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Pakeitimas 21
Maria Lidia Senra Rodríguez

Teisėkūros rezoliucijos projektas
5 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 
4 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
moterų ir jų vaidmens kaimo vietovėse,

Or. es

Pakeitimas 22
John Stuart Agnew

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos žemės ūkio valdų 
struktūros tyrimų, Sąjungoje vykdomų nuo 
1966 m., programa turėtų būti 
įgyvendinama ir toliau, kad būtų galima 
analizuoti žemės ūkio valdų struktūros 
tendencijas Sąjungos lygmeniu ir 
užtikrinti statistinių žinių bazę, būtiną 
susijusios politikos sritims, visų pirma 
bendrai žemės ūkio politikai ir aplinkos, 
prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos 
švelninimo politikai, rengti, įgyvendinti, 
stebėti ir vertinti;

(2) Europos žemės ūkio valdų 
struktūros tyrimų, Sąjungoje vykdomų nuo 
1966 m., programa turėtų būti nutraukta, 
nes ją vykdant mokesčių mokėtojų pinigai 
yra naudojami netinkamai;

Or. en

Pakeitimas 23
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos žemės ūkio valdų 
struktūros tyrimų, Sąjungoje vykdomų nuo 
1966 m., programa turėtų būti 
įgyvendinama ir toliau, kad būtų galima 
analizuoti žemės ūkio valdų struktūros 
tendencijas Sąjungos lygmeniu ir užtikrinti 
statistinių žinių bazę, būtiną susijusios 
politikos sritims, visų pirma bendrai žemės 
ūkio politikai ir aplinkos, prisitaikymo prie 
klimato kaitos ir jos švelninimo politikai, 
rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti;

(2) Europos žemės ūkio valdų 
struktūros tyrimų, Sąjungoje vykdomų nuo 
1966 m., programa turėtų būti 
įgyvendinama ir toliau, kad būtų galima 
analizuoti žemės ūkio valdų struktūros 
tendencijas Sąjungos lygmeniu ir užtikrinti 
statistinių žinių bazę, būtiną susijusios 
politikos sritims, visų pirma bendrai žemės 
ūkio politikai ir aplinkos, prisitaikymo prie 
klimato kaitos ir jos švelninimo politikai, 
taip pat žemės politikai rengti, įgyvendinti, 
stebėti ir vertinti, ir tokios politikos 
poveikiui žemės ūkio valdose dirbančioms 
moterims;

Or. es

Pakeitimas 24
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos žemės ūkio valdų 
struktūros tyrimų, Sąjungoje vykdomų nuo 
1966 m., programa turėtų būti 
įgyvendinama ir toliau, kad būtų galima 
analizuoti žemės ūkio valdų struktūros 
tendencijas Sąjungos lygmeniu ir užtikrinti 
statistinių žinių bazę, būtiną susijusios 
politikos sritims, visų pirma bendrai žemės 
ūkio politikai ir aplinkos, prisitaikymo prie 
klimato kaitos ir jos švelninimo politikai, 
rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti;

(2) Europos žemės ūkio valdų 
struktūros tyrimų, Sąjungoje vykdomų nuo 
1966 m., programa turėtų būti 
įgyvendinama ir toliau, kad būtų galima 
analizuoti žemės ūkio valdų struktūros 
tendencijas Sąjungos lygmeniu ir užtikrinti 
statistinių žinių bazę, būtiną susijusios 
politikos sritims, visų pirma bendrai žemės 
ūkio politikai ir aplinkos, prisitaikymo prie 
klimato kaitos ir jos švelninimo politikai, 
rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti, ir 
padėti įgyvendinti Darnaus vystymosi 
tikslus (DVT);

Or. en
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Pakeitimas 25
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos žemės ūkio valdų 
struktūros tyrimų, Sąjungoje vykdomų nuo 
1966 m., programa turėtų būti 
įgyvendinama ir toliau, kad būtų galima 
analizuoti žemės ūkio valdų struktūros 
tendencijas Sąjungos lygmeniu ir užtikrinti 
statistinių žinių bazę, būtiną susijusios 
politikos sritims, visų pirma bendrai žemės 
ūkio politikai ir aplinkos, prisitaikymo prie 
klimato kaitos ir jos švelninimo politikai, 
rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti;

(2) Europos žemės ūkio valdų 
struktūros tyrimų, Sąjungoje vykdomų nuo 
1966 m., programa turėtų būti 
įgyvendinama ir toliau, kad būtų galima 
analizuoti žemės ūkio valdų struktūros 
tendencijas Sąjungos lygmeniu ir užtikrinti 
statistinių žinių bazę, būtiną susijusios 
politikos sritims, visų pirma bendrai žemės 
ūkio politikai ir aplinkos, prisitaikymo prie 
klimato kaitos ir jos švelninimo politikai, 
rengti, įgyvendinti, stebėti, vertinti ir 
persvarstyti;

Or. en

Pakeitimas 26
Michela Giuffrida

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos žemės ūkio valdų 
struktūros tyrimų, Sąjungoje vykdomų nuo 
1966 m., programa turėtų būti 
įgyvendinama ir toliau, kad būtų galima 
analizuoti žemės ūkio valdų struktūros 
tendencijas Sąjungos lygmeniu ir užtikrinti 
statistinių žinių bazę, būtiną susijusios 
politikos sritims, visų pirma bendrai žemės 
ūkio politikai ir aplinkos, prisitaikymo prie 
klimato kaitos ir jos švelninimo politikai, 
rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti;

(2) Europos žemės ūkio valdų 
struktūros tyrimų, Sąjungoje vykdomų nuo 
1966m., programa turėtų būti 
įgyvendinama ir toliau, kad būtų galima 
analizuoti žemės ūkio valdų struktūros 
tendencijas Sąjungos lygmeniu ir užtikrinti 
statistinių žinių bazę, būtiną susijusios 
politikos sritims, visų pirma bendrai žemės 
ūkio politikai, kaimo plėtros priemonėms
ir aplinkos, prisitaikymo prie klimato 
kaitos ir jos švelninimo politikai, rengti, 
įgyvendinti, stebėti ir vertinti;

Or. it
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Pakeitimas 27
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) ateityje statistinių duomenų 
rinkimas turėtų būti suderintas su BŽŪP 
reformos ciklu, kad vykstant sprendimų 
priėmimo procesui būtų teikiami 
atnaujinti duomenys;

Or. es

Pakeitimas 28
John Stuart Agnew

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) atlikus tarptautinį žemės ūkio 
statistikos vertinimą buvo parengta 
Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 
Bendroji žemės ūkio ir kaimo statistikos 
tobulinimo strategija, kurią 2010 m. 
patvirtino Jungtinių Tautų statistikos 
komitetas (UNSC). Kai tinkama, Europos 
žemės ūkio statistika turėtų remtis 
Bendrosios žemės ūkio ir kaimo statistikos 
tobulinimo strategijos rekomendacijomis 
ir FAO 2020 m. žemės ūkio surašymo 
pasaulinės programos rekomendacijomis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 29
Michela Giuffrida

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

(3a) duomenų nuoseklumas bei 
suderinamumas ir bendri ataskaitų 
teikimo formatai yra būtinos Europos 
žemės ūkio statistikos rengimo sąlygos, 
visų pirma siekiant, kad būtų užtikrintos 
efektyvios duomenų rinkimo, apdorojimo 
ir skleidimo procedūros ir rezultatų 
kokybė;

Or. it

Pakeitimas 30
Michela Giuffrida

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) tai pabrėžia būtinybę parinkti 
duomenų turinį atsižvelgiant į tikslą 
parengti tikslingesnes ir veiksmingesnes 
žemės ūkio ir kaimo plėtros priemones, 
kuriomis visų pirma būtų atsižvelgiama į 
Europos Sąjungos gamintojų ir vartotojų 
poreikius;

Or. it

Pakeitimas 31
John Stuart Agnew

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) reikėtų nustatyti kitam 
dešimtmečiui skirtą daugialypės paskirties 
žemės ūkio valdų tyrimų programą, pagal 
kurią būtų rengiama darni, palyginama ir 
suderinta statistika;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 32
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) reikėtų nustatyti kitam 
dešimtmečiui skirtą daugialypės paskirties 
žemės ūkio valdų tyrimų programą, pagal 
kurią būtų rengiama darni, palyginama ir 
suderinta statistika;

