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6.3.2013 B7-0079/113 

Pakeitimas  113 
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 dalies pirma įtrauka (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – ūkininkai, kurie laikosi Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų; arba 

Or. en 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
6.3.2013 B7-0079/114 

Pakeitimas  114 
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 dalies antra įtrauka (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnį nustatytų išmokų pagal 
agrarin÷s aplinkosaugos ir klimato 
priemonę gav÷jai; arba 

Or. en 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
6.3.2013 B7-0079/115 

Pakeitimas  115 
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 dalies trečia įtrauka (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – ūkininkai, kurių ūkiai yra tinklui 
„Natura 2020“ priklausančiose 
teritorijose ir šiems ūkiams taikoma 
Direktyva 92/43/EEB ir Direktyva 
2009/147/EB. 

Or. en 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
6.3.2013 B7-0079/116 

Pakeitimas  116 
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 4 dalies pirma pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką. 

Jei daugiau nei 75 % valdos reikalavimus 
atitinkančios žem÷s ūkio paskirties žem÷s 
apima daugiamet÷s pievos ar ganyklos 
arba ji naudojama žolei ar kitokiems 
žoliniams pašarams auginti arba didžiąją 
metų dalį naudojamos pas÷liams 
vandenyje auginti, ir jei likusios 
reikalavimus atitinkančios žem÷s ūkio 
paskirties žem÷s plotas yra ne didesnis nei 
50 hektarų, 30 ir 32 straipsniuose 
nustatyti įpareigojimai ūkininkams n÷ra 
taikomi. 

Or. en 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
6.3.2013 B7-0079/117 

Pakeitimas  117 
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 4 dalies antra pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologin÷ gamyba. 

Išbraukta. 

Or. en 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
6.3.2013 B7-0079/118 

Pakeitimas  118 
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 4 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Laikoma, kad ūkininkai, kurių valda 
yra sertifikuota pagal nacionalines arba 
regionines aplinkosaugos sertifikavimo 
sistemas, laikosi 1 dalyje nurodytoms 
susijusioms žem÷s ūkio veiklos rūšims 
taikomų reikalavimų, jeigu šios sistemos 
turi bent tokį pati poveikį, kaip ir 
atitinkama 1 dalyje nurodyta veikla. 

 Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais būtų užtikrinta, kad žem÷s ūkio 
paskirties žem÷, kuriai taikoma ši schema, 
apimtų būtiniausią visos ūkininko valdos 
procentinę dalį. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/119 

Pakeitimas  119 
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 5 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Nukrypstant nuo šio straipsnio 
5 dalies, šio reglamento 22a straipsnį 
taikančios valstyb÷s nar÷s ūkininkams 
turi sumok÷ti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą išmoką, kuri proporcingai pagal 
jiems mokamą bazinę išmoką atitinka 
30 % nacionalinio finansinio paketo 
pagal 33 straipsnio 1 dalį. 

Or. en 



 

AM\929513LT.doc  PE563.600v01-00 
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6.3.2013 B7-0079/120 

Pakeitimas  120 
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 5 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5b. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais būtų patvirtinamos 4a dalyje 
nurodytos sertifikavimo sistemos, siekiant 
užtikrinti, kad šios sistemos tur÷tų bent 
lygiavertį poveikį kaip ir 1 dalyje nurodyta 
atitinkama veikla. 

 Šios sertifikavimo sistemos gali apimti 
šias priemones: 

 – maistinių medžiagų valdymo ūkyje 
planą; 

 – savo ūkio energijos vartojimo 
efektyvumo ūkyje planą, įskaitant nuotekų 
naudojimo optimizavimą; 

 – biologin÷s įvairov÷s veiksmų planą, 
įskaitant biologin÷s įvairov÷s koridorių 
sukūrimą ir išlaikymą; 

 – vandentvarkos planą; 

 – dirvožemio dangą; 

 – integruotą kenk÷jų kontrolę. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/121 

Pakeitimas  121 
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 
39 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstyb÷s nar÷s iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos savo metin÷s nacionalin÷s 
viršutin÷s ribos. 

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstyb÷s nar÷s iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 10 % II priede 
nustatytos savo metin÷s nacionalin÷s 
viršutin÷s ribos. 

Or. en 

 
 


