
 

AM\929547LT.doc  PE503.600v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

6.3.2013 B7-0079/151 

Pakeitimas  151 
Martin Häusling, José Bové 
Verts/ALE 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) 0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
30 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, 
vietov÷se, kur tai agronominiu požiūriu  
neįmanoma, Komisijos pritarimu galima 
koreguoti s÷jomainos taisykles. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/152 

Pakeitimas  152 
Martin Häusling 
Verts/ALE 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) 0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 74 
straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiamet÷s pievos (toliau 
– daugiamet÷s pievos referenciniai plotai). 

Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas ir daugiametes 
ganyklas, jei 2014 paraiškų teikimo metais 
paraiškoje, teikiamoje pagal Reglamento 
(ES) Nr. XXX (HZ) 74 straipsnio 1 dalį, 
nurodo, kad tie plotai naudojami kaip 
daugiamet÷s pievos ir daugiamet÷s 
ganyklos (toliau – daugiamet÷s pievos ir 
daugiamet÷s ganyklos referenciniai 
plotai). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/153 

Pakeitimas  153 
Martin Häusling 
Verts/ALE 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) 0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Daugiamet÷s pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žem÷s plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje. 

Daugiamet÷s pievos ir daugiamet÷s 
ganyklos referenciniai plotai padidinami, 
jei 2014 ir (arba) 2015 m. ūkininkas yra 
įpareigotas žem÷s plotus pertvarkyti į 
daugiametes pievas ir daugiametes 
ganyklas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] 93 straipsnyje. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/154 

Pakeitimas  154 
Martin Häusling 
Verts/ALE 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) 0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
31 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiamet÷s pievos 
referencinių plotų. Ši riba netaikoma force 
majeure atvejais arba išskirtin÷mis 
aplinkyb÷mis. 

2. Leidžiama pertvarkyti ne daugiau kaip 
5 % daugiamet÷s pievos ir daugiamet÷s 
ganyklos referencinių plotų, išskyrus daug 
anglies turinčius dirvožemio, šlapynių, 
pusiau natūralių pievų ir ganyklų plotus. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/155 

Pakeitimas  155 
Martin Häusling 
Verts/ALE 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) 0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
31 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiamet÷s 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žem÷s 
ūkio paskirties žem÷s pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiamet÷s pievos referencinių plotų 
pakeitimu žem÷s perdavimo atveju. 

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiamet÷s 
pievos ir daugiamet÷s ganyklos 
referencinių plotų didinimu, daugiamečių 
pievų ir daugiamečių ganyklų 
atnaujinimu, žem÷s ūkio paskirties žem÷s 
pertvarkymu į daugiametę pievą ir 
daugiametę ganyklą, jei plotas 
sumažinamas daugiau nei leidžiama pagal 
2 dalį ir daugiamet÷s pievos ir 
daugiamet÷s ganyklos referencinių plotų 
pakeitimu žem÷s perdavimo atveju. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/156 

Pakeitimas  156 
Ulrike Rodust, Matthias Groote, Peter Jahr, Britta Reimers, Göran Färm, Martin 
Häusling ir kiti 
 
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) 0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
38 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(38) siekiant mažinti su tiesiogin÷s 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reik÷tų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Tod÷l reik÷tų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reik÷tų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žem÷s ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teis÷s aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas tur÷tų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žem÷s ūkio struktūrą, netrukdant jiems 
vystytis formuojant konkurencingesnes 
struktūras. Tod÷l galimyb÷s dalyvauti 
schemoje tur÷tų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms; 

(38) siekiant mažinti su tiesiogin÷s 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reik÷tų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Tod÷l reik÷tų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reik÷tų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir 
aplinkai naudinga žem÷s ūkio veikla, 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų. Kompleksin÷ parama ir kontrol÷, 
kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[HZR], įgyvendinamos suprantant, kad 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] II priede 
nurodyti Sąjungos teis÷s aktai taikomi 
smulkiesiems ūkininkams Tos schemos 
tikslas tur÷tų būti remti dabartinę Sąjungos 
mažų ūkių žem÷s ūkio struktūrą, 
netrukdant jiems vystytis formuojant 
konkurencingesnes struktūras. Tod÷l 
galimyb÷s dalyvauti schemoje tur÷tų būti 
suteikiamos tik jau esančioms valdoms; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/157 

Pakeitimas  157 
Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 
Pietikäinen ir kiti 
 
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) 0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Bendrosios taisykl÷s  Bendrosios taisykl÷s  

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, kurie turi daugiau negu 
10 hektarų ariamosios žem÷s ir turi teisę į 
išmoką 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:  

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) vykdo s÷jomainą;  

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiamet÷ 
pieva ir  

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiamet÷ 
pieva ir daugiamet÷ ganykla; taip pat  

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

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

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 

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 
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skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių. 

skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių. 

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, 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.  

4.  4. 