(4) reikėtų nustatyti kitam 
dešimtmečiui skirtą daugialypės paskirties 
žemės ūkio valdų tyrimų programą, pagal 
kurią būtų rengiama darni, palyginama ir 
suderinta statistika. Siekdama užkirsti 
kelią krizėms žemės ūkio sektoriuje, 
Komisija turėtų rinkti žemės ūkio srities 
statistiką turėdama tikslą pateikti 
prognozes, paremtas rinkos įsisavinimo 
pajėgumais;

Or. ro

Pakeitimas 33
John Stuart Agnew

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2015 m. lapkričio mėn. Europos 
statistikos sistemos komiteto (ESSK) 
nustatytoje 2020 m. ir vėlesnio laikotarpio 
žemės ūkio statistikos strategijoje 
numatyta priimti du pagrindinius 
reglamentus, aprėpiančius visus žemės 
ūkio statistikos aspektus, išskyrus žemės 
ūkio ekonomines sąskaitas. Šis 
reglamentas dėl integruotos ūkių 
statistikos – vienas iš numatytųjų 
reglamentų;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 34
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant suderinti informaciją apie 
žemės ūkio valdų struktūrą, padaryti ją 
palyginamą ir atitikti esamus bendro rinkų 
organizavimo poreikius, visų pirma 
susijusius su vaisių ir vyno sektoriumi, nuo 
2023 m. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1337/20117 ir žemės 
ūkio valdų struktūros informacija turėtų 
būti integruoti. Todėl Reglamentas (ES) 
Nr. 1337/2011 turėtų būti panaikintas;

(6) siekiant suderinti informaciją apie 
žemės ūkio valdų struktūrą, padaryti ją 
palyginamą ir atitikti esamus bendro rinkų 
organizavimo poreikius, visų pirma 
susijusius su vaisių ir vyno sektoriumi, nuo 
2020 m. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1337/20117 ir žemės 
ūkio valdų struktūros informacija turėtų 
būti integruoti. Todėl Reglamentas (ES) 
Nr. 1337/2011 turėtų būti panaikintas;

__________________ __________________

7 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1337/2011 dėl Europos daugiamečių 
augalų statistikos, kuriuo panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 357/79 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/109/EB (OL L 347, 2011 12 30, p. 7).

7 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1337/2011 dėl Europos daugiamečių 
augalų statistikos, kuriuo panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 357/79 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/109/EB (OL L 347, 2011 12 30, p. 7).

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geriau suderinti su kitos BŽŪP reformos tvarkaraščiu ir susieti dešimties metų 
surašymo ciklą su 2030 m. darnaus vystymosi tikslu.

Pakeitimas 35
John Stuart Agnew

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) palyginama visų valstybių narių (7) turint omenyje nepaprastai 
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žemės ūkio valdų struktūros statistika yra 
svarbi sprendžiant, kaip bus plėtojama 
bendra žemės ūkio politika. Todėl tyrimų 
charakteristikos kiek įmanoma turėtų būti 
grindžiamos standartiniais klasifikatoriais 
ir bendromis apibrėžtimis;

didelius ūkių struktūros ir administravimo 
skirtumus valstybėse narėse, palyginamos 
visų valstybių narių žemės ūkio valdų 
struktūros statistikos iš esmės neįmanoma 
gauti;

Or. en

Pakeitimas 36
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) palyginama visų valstybių narių 
žemės ūkio valdų struktūros statistika yra 
svarbi sprendžiant, kaip bus plėtojama 
bendra žemės ūkio politika. Todėl tyrimų 
charakteristikos kiek įmanoma turėtų būti 
grindžiamos standartiniais klasifikatoriais 
ir bendromis apibrėžtimis;

(7) palyginama visų valstybių narių 
žemės ūkio valdų struktūros statistika yra 
svarbi sprendžiant, kaip bus plėtojama 
bendra žemės ūkio politika. Statistinių 
duomenų rinkimo ir peržiūros procesas 
turėtų būti būdas politikos pastangoms 
stebėti siekiant sąžiningų sąlygų tarp 
valstybių narių, regionų ir ūkių visoje 
Europos Sąjungoje. Todėl tyrimų 
charakteristikos kiek įmanoma turėtų būti 
grindžiamos standartiniais klasifikatoriais 
ir bendromis apibrėžtimis;

Or. en

Pakeitimas 37
Georgios Epitideios

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) palyginama visų valstybių narių 
žemės ūkio valdų struktūros statistika yra 
svarbi sprendžiant, kaip bus plėtojama 
bendra žemės ūkio politika. Todėl tyrimų 
charakteristikos kiek įmanoma turėtų būti 

(7) palyginama visų valstybių narių 
žemės ūkio valdų struktūros statistika yra 
svarbi siekiant maksimaliai padidinti 
įgyvendinamos žemės ūkio politikos 
veiksmingumą. Todėl tyrimų 
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grindžiamos standartiniais klasifikatoriais 
ir bendromis apibrėžtimis;

charakteristikos kiek įmanoma turėtų būti 
grindžiamos standartiniais klasifikatoriais 
ir bendromis apibrėžtimis;

Or. el

Pakeitimas 38
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) duomenų nuoseklumas bei 
suderinamumas ir bendri ataskaitų 
teikimo formatai yra būtinos Europos 
žemės ūkio statistikos rengimo sąlygos, 
visų pirma siekiant, kad būtų užtikrintos 
efektyvios duomenų rinkimo, apdorojimo 
ir skleidimo procedūros ir rezultatų 
kokybė;

Or. it

Pakeitimas 39
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) valstybės narės, kuriose 2020 m. 
apklausa sutampa su planuojamu kas 
dešimt metų atliekamu gyventojų 
surašymu, gali surengti žemės ūkio 
apklausą metais anksčiau, kad būtų 
išvengta sunkios dviejų didelių surašymų 
naštos tais pačiais metais;

Or. es
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Pakeitimas 40
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant, kad žemės ūkio valdos ir 
nacionalinės administracijos nepatirtų 
nebūtinos naštos, turėtų būti nustatytos 
ribinės vertės, kurias taikant į bazinius 
vienetus, kurių statistiniai duomenys turi 
būti renkami, nebūtų įtraukiami tyrimui 
nesvarbūs vienetai;

(9) svarbu siekti, kad įgyvendinant šį 
reglamentą žemės ūkio valdos ir 
nacionalinės administracijos nepatirtų 
nebūtinos naštos ir išlaidų. Todėl turėtų 
būti nustatytos ribinės vertės, kurias taikant 
į bazinius vienetus, kurių statistiniai 
duomenys turi būti renkami, nebūtų 
įtraukiami tyrimui nesvarbūs vienetai;

Or. en

Pakeitimas 41
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant, kad žemės ūkio valdos ir 
nacionalinės administracijos nepatirtų 
nebūtinos naštos, turėtų būti nustatytos 
ribinės vertės, kurias taikant į bazinius 
vienetus, kurių statistiniai duomenys turi 
būti renkami, nebūtų įtraukiami tyrimui 
nesvarbūs vienetai;

(9) siekiant, kad žemės ūkio valdos ir 
nacionalinės administracijos nepatirtų 
nebūtinos naštos, turėtų būti nustatytos 
ribinės vertės, kurias taikant į bazinius 
vienetus, kurių statistiniai duomenys turi 
būti renkami, nebūtų įtraukiami tyrimui 
nesvarbūs vienetai. Tuo pat metu svarbu 
prisiminti, kad norint parengti 
veiksmingus politikos veiksmus, kuriais 
būtų remiamos nedidelės ūkių struktūros, 
svarbu užtikrinti galimybę pasiremti tokio 
dydžio ūkių duomenimis;

Or. en

Pakeitimas 42
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) būtina sumažinti administracinę 
naštą labai mažoms įmonėms ir MVĮ, nes 
jos gali neturėti praktinių ir organizacinių 
išteklių, kurių reikia norint susidoroti su 
dažnu ir pernelyg išsamiu duomenų 
rinkimu;

