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6.3.2013 B7-0079/107 

Pakeitimas  107 
Mairead McGuinness 
PPE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas prad÷jimo ir įgaliojimų 
COM(2011) 0625 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 straipsnio 1 dalies įvadin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazin÷s išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibr÷žtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 

naudingą žem÷s ūkio veiklą: 

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazin÷s išmokos 
schemą, turi teisę gauti papildomas 

metines išmokas už klimatui ir aplinkai 

naudingą žem÷s ūkio veiklą, jeigu jie tais 

atvejais, kai tai tinkama, savo 
reikalavimus atitinkančiuose hektaruose, 
apibr÷žtuose 25 straipsnio 2 dalyje, vykdo 
šią veiklą: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/108 

Pakeitimas  108 
Mairead McGuinness 
PPE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas prad÷jimo ir įgaliojimų 
COM(2011) 0625 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 straipsnio 1 dalies a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) jų ariamoje žem÷je auginami bent trys 

skirtingi pas÷liai, jei ūkininko ariama 

žem÷ užima daugiau kaip 3 hektarus ir 

nenaudojama vien tik žolei auginti 

(s÷jamai ar augančiai natūraliai), 

nepaliekama vien tik pūdymui arba ji 

didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 

pas÷liams vandenyje auginti; 

a) įvairina pas÷lius; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/109 

Pakeitimas  109 
Mairead McGuinness 
PPE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas prad÷jimo ir įgaliojimų 
COM(2011) 0625 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 straipsnio 1 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiamet÷ 

pieva ir 
b) išlaiko esamą daugiametę pievą ir 
daugiametę ganyklą; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/110 

Pakeitimas  110 
Mairead McGuinness 
PPE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas prad÷jimo ir įgaliojimų 
COM(2011) 0625 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 straipsnio 1 dalies c punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) jų žem÷s ūkio paskirties žem÷je yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietov÷. 

c) savo žem÷s ūkio paskirties žem÷je turi 
ekologiniu požiūriu svarbią vietovę. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/111 

Pakeitimas  111 
Mairead McGuinness 
PPE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas prad÷jimo ir įgaliojimų 
COM(2011) 0625 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansin÷s drausm÷s, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 

taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstyb÷s 
nar÷s šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 

aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių. 

2. Nepažeidžiant 3, 4 ir 4a dalių, taikomos 
finansin÷s drausm÷s, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, valstyb÷s 
nar÷s šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo savo ūkiams 

taikomą veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 
32 straipsnių. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/112 

Pakeitimas  112 
Mairead McGuinness 
PPE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas prad÷jimo ir įgaliojimų 
COM(2011) 0625 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos 
dalis yra vietov÷je, kuriai taikoma 

Direktyva 92/43/EEB arba Direktyva 

2009/147/EB, turi teisę gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jei vykdo šiame 

skyriuje nurodytą veiklą taip, kad toje 

valdoje vykdoma min÷ta veikla atitiktų tų 

direktyvų tikslus. 

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

Or. en 

 
 


