų deklaruotas išlaidas.

** Parama EIP veiklos grupėms 
teikiama pagal bendradarbiavimo 
nuostatas.

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis. Pataisymai 302 pakeitime neturi įtakos IT 
versijai. Pataisymai 715 pakeitime neturi įtakos CZ, DE, EL, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, 
NL, PL, PT, RO, SK ir SV versijoms.)