Or. it

Pakeitimas 43
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant sumažinti respondentams 
tenkančią naštą, nacionalinėms statistikos 
institucijoms (NSI) ir kitoms 
nacionalinėms valdžios institucijoms turėtų 
būti suteikta prieiga prie administracinių 
duomenų, jei tie duomenys reikalingi 
Europos statistikai plėtoti, rengti ir skleisti;

(11) siekiant sumažinti respondentams 
tenkančią naštą, nacionalinėms statistikos 
institucijoms (NSI) ir kitoms 
nacionalinėms valdžios institucijoms turėtų 
būti suteikta prieiga prie administracinių 
duomenų, jei tie duomenys reikalingi 
Europos statistikai plėtoti, rengti ir skleisti. 
NSI ir kitos nacionalinės valdžios 
institucijos turėtų suteikti visas 
priemones, kad apklausos dalyviams 
vieniems nereikėtų dengti visų duomenų 
rinkimo sąnaudų. Valdžios institucijos 
turėtų suteikti specialiai parengtų viešųjų 
įstaigų darbuotojų apklausų dalyviams jų 
namuose apklausti; 

Or. es

Pakeitimas 44
Annie Schreijer-Pierik
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant sumažinti respondentams 
tenkančią naštą, nacionalinėms statistikos 
institucijoms (NSI) ir kitoms 
nacionalinėms valdžios institucijoms turėtų 
būti suteikta prieiga prie administracinių 
duomenų, jei tie duomenys reikalingi 
Europos statistikai plėtoti, rengti ir skleisti;

(11) siekiant sumažinti respondentams 
tenkančią naštą, nacionalinėms statistikos 
institucijoms (NSI) ir kitoms 
nacionalinėms valdžios institucijoms turėtų 
būti suteikta prieiga prie administracinių 
duomenų, jei tie duomenys reikalingi 
Europos statistikai plėtoti, rengti ir skleisti. 
Kad galėtų surinkti šiuos duomenis, NSI 
ir kitos nacionalinės valdžios institucijos 
jokiomis aplinkybėmis negali naudotis 
neproporcingomis priemonėmis, pvz., 
taikyti baudas ūkininkams, kurie nenori 
dalyvauti apklausoje;

Or. nl

Pakeitimas 45
Georgios Epitideios

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant sumažinti respondentams 
tenkančią naštą, nacionalinėms statistikos 
institucijoms (NSI) ir kitoms 
nacionalinėms valdžios institucijoms turėtų 
būti suteikta prieiga prie administracinių 
duomenų, jei tie duomenys reikalingi 
Europos statistikai plėtoti, rengti ir skleisti;

(11) siekiant sumažinti respondentams 
tenkančią naštą, nacionalinėms statistikos 
institucijoms (NSI) ir kitoms 
nacionalinėms valdžios institucijoms, 
kompetentingai institucijai pritarus, turėtų 
būti suteikta prieiga prie administracinių 
duomenų, jei tie duomenys reikalingi 
Europos statistikai plėtoti, rengti ir skleisti;

Or. el

Pakeitimas 46
Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) valstybės narės arba atsakingos 
nacionalinės valdžios institucijos turi 
siekti kiek įmanoma supaprastinti 
statistikos duomenų rinkimą iš žemės ūkio 
valdų. Šiomis aplinkybėmis turėtų būti 
skatinami skaitmeniniai sprendimai;

Or. en

Pakeitimas 47
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tam, kad Europos žemės ūkio 
statistikos sistema būtų lankstesnė, o žemės 
ūkio statistika būtų paprastesnė ir 
modernesnė, rinktini kintamieji turėtų būti 
priskiriami prie skirtingų renkamų 
duomenų grupių (pagrindiniai duomenys ir 
moduliai), kurių dažnumas arba 
reprezentatyvumas (arba abu) būtų 
skirtingi;

(12) tam, kad Europos žemės ūkio 
statistikos sistema būtų lankstesnė, o žemės 
ūkio statistika būtų paprastesnė ir 
modernesnė, rinktini kintamieji turėtų būti 
priskiriami prie skirtingų renkamų 
duomenų grupių (pagrindiniai duomenys ir 
moduliai), kurių dažnumas arba 
reprezentatyvumas (arba abu) būtų 
skirtingi. Valstybės narės, norėdamos 
užtikrinti reprezentatyvumą, negali 
įpareigoti ūkininkų dalyvauti apklausose, 
pasitelkdamos neproporcingas priemones, 
pvz., baudas;

Or. nl

Pakeitimas 48
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tam, kad Europos žemės ūkio (12) tam, kad Europos žemės ūkio 
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statistikos sistema būtų lankstesnė, o žemės 
ūkio statistika būtų paprastesnė ir 
modernesnė, rinktini kintamieji turėtų būti 
priskiriami prie skirtingų renkamų 
duomenų grupių (pagrindiniai duomenys ir 
moduliai), kurių dažnumas arba 
reprezentatyvumas (arba abu) būtų 
skirtingi;

statistikos sistema būtų lankstesnė, o žemės 
ūkio statistika būtų paprastesnė ir 
modernesnė, rinktini kintamieji turėtų būti 
priskiriami prie skirtingų renkamų 
duomenų grupių (pagrindiniai duomenys ir 
moduliai), kurių dažnumas arba 
reprezentatyvumas (arba abu) būtų 
skirtingi. Europos žemės ūkio statistikos 
sistema, nustatydama statistinių duomenų 
rinkimo priemones ir metodus, turėtų 
pasinaudoti naujausia skaitmenine 
pažanga;

Or. ro

Pakeitimas 49
Georgios Epitideios

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikėtų geriau rinkti informaciją 
apie maistinių medžiagų ir vandens 
naudojimą bei žemės ūkio gamybos 
metodus, taikomus žemės ūkio valdose, 
kad būtų galima teikti papildomos 
statistikos agrarinės aplinkosaugos politikai 
formuoti ir agrarinės aplinkosaugos 
rodiklių kokybei gerinti;

(13) reikėtų geriau rinkti informaciją 
apie maistinių medžiagų ir vandens 
naudojimą bei žemės ūkio gamybos 
metodus, taikomus žemės ūkio valdose, 
kad būtų galima teikti papildomos ir 
tikslesnės statistikos agrarinės 
aplinkosaugos politikai formuoti ir 
agrarinės aplinkosaugos rodiklių kokybei 
gerinti;

Or. el

Pakeitimas 50
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) reikėtų geriau organizuoti 
informacijos rinkimą apie žemės 
paskirties keitimą, tokios žemės 
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nuosavybės teisių pasikeitimą, žemės ūkio 
paskirties žemės privalomą ekspropriaciją 
infrastruktūros statymo tikslais, lengvą 
prieigą prie žemės asmenims, norintiems
tapti ūkininkais ar kuriems reikia daugiau 
žemės, kad galėtų plėsti savo mažus ūkius, 

Or. es

Pakeitimas 51
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) informacijos apie jaunus ar naujai 
veiklą pradėjusius ūkininkus rinkimas 
turėtų būti pagerintas, kad būtų suteiktas 
geresnis pagrindas rengiamai žemės ūkio 
politikai, kuria siekiama susidoroti su 
tokiais naujais iššūkiais, kaip kartų 
atsinaujinimas ir kaimo gyventojų 
skaičiaus mažėjimas;

Or. en

Pakeitimas 52
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) reikėtų geriau organizuoti 
informacijos rinkimą apie sunkumus, su 
kuriais susiduria jauni ūkininkavimo 
veiklą pradedantys asmenys, ir kokia jų 
dalis lieka dirbti šiame sektoriuje; 

Or. es



PE606.020v01-00 18/50 AM\1127455LT.docx

LT

Pakeitimas 53
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13c) reikėtų pateikti pagal lytį 
suskirstytus duomenis, kad būtų galima 
parodyti ES politikos poveikį moterims 
ūkininkėms;

Or. es

Pakeitimas 54
Georgios Epitideios

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Komisija turi laikytis perduotų 
duomenų konfidencialumo reikalavimų, 
nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 223/20099. Būtina 
duomenų konfidencialumo apsauga turėtų 
būti užtikrinama, be kitų priemonių, 
apribojant vietos parametrų naudojimą 
informacijos erdvinei analizei ir tinkamai 
apibendrinant skelbiamus duomenis. Todėl 
reikėtų susitarti dėl bendrų 
konfidencialumo ir kokybės aspektų 
apsaugos skleidžiant duomenis principų;

(15) Komisija turi laikytis perduotų 
duomenų konfidencialumo reikalavimų, 
nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 223/20099. Būtina 
duomenų konfidencialumo apsauga turėtų 
būti užtikrinama, be kitų priemonių, 
apribojant vietos parametrų naudojimą 
informacijos erdvinei analizei ir tinkamai 
apibendrinant skelbiamus duomenis. Todėl 
reikėtų susitarti dėl bendrų 
konfidencialumo ir kokybės aspektų 
apsaugos skleidžiant duomenis principų. 
Esminė sąlyga yra aiškiai nurodyti, kas 
tvarkys konfidencialią informaciją per 
procedūras, kuriomis užtikrinama 
konfidencialumo apsauga, ir nustatyti, 
kokios trečiosios šalys turės teisę prašyti 
susipažinti su minėta informacija;

__________________ __________________

9 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

9 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
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(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos 
sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, 
įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos 
programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 
164).

(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir 
Tarybos sprendimą 89/382/EEB, 
Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų 
statistikos programų komitetą (OL L 87, 
2009 3 31, p. 164).

Or. el

Pakeitimas 55
Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) šio reglamento ekonominiai 
aspektai turi būti persvarstyti laikotarpiui 
po 2020 m. atsižvelgiant į naują DFP ir 
kitus aktualius ES priemonių pokyčius. 
Remdamasi ta peržiūra Komisija turėtų 
pasiūlyti atitinkamus šio reglamento 
pakeitimus;

Or. en

Pakeitimas 56
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 
nustatyta bendroji Europos statistikos 
sistema ir juo reikalaujama, kad valstybės 
narės laikytųsi jame nustatytų statistinių 
principų ir kokybės reikalavimų. Kokybės 
ataskaitos labai svarbios vertinant ir 
gerinant Europos statistikos kokybę bei 

(22) Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 
nustatyta bendroji Europos statistikos 
sistema ir juo primygtinai raginama, kad 
valstybės narės laikytųsi jame nustatytų 
statistinių principų ir kokybės reikalavimų. 
Kokybės ataskaitos labai svarbios vertinant 
ir gerinant Europos statistikos kokybę bei 
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skleidžiant susijusią informaciją. 
Remdamasis Reglamento (EB) Nr. 
223/2009 12 straipsniu ESSK patvirtino 
Europos statistikos sistemos (ESS) 
kokybės ataskaitų struktūros standartą. Šis 
ESS standartas turėtų padėti suderinti pagal 
šį reglamentą teikiamas kokybės ataskaitas;

skleidžiant susijusią informaciją. 
Remdamasis Reglamento (EB) 
Nr. 223/2009 12 straipsniu ESSK 
patvirtino Europos statistikos sistemos 
(ESS) kokybės ataskaitų struktūros 
standartą. Šis ESS standartas turėtų padėti 
suderinti pagal šį reglamentą teikiamas 
kokybės ataskaitas;

Or. fr

Pakeitimas 57
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su III priede išvardytų 
charakteristikų aprašymais ir teiktinų 
duomenų techniniais elementais, teiktinos 
ad hoc informacijos apibrėžtimi ir kokybės 
ataskaitų sąlygomis bei turiniu. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
182/201114;

(24) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su III priede išvardytų 
charakteristikų aprašymais ir teiktinų 
duomenų techniniais elementais, teiktinos 
ad hoc informacijos apibrėžtimi ir kokybės 
ataskaitų sąlygomis bei turiniu. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/201114 ir atsižvelgiant į tokius 
aspektus, kaip sąnaudos ir administracinė 
našta žemės ūkio valdoms ir valstybėms 
narėms;

__________________ __________________

14 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

14 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en
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Pakeitimas 58
Georgios Epitideios

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su III priede išvardytų 
charakteristikų aprašymais ir teiktinų 
duomenų techniniais elementais, teiktinos 
ad hoc informacijos apibrėžtimi ir kokybės 
ataskaitų sąlygomis bei turiniu. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
182/201114;

(24) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su III priede išvardytų 
charakteristikų aprašymais ir teiktinų 
duomenų techniniais elementais, teiktinos 
ad hoc informacijos apibrėžtimi ir kokybės 
ataskaitų sąlygomis bei turiniu. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/201114. Čia būtina pabrėžti, kad 
Komisija turi bendradarbiauti su valstybių 
narių kompetentingomis institucijomis;

__________________ __________________

14 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

14 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. el

Pakeitimas 59
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant atsižvelgti į 
besiformuojančius duomenų poreikius, 
daugiausia susijusius su žemės ūkio 
naujovėmis, teisės aktų pakeitimais ir 
besikeičiančiais politiniais prioritetais, 

(25) siekiant atsižvelgti į 
besiformuojančius duomenų poreikius, 
daugiausia susijusius su žemės ūkio 
naujovėmis, teisės aktų pakeitimais ir 
besikeičiančiais politiniais prioritetais, 
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pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl IV 
priede išvardytų potemių keitimo. Siekiant 
suderinamumo ir norint palengvinti kitų 
duomenų šaltinių naudojimą, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl III priede 
išvardytų charakteristikų keitimo. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros15 nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu 
kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 
ekspertams turėtų būti sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl IV 
priede išvardytų potemių keitimo. Siekiant 
suderinamumo ir norint palengvinti kitų 
duomenų šaltinių naudojimą, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl III priede 
išvardytų charakteristikų keitimo. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros15 nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu 
kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 
ekspertams turėtų būti sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose. Naudodamasi tais 
įgaliojimais Komisija atsižvelgia į tokius 
aspektus, kaip sąnaudos ir administracinė 
našta žemės ūkio valdoms ir valstybėms 
narėms;

__________________ __________________

15 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 15 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 60
John Stuart Agnew

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma žemės ūkio 
valdų lygmens Europos statistikos sistema 

Europos žemės ūkio valdų struktūros 
tyrimų programa turi būti nutraukta. 
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ir numatoma integruoti informaciją apie 
struktūrą ir informaciją apie gamybos 
metodus, kaimo plėtros priemones ir 
agrarinės aplinkosaugos aspektus bei kitą 
susijusią informaciją.

Reglamentas (EB) Nr. 1166/20081a

panaikinamas. 

________________

1a 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų 
bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo, 
panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 571/88 (OL L 321, 2008 12 1, p. 14).

Or. en

Pakeitimas 61
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žemės ūkio valda (ūkis) –
techniškai ir ekonomiškai nepriklausomas 
atskirai valdomas vienetas, kuriame 
Sąjungos ekonominėje teritorijoje kaip 
pirminė ar antrinė veikla vykdoma žemės 
ūkio ekonominė veikla, nurodyta 
Reglamente (EB) Nr. 1893/2006 ir 
priskiriama prie A.01.1, A.01.2, A.01.3, 
A.01.4, A.01.5 grupių arba A.01.6 grupės 
pogrupio „Žemės ūkio paskirties žemės 
priežiūra, siekiant išlaikyti ją geros 
agronominės ir ekologinės būklės“. Iš 
A.01.49 klasės įtraukiama tik šių rūšių 
veikla: „Puslaukinių ir kitų gyvūnų 
auginimas ir veisimas“ (išskyrus vabzdžių) 
ir „Bitininkystė, bičių medaus ir vaško 
gavyba“;

a) žemės ūkio valda (ūkis) –
techniškai ir ekonomiškai nepriklausomas 
atskirai valdomas vienetas, kuriame 
Sąjungos ekonominėje teritorijoje kaip 
pirminė ar antrinė veikla vykdoma žemės 
ūkio ekonominė veikla, nurodyta 
Reglamente (EB) Nr. 1893/2006 ir 
priskiriama prie A.01.1, A.01.2, A.01.3, 
A.01.4, A.01.5 grupių arba A.01.6 grupės 
pogrupio „Žemės ūkio paskirties žemės 
priežiūra, siekiant išlaikyti ją geros 
agronominės ir ekologinės būklės“. Iš 
A.01.49 klasės įtraukiama tik šių rūšių 
veikla: „Puslaukinių ir kitų gyvūnų 
auginimas ir veisimas“ (išskyrus 
vabzdžius) ir „Bitininkystė, bičių medaus ir 
vaško gavyba“; Būtina galėti atskirti 
tarptautinėms įmonėms priklausančias 
žemės ūkio valdas, kurios vykdo veiklą 
arba Sąjungos viduje, dviejose ar daugiau 
valstybių narių, arba už Sąjungos ribų;
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Or. en

Pakeitimas 62
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žemės ūkio valda (ūkis) –
techniškai ir ekonomiškai nepriklausomas 
atskirai valdomas vienetas, kuriame 
Sąjungos ekonominėje teritorijoje kaip 
pirminė ar antrinė veikla vykdoma žemės 
ūkio ekonominė veikla, nurodyta 
Reglamente (EB) Nr. 1893/2006 ir 
priskiriama prie A.01.1, A.01.2, A.01.3, 
A.01.4, A.01.5 grupių arba A.01.6 grupės 
pogrupio „Žemės ūkio paskirties žemės 
priežiūra, siekiant išlaikyti ją geros 
agronominės ir ekologinės būklės“. Iš 
A.01.49 klasės įtraukiama tik šių rūšių 
veikla: „Puslaukinių ir kitų gyvūnų 
auginimas ir veisimas“ (išskyrus vabzdžių) 
ir „Bitininkystė, bičių medaus ir vaško 
gavyba“;

a) žemės ūkio valda – techniškai ir 
ekonomiškai nepriklausomas atskirai 
valdomas vienetas, kuriame Sąjungos 
ekonominėje teritorijoje kaip pirminė ar 
antrinė veikla vykdoma žemės ūkio 
ekonominė veikla, nurodyta Reglamente 
(EB) Nr. 1893/2006 ir priskiriama prie 
A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 
grupių arba A.01.6 grupės pogrupio 
„Žemės ūkio paskirties žemės priežiūra, 
siekiant išlaikyti ją geros agronominės ir 
ekologinės būklės“. Iš A.01.49 klasės 
įtraukiama tik šių rūšių veikla: 
„Puslaukinių ir kitų gyvūnų auginimas ir 
veisimas“ (išskyrus vabzdžius) ir 
„Bitininkystė, bičių medaus ir vaško 
gavyba“;

Or. fr

Pagrindimas

Žodis „ūkis“ susijęs su žemėnaudos idėja, todėl jis neturėtų būti naudojamas šiame kontekste.

Pakeitimas 63
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tam, kad valstybė narė patenkintų 
šiuos reikalavimus, ji turi pateikti 

2. Tam, kad valstybė narė patenkintų 
šiuos reikalavimus, ji turi pateikti 
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duomenis, apibūdinančius žemės ūkio 
valdas ir bendrus žemės ūkio paskirties 
žemės sklypus, kurie atitinka bent vieną iš 
II priede nustatytų fizinių ribinių verčių, 
susijusių su žemės ūkio paskirties žemės 
sklypo dydžiu ar gyvūnų skaičiumi.

duomenis, apibūdinančius žemės ūkio 
valdas ir bendrus žemės ūkio paskirties 
žemės sklypus, kurie atitinka bent vieną iš 
II priede nustatytų fizinių ribinių verčių, 
susijusių su žemės ūkio paskirties žemės 
sklypo dydžiu ar gyvūnų skaičiumi. 
Rinkdamos šiuos duomenis valstybės 
narės jokiomis aplinkybėmis negali 
naudotis neproporcingomis priemonėmis, 
pvz., norėdamos pasiekti pageidautiną 
reprezentatyvumą, taikyti baudas.

Or. nl

Pakeitimas 64
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei 2 dalyje nustatytas pagrindinis 
tyrimo sąrašas neaprėpia 98 proc. žemės 
ūkio naudmenų ir 98 proc. sutartinių ūkinių 
gyvūnų, valstybės narės jį papildo
nustatydamos mažesnes ribines vertes, nei 
nustatyta 2 dalyje, arba nustatydamos 
papildomas ribines vertes, arba taiko abu 
šiuos būdus.

4. Jei 2 dalyje nustatytas pagrindinis 
tyrimo sąrašas neaprėpia 98 proc. žemės 
ūkio naudmenų ir 98 proc. sutartinių ūkinių 
gyvūnų, valstybės narės gali jį papildyti
nustatydamos mažesnes ribines vertes, nei 
nustatyta 2 dalyje, arba nustatydamos 
papildomas ribines vertes, arba taiko abu 
šiuos būdus.

Or. fr

Pakeitimas 65
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis

Duomenys turi būti suskirstyti pagal lytį, 
siekiant geriau suprasti moterų padėtį 
žemės ūkyje ir pagerinti politikos 



PE606.020v01-00 26/50 AM\1127455LT.docx

LT

formavimą.

Or. es

Pakeitimas 66
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės renka ir teikia 
2020, 2023 ir 2026 m. tyrimų ataskaitinių 
metų pagrindinius struktūros duomenis 
(toliau – pagrindiniai duomenys), 
susijusius su 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
nurodytomis žemės ūkio valdomis ir 
išvardytus III priede. 2020 m. tyrimo 
ataskaitinių metų pagrindiniai duomenys 
renkami per surašymą.

1. Valstybės narės renka ir teikia 
2020, 2023 ir 2026 m. tyrimų ataskaitinių 
metų pagrindinius struktūros duomenis 
(toliau – pagrindiniai duomenys), 
susijusius su 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
nurodytomis žemės ūkio valdomis ir 
išvardytus III priede. 2020 m. tyrimo 
ataskaitinių metų pagrindiniai duomenys 
renkami per surašymą. IAKS patikrinti 
metinių paraiškų duomenys taip pat 
laikomi duomenų šaltiniu.

Or. en

Pagrindimas

IAKS – Integruota administravimo ir kontrolės sistema. Remiantis paraiškų duomenimis, 
kuriuos įveda BŽŪP paramos gavėjai, šie duomenys tikrinami pagal referencinius plotus ir 
tarpusavyje, kad naudojami duomenys būtų patikrinti ir nebūtų tik pareiškėjų paraiškose 
pateikti duomenys.

Pakeitimas 67
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis

Duomenys apie paramos išmokas pagal 
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BŽŪP

Valstybės narės per įstaigas, valdančias 
išmokas iš Europos žemės ūkio garantijų 
fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), iš 
dokumentų, susijusių su tiesioginės 
paramos skyrimu, surenka administracinę 
informaciją, kurios reikia, kad būtų 
tinkamai įvertintas panaudotų priemonių 
efektyvumą ir taptų pagrindu ateities 
sprendimams dėl politikos. 

Įstaigos, kurios valdo išmokas iš EŽŪGF 
ir EŽŪFKP kiekvienoje valstybėje narėje:

a) atlieka informacijos apie išmokas 
statistinę analizę, apibendrinančią 
duomenis apie paramos išmokų dydį, 
atitinkamą teritoriją ir gavėjų skaičių 
kiekviename regione pagal kiekvieną 
priemonės rūšį ir gautos paramos lygį;

b) apibendrintus rezultatus perduoda 
valstybių narių statistikos tarnyboms ir 
Komisijai.

Or. it

Pagrindimas

Duomenys apie išmokas pagal BŽŪP yra tinkamas statistinių duomenų šaltinis, kuris šiuo 
metu daugiausia ignoruojamas ir kurį naudojant papildomos išlaidos būtų labai mažos.

Pakeitimas 68
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šių papildomų žemės ūkio valdų 
duomenys gali būti renkami atliekant 
imties tyrimus. Pastaruoju atveju valstybės 
narės užtikrina, kad svertiniai tyrimo 
rezultatai būtų statistiškai reprezentatyvūs 
žemės ūkio valdų kiekviename regione 
atžvilgiu ir atitiktų V priede nustatytus 

2. Šių papildomų žemės ūkio valdų 
duomenys gali būti renkami atliekant 
imties tyrimus. Pastaruoju atveju valstybės 
narės užtikrina, kad svertiniai tyrimo 
rezultatai būtų statistiškai reprezentatyvūs 
žemės ūkio valdų kiekviename regione 
atžvilgiu ir atitiktų V priede nustatytus 
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tikslumo reikalavimus. tikslumo reikalavimus. Rinkdamos šiuos 
duomenis valstybės narės jokiomis 
aplinkybėmis negali naudotis 
neproporcingomis priemonėmis, pvz., 
norėdamos pasiekti pageidautiną 
reprezentatyvumą, taikyti baudas.

Or. nl

Pakeitimas 69
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2020, 2023 ir 2026 m.– modulis 
„Moterys žemės ūkyje“; 

Or. es

Pakeitimas 70
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) 2020, 2023 ir 2026 m.– modulis 
„Ūkių įsiskolinimas“;

Or. es

Pakeitimas 71
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

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

ha) modulis dėl žemės ūkio valdos 
kapitalo nuosavybės;

Or. en

Pagrindimas

T. y., kam priklauso žemės ūkio valdos kapitalas.

Pakeitimas 72
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) modulis dėl ilgalaikio turto, 
suskirstyto į dirbamą žemę ir ganyklas, 
želdinius ir (arba) daugiamečių sodinių 
plotus bei pastatus, nuosavybės. 

Or. en

Pakeitimas 73
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dėl 2023 ir 2026 m. Komisijai 
pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus dėl IV priede 
išvardytų potemių pakeitimų. 
Naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija 
užtikrina, kad tais deleguotaisiais aktais 
valstybėms narėms ar respondentams 
nebūtų nustatoma didelė papildoma našta 
ar sąnaudos ir kiekvieno modulio atžvilgiu 

3. Dėl 2023 ir 2026 m. Komisijai 
pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus dėl IV priede 
išvardytų potemių pakeitimų. 
Naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija 
užtikrina, kad tais deleguotaisiais aktais 
valstybėms narėms ar respondentams 
nebūtų nustatoma didelė papildoma našta 
ar sąnaudos ir šiuo klausimu pateikia 



PE606.020v01-00 30/50 AM\1127455LT.docx

LT

būtų keičiama ne daugiau kaip 25 proc. 
(suapvalinus iki artimiausio sveikojo 
skaičiaus) IV priede išvardytų potemių.

visapusišką pagrindimą, ir užtikrina, kad 
kiekvieno modulio atžvilgiu būtų keičiama 
ne daugiau kaip 25 proc. (suapvalinus iki 
artimiausio sveikojo skaičiaus) IV priede 
išvardytų potemių.

Or. en

Pakeitimas 74
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti įgyvendinimo aktus, skirtus ad hoc
teiktinai informacijai nurodyti, nustatant:

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti įgyvendinimo aktus, skirtus ad hoc
teiktinai informacijai nurodyti, jei laikoma, 
kad ta informacija būtina, nustatant:

Or. en

Pakeitimas 75
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Komisijai (Eurostatui) perduotinų 
charakteristikų sąrašą, kurį sudarytų ne 
daugiau kaip 40 kintamųjų, ir atitinkamus 
matavimo vienetus;

a) Komisijai (Eurostatui) perduotinų 
charakteristikų sąrašą, kurį sudarytų ne 
daugiau kaip 40 kintamųjų, priežastis, dėl 
kurių reikia šių statistinių duomenų, ir 
atitinkamus matavimo vienetus;

Or. en

Pakeitimas 76
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 12 
mėn. iki tyrimo ataskaitinių metų pradžios.

2. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 12 
mėn. iki tyrimo ataskaitinių metų pradžios. 
Rengiant tokius įgyvendinimo aktus 
atsižvelgiama į galimas papildomas 
išlaidas ir administracinę naštą žemės 
ūkio valdoms.

Or. en

Pakeitimas 77
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Dėl visų kitų charakteristikų 
kiekviena valstybė narė nustato bendrą 
ataskaitinę dieną, kuri turi būti tyrimo 
ataskaitiniais metais.

f) Dėl visų kitų charakteristikų 
kiekviena valstybė narė nustato bendrą 
ataskaitinę dieną, kuri turi būti tyrimo 
ataskaitiniais metais. Šios datos turi derėti 
su žemės ploto deklaracijų tvarkaraščiu, 
taikomu teikiant IAKS paraiškas.

Or. en

Pakeitimas 78
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija užtikrina, kad 
apibendrinant ir skelbiant šiuos 
statistinius duomenis būtų laikomasi tokių 
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pačių kokybės ir skaidrumo standartų.

Or. en

Pakeitimas 79
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija užtikrina, kad gauti 
duomenys būtų laiku apibendrinti ir
paskelbti. Šie duomenys turi būti pateikti 
tokiu būdu, kad atitinkamus statistinius 
duomenis būtų galima išskirstyti pagal 
valstybes nares ir bendras tendencijas.

Or. en

Pakeitimas 80
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Apibendrinti duomenys ir 
statistiniai duomenys paskelbiami ir 
skaidriai suteikiami politikos 
formuotojams ir visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 81
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 9 straipsnyje nurodytiems ad hoc
duomenims rinkti Sąjunga gali skirti
nacionalinėms statistikos institucijoms ir 
kitoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms, nurodytoms Reglamento 
(EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 2 dalyje, 
dotacijas šių duomenų rinkimo sąnaudoms 
padengti. Šis Sąjungos finansinis įnašas 
neviršija 90 proc. tinkamų finansuoti 
sąnaudų.

6. 9 straipsnyje nurodytiems ad hoc
duomenims rinkti Sąjunga skiria
nacionalinėms statistikos institucijoms ir 
kitoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms, nurodytoms Reglamento 
(EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 2 dalyje, 
dotacijas šių duomenų rinkimo sąnaudoms 
padengti. Šis Sąjungos finansinis įnašas 
neviršija 90 proc. tinkamų finansuoti 
sąnaudų.

Or. en

Pakeitimas 82
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama nustatyti sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veikos, 
tiesiogiai ar netiesiogiai turinčios poveikio 
Sąjungos finansiniams interesams ir 
susijusios su susitarimu ar sprendimu dėl 
dotacijų skyrimo arba sutartimi, kuria 
skiriamas finansavimas pagal šį 
reglamentą, atvejus, Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF), remdamasi 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) Nr. 
883/201322 ir Tarybos reglamente 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/9623

nustatytomis procedūromis, gali atlikti 
tiesiogiai ar netiesiogiai tokį finansavimą 
gavusių ekonominės veiklos vykdytojų 
tyrimus, įskaitant patikrinimus vietoje ir 
inspektavimus.

Išbraukta.

__________________

22 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
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kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 
1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

23 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 
2185/96 dėl Komisijos atliekamų 
patikrinimų ir inspektavimų vietoje 
siekiant apsaugoti Europos Bendrijų 
finansinius interesus nuo sukčiavimo ir 
kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 
2).

Or. fr

Pakeitimas 83
Georgios Epitideios

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bendradarbiavimo susitarimais su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis bei susitarimais ir 
sprendimais dėl dotacijų skyrimo, 
sudarytais įgyvendinant šį reglamentą, 
Komisija, Audito Rūmai ir OLAF 
tiesiogiai įgaliojami atlikti tokius auditus, 
patikrinimus vietoje ir inspektavimus.

4. Bendradarbiavimo susitarimais su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis bei susitarimais ir 
sprendimais dėl dotacijų skyrimo, 
sudarytais įgyvendinant šį reglamentą, 
Komisija, Audito Rūmai ir OLAF 
tiesiogiai įgaliojami atlikti tokius auditus, 
patikrinimus vietoje ir inspektavimus. Taip 
pat Komisijai suteikiami įgaliojimai 
užtikrinti, kad susitarimuose su 
trečiosiomis šalimis dėl žemės ūkio ir 
gyvūninės kilmės produktų būtų nustatyta 
tinkamo žemės ūkio produktų auginimo ir 
gyvūnų sveikos mitybos ir jų bei iš jų 
pagamintų produktų tyrimų išsami 
kontrolė. Tai būtina siekiant neleisti 
sukurti nesąžiningą konkurenciją, 
darančią žalą gamintojams ES valstybėse 
narėse. 

Or. el
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Pakeitimas 84
Michela Giuffrida

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 5 straipsnio 6 dalyje ir 8 straipsnio 
3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [Leidinių 
biurui: įrašyti tikslią reglamento 
įsigaliojimo datą].

2. 5 straipsnio 6 dalyje ir 8 straipsnio 
3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo [Leidinių 
biurui: įrašyti tikslią reglamento 
įsigaliojimo datą].

Or. it

Pagrindimas

Komisijai įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus turėtų būti suteikti tik tam tikram 
laikotarpiui.

Pakeitimas 85
Georgios Epitideios

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 6 dalyje 
ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
valstybės narės prašymu gali bet kada 
atšaukti 5 straipsnio 6 dalyje ir 8 straipsnio 
3 dalyje nurodytus deleguotuosius 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. el



PE606.020v01-00 36/50 AM\1127455LT.docx

LT

Pakeitimas 86
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis

Nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 ir 5 dalių, 
6 straipsnio 1 dalies, 7 straipsnio 1 dalies, 
8 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 
1 dalies, 13 straipsnio 4 dalies ir 
14 straipsnio 1 dalies, nuorodos į tyrimą 
2020 m. Graikijai, Ispanijai ir 
Portugalijai pakeičiamos nuorodomis 
į tyrimą 2019 m.

Or. es

Pakeitimas 87
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Sutartinių ūkinių gyvūnų koeficientai“ 1 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Arklinių šeimos gyvūnai  Iki 1 metų 0,400

Nuo 1 iki mažiau kaip 2 
metų

0,700

Daugiau kaip 2 metų 1,000

Or. en

Pakeitimas 88
Momchil Nekov
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Sutartinių ūkinių gyvūnų koeficientai“ lentelės skilties „Naminiai paukščiai“ 6 
a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Putpelės

Or. en

Pakeitimas 89
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo „Fizinių ribinių verčių sąrašas“ lentelės 1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Žemės ūkio naudmena 5 ha

Pakeitimas

Žemės ūkio naudmena 1 ha

Or. en

Pagrindimas

Ribinę vertę sumažinus iki 1 ha, ūkininkavimui tinkamos žemės padaugėtų, kadangi dėl 
naudojimo teisių nebūtų blokuojama ūkininkavimo veikla. (Ne ūkininkavimo veiklą galima 
panaudoti užblokuoti žemei, kurią antraip būtų galima naudoti. Taigi, tokiu būdu tokia rizika 
būtų sumažinta.)

Pakeitimas 90
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo „Fizinių ribinių verčių sąrašas“ lentelės 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Ariamoji žemė 2 ha

Pakeitimas

Ariamoji žemė 1 ha

Or. en

Pagrindimas

Ribinę vertę sumažinus iki 1 ha, ūkininkavimui tinkamos žemės padaugėtų, kadangi dėl 
naudojimo teisių nebūtų blokuojama ūkininkavimo veikla. (Ne ūkininkavimo veiklą galima 
panaudoti užblokuoti žemei, kurią antraip būtų galima naudoti. Taigi, tokiu būdu tokia rizika 
būtų sumažinta.)

Pakeitimas 91
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo „Pagrindiniai duomenys: teiktina informacija“ lentelės skilties „Valdos 
juridinis statusas“ -1 eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti atskirai nurodomi:

– gamybos vieneto savininkai (žemės ūkio 
gamybos vieneto kapitalo dalys),

– gamybos vieneto savininkų ir žemės 
ūkio darbuotojų santykiai (darbas visą 
darbo dieną ir kiti darbuotojai),

– gamybos vieneto turėtojų (savininkų) ir 
žemės, pastatų ir net pasėlių savininkų ir 
darbuotojų santykiai (darbas visą darbo 
dieną ir kiti darbuotojai)

Or. fr
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Pakeitimas 92
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo „Pagrindiniai duomenys: teiktina informacija“ lentelės skilties „Valdos 
juridinis statusas“ 9 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ar turėtojas laikomas jaunuoju ūkininku 
arba naujai veiklą pradėjusiu ūkininku 
pagal Reglamento (ES) Nr. 
1307/2013 50 straipsnio 2 ir 3 dalis?

Taip / Ne

Or. en

Pakeitimas 93
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo „Pagrindiniai duomenys: teiktina informacija“ lentelės skilties „Valdos 
juridinis statusas“ eilutės „juridinis asmuo“ 1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei taip, ar valda yra dalis įmonių grupės, 
sudarytos iš teisiškai nepriklausomų 
subjektų?

Taip / Ne

Or. en

Pagrindimas

Įvairūs tyrimai rodo, kad įmonių grupių, kontroliuojančių atskiras žemės ūkio valdas, skaičius 
ir ekonominė svarba didėja. Tačiau žemės ūkio statistiniai duomenys iki šiol nerodė, ar 
atskiros valdos yra tokių įmonių struktūrų dalys. Tam, kad politikos formuotojai galėtų priimti 
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informacija pagrįstus sprendimus, turėtų būti renkami duomenys, kuriais aiškiai atskiriami 
teisiniai savininkai ir ūkių vadovai.

Pakeitimas 94
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo „Pagrindiniai duomenys: teiktina informacija“ lentelės skilties „Valdos 
juridinis statusas“ 4 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendroji nuosavybė. Taip / Ne

Or. es

Pakeitimas 95
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo „Pagrindiniai duomenys: teiktina informacija“ lentelės skilties „Valdos 
vadovas“ 3 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Metai, kuriais tapo valdos vadovu Metai

Or. en

Pakeitimas 96
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo „Pagrindiniai duomenys: teiktina informacija“ lentelės skilties „Teisinis 
žemės ūkio naudmenos naudojimo pagrindas (susijęs su turėtoju)“ antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisinis žemės ūkio naudmenos naudojimo 
pagrindas (susijęs su turėtoju)

Teisinis žemės ūkio naudmenos naudojimo 
pagrindas (susijęs su gamybos vieneto 
turėtoju)

Or. fr

Pakeitimas 97
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo „Pagrindiniai duomenys: teiktina informacija“ lentelės skilties „Teisinis 
žemės ūkio naudmenos naudojimo pagrindas (susijęs su turėtoju)“ eilutės 
„Ūkininkavimas nuomojamoje žemėje“ 1 ir 2 įtraukos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Jei žemė nuomojama, kas yra 
žemės savininkas?

Taip / Ne

– Jei žemė nuomojama, ar žemės 
savininkas yra juridinis asmuo?

Taip / Ne

Or. en

Pagrindimas

Žemės nuosavybės struktūrų pokyčių nustatymas yra skubi užduotis, kadangi žemės ūkio 
paskirties žeme vis dažniau spekuliuojama ir ne žemės ūkio investuotojai „atsiverčia į realų 
turtą“. Tai leistų politikos formuotojams žinoti, kiek pasistūmėta siekiant plataus žemės 
nuosavybės paskirstymo žemės ūkio bendruomenėje tikslo.

Pakeitimas 98
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo „Pagrindiniai duomenys: teiktina informacija“ lentelės skiltis „Teisinis žemės 
ūkio naudmenos naudojimo pagrindas (susijęs su turėtoju)“

Komisijos siūlomas tekstas

Teisinis žemės ūkio naudmenos naudojimo pagrindas 
(susijęs su turėtoju)

Ūkininkavimas nuosavoje žemėje ha

Ūkininkavimas nuomojamoje žemėje ha

Ūkininkavimas bendrai ar remiantis kitu pagrindu ha

Bendra žemė ha

Pakeitimas

Teisinis žemės ūkio naudmenos naudojimo pagrindas (susijęs su 
turėtoju)

Ūkininkavimas nuosavoje žemėje ha

Ūkininkavimas nuomojamoje žemėje ha

Ūkininkavimas bendrai ar remiantis kitu pagrindu ha

Bendra žemė ha

Galimybė naudotis žeme

Ar reikia daugiau žemės? Taip / Ne

Ar yra galimybių naudotis žeme? Taip / Ne

Galimybės naudotis žeme kaina

– Kaip savininkui EUR/ha

– Kaip nuomininkui EUR/ha

– Naudojimasis bendrąja žeme EUR/ha

– Kita EUR/ha

Ar per pastaruosius 12 mėn. buvo žemės paskirties pokyčių? Taip / Ne

Ar per pastaruosius 12 mėn. buvo žemės privalomos 
ekspropriacijos infrastruktūros statymo tikslais atvejų?

Taip / Ne

Or. es

Pakeitimas 99
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
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III priedo lentelės „Žemės charakteristikos“ skilties „Kitos žemės naudmenos“ 2 a eilutė 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kalnų arba kalvotos žemės ha

Or. en

Pakeitimas 100
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės „Ūkinių gyvūnų charakteristikos“ skilties „Galvijai“ 10 a eilutė 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Buivolės vnt.

Pieninės buivolės vnt.

Ne pieninės buivolės vnt.

Or. en

Pakeitimas 101
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės „Ūkinių gyvūnų charakteristikos“ 1 a skirsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Arklinių šeimos gyvūnai vnt.
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Arklinių šeimos gyvūnai, kurių amžius 
mažesnis kaip 1 metai

vnt.

Arklinių šeimos gyvūnai, kurių amžius 
nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų

vnt.

Arklinių šeimos gyvūnų patinai, 
kurių amžius nuo 1 metų iki 
mažiau nei 2 metų

vnt.

Arklinių šeimos gyvūnų patelės, 
kurių amžius nuo 1 metų iki 
mažiau nei 2 metų

vnt.

Arklinių šeimos gyvūnai, kurių amžius 
yra 2 metai ir daugiau

vnt.

Arklinių šeimos gyvūnų patinai, 
kurių amžius yra 2 metai ir 
daugiau

vnt.

Arklinių šeimos gyvūnų patelės, 
kurių amžius yra 2 metai ir 
daugiau

vnt.

Or. en

Pakeitimas 102
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės „Ūkinių gyvūnų charakteristikos“ skiltis „Kiaulės“

Komisijos siūlomas tekstas

Kiaulės vnt.

Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg vnt.

Veislinės paršavedės, kurių gyvasis svoris ne mažesnis 
kaip 50 kg

vnt.

Kitos kiaulės vnt.

Pakeitimas

Kiaulės vnt.

Naminės kiaulės

Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg vnt.
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Veislinės paršavedės, kurių gyvasis svoris ne mažesnis 
kaip 50 kg

vnt.

Laisvai laikomos 
kiaulės (pusiau 
laukinės)

Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg vnt.

Veislinės paršavedės, kurių gyvasis svoris ne 
mažesnis kaip 50 kg

vnt.

Kitos kiaulės vnt.

Or. en

Pakeitimas 103
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės „Ūkinių gyvūnų charakteristikos“ skiltis „Bitės“

Komisijos siūlomas tekstas

Bitės Aviliai

Pakeitimas

Bitės Bičių šeimos

Or. en

Pakeitimas 104
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės „Ūkinių gyvūnų charakteristikos“ skilties „Niekur kitur nepriskirti 
ūkiniai gyvūnai“ 1 a ir 1 b eilutės (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gyvulininkystė pagal integracijos sutartis Taip / Ne

Integravimo bendrovė
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Or. es

Pakeitimas 105
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo modulio „Darbo jėga ir kita pelninga veikla“ 1 a tema (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Naujai veiklą pradėjusiu 
ūkininkai / kartų kaita

Jaunimo skatinimas pradėti ūkininkauti

Naujai veiklą pradėjusiu ūkininkai, 
subsidijuojami pagal kaimo plėtros 
priemones

Laikotarpis nuo ūkininkavimo pradžios 
(metai)

Or. es

Pakeitimas 106
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo modulio „Darbo jėga ir kita pelninga veikla“ 3 a tema (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Darbuotojų dalyvavimas darbo saugos ūkyje 
mokymuose

Or. en
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Pakeitimas 107
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo modulio „Darbo jėga ir kita pelninga veikla“ 8 a tema (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nelaimingi atsitikimai, susiję su ūkiu Nelaimingų atsitikimų tipai:

Nelaimingų atsitikimų 
mastas

Demografiniai duomenys

Or. en

Pagrindimas

Darbo saugumas ūkyje yra labai svarbus klausimas. Nelaimingų atsitikimų ūkiuose skaičius 
yra pernelyg didelis. Politikos formuotojams reikia tikslios informacijos apie nelaimingų 
atsitikimų ūkiuose ir tai, kokia yra rizika ūkuose, kad jie galėtų įgyvendinti politiką siekiant 
spręsti šią problemą, kurios socialinė ir ekonominė kaina yra labai didelė.

Pakeitimas 108
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo modulio „Gyvūnų laikymas ir mėšlo tvarkymas“ skilties „Gyvūnų laikymas“ 
2 a potemė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugos priemonės

Or. en

Pagrindimas

Darbo saugumas ūkyje yra labai svarbus klausimas. Nelaimingų atsitikimų ūkiuose skaičius 
yra pernelyg didelis. Politikos formuotojams reikia tikslios informacijos apie nelaimingų 
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atsitikimų ūkiuose ir tai, kokia yra rizika ūkuose, kad jie galėtų įgyvendinti politiką siekiant 
spręsti šią problemą, kurios socialinė ir ekonominė kaina yra labai didelė.

Pakeitimas 109
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo modulio „Mašinos ir įrenginiai“ skilties „Mašinos ir prietaisai“ 5 a potemė 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugos priemonės

Or. en

Pagrindimas

Darbo saugumas ūkyje yra labai svarbus klausimas. Nelaimingų atsitikimų ūkiuose skaičius 
yra pernelyg didelis. Politikos formuotojams reikia tikslios informacijos apie nelaimingų 
atsitikimų ūkiuose ir tai, kokia yra rizika ūkuose, kad jie galėtų įgyvendinti politiką siekiant 
spręsti šią problemą, kurios socialinė ir ekonominė kaina yra labai didelė.

Pakeitimas 110
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo modulio „Mašinos ir įrenginiai“ skilties „Įrenginiai“ 1 a potemė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugos priemonės

Or. en

Pagrindimas

Darbo saugumas ūkyje yra labai svarbus klausimas. Nelaimingų atsitikimų ūkiuose skaičius 
yra pernelyg didelis. Politikos formuotojams reikia tikslios informacijos apie nelaimingų 
atsitikimų ūkiuose ir tai, kokia yra rizika ūkuose, kad jie galėtų įgyvendinti politiką siekiant 
spręsti šią problemą, kurios socialinė ir ekonominė kaina yra labai didelė.
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Pakeitimas 111
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 8 a modulis „Moterys žemės ūkio veikloje“ (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Moterys žemės ūkyje Nuosavybė Asmeninė, bendroji, 
bendrovėje

Šeimos darbo jėga 
(taip/ne)

Žemė Nuosava/nuomojama/ben
dro naudojimo žemė

Galimybė naudotis žeme

Plotas

Parama Paskutiniais metais gauta 
suma

Teigiamos veiklos 
pagalbos teikimas 
ūkininkavimui skatinti 

Kitos teigiamos veiklos 
pagalbos priemonės

Or. es

Pakeitimas 112
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 9 a modulis „Ūkių įsiskolinimo lygis“ (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ūkių įsiskolinimas Skola Ar paskolos naudotos 
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ilgalaikiam turtui finansuoti 
(taip/ne) Ar palūkanų 
norma subsidijuojama? 
(taip/ne)

Ar paskolos naudotos 
trumpalaikiam turtui 
finansuoti (taip/ne) Ar 
palūkanų norma 
subsidijuojama? (taip/ne)

Refinansavimas per
paskutinius metus

Or. es
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