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.  

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.  

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

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

 4a. Laikoma, kad ūkininkai, kurie vykdo 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
39 straipsnio 2 dalį arba pagal 
Reglamento (EB) Nr. [...][RDR] 
29 straipsnio 2 dalį prisiimtus 
įsipareigojimus arba kurių valda yra 
sertifikuota pagal nacionalines arba 
regionines aplinkosaugos sertifikavimo 
sistemas, laikosi 1 dalyje nurodytoms 
vienai ar kelioms susijusioms žem÷s ūkio 
veiklos rūšims taikomų reikalavimų, jeigu 
šie įsipareigojimai ir aplinkosaugos 
sertifikavimo sistemos atitinka šias 
sąlygas: 

 a) jie taikomi visai ūkininko valdos daliai, 
kurioje vykdoma 1 dalyje nurodyta 
atitinkama veikla; 

 b) jie yra tos pačios rūšies kaip 1 dalyje 
nurodyta veikla; taip pat 

 c) jais klimato ir aplinkos tikslų atžvilgiu 
siekiama daugiau, nei vykdant 1 dalyje 
nurodytą veiklą. 

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
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metin÷ išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 dalį, 
padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstyb÷je nar÷je pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.  

metin÷ išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 dalį, 
padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstyb÷je nar÷je pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/158 

Pakeitimas  158 
Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 
Pietikäinen ir kiti 
 
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) 0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
30 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pas÷lių įvairinimas S÷jomaina 

1. 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, 
tokioje ariamoje žem÷je auginami bent trys 
skirtingi pas÷liai. N÷ vienam iš min÷tų 
trijų pas÷lių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žem÷s, o pagrindiniam 
pas÷liui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žem÷s.  

1. Jei ūkininko ariamoji žem÷ užima 
daugiau kaip 10 hektarų ir nenaudojama 
žolei auginti (s÷jamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama pūdymui arba ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama 
daugiamečiams pas÷liams vandenyje 
auginti, tokioje ariamojoje žem÷je taikant 
s÷jomainą trejus metus iš eil÷s auginami 
trys skirtingi pas÷liai.  

 1a. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, 
vietov÷se, kur tai agronominiu požiūriu  
neįmanoma, Komisijos pritarimu galima 
koreguoti s÷jomainos taisykles.  

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų sąvokos „pas÷lis“ apibr÷žtį ir 
tikslaus skirtingų pas÷lių dalių 
apskaičiavimo taikymo taisykles. 

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų sąvokos „pas÷lis“ apibr÷žtį ir 
tikslaus skirtingų pas÷lių dalių 
apskaičiavimo taikymo taisykles.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/159 

Pakeitimas  159 
Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 
Pietikäinen ir kiti 
 
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) 0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
31 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Daugiamet÷s pievos Daugiamet÷s pievos ir daugiamet÷s 
ganyklos 

1. Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 74 
straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiamet÷s pievos (toliau 
– daugiamet÷s pievos referenciniai plotai). 

1. Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas ir daugiametes 
ganyklas, jei 2014 paraiškų teikimo metais 
paraiškoje, teikiamoje pagal Reglamento 
(ES) Nr. XXX (HZ) 74 straipsnio 1 dalį, 
nurodo, kad tie plotai naudojami kaip 
daugiamet÷s pievos ir daugiamet÷s 
ganyklos (toliau – daugiamet÷s pievos ir 
daugiamet÷s ganyklos referenciniai 
plotai).  

Daugiamet÷s pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žem÷s plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.  

Daugiamet÷s pievos ir daugiamet÷s 
ganyklos referenciniai plotai padidinami, 
jei 2014 ir (arba) 2015 m. ūkininkas yra 
įpareigotas žem÷s plotus pertvarkyti į 
daugiametes pievas ir daugiametes 
ganyklas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] 93 straipsnyje.  

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiamet÷s pievos 
referencinių plotų. Ši riba netaikoma force 
majeure atvejais arba išskirtin÷mis 
aplinkyb÷mis.  

2. Leidžiama pertvarkyti ne daugiau kaip 
5 % daugiamet÷s pievos ir daugiamet÷s 
ganyklos referencinių plotų, išskyrus daug 
anglies turinčius dirvožemio, šlapynių, 
pusiau natūralių pievų ir ganyklų plotus. 
Išskirtin÷mis aplinkyb÷mis galima šį 
procentinį dydį padidinti iki 7 %.  
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3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiamet÷s 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žem÷s 
ūkio paskirties žem÷s pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiamet÷s pievos referencinių plotų 
pakeitimu žem÷s perdavimo atveju.  

3.  Komisija suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatytų taisykles, susijusias su 
1 dalies antroje pastraipoje nurodytų 
daugiamet÷s pievos ir daugiamet÷s 
ganyklos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų ir daugiamečių 
ganyklų atnaujinimu, žem÷s ūkio paskirties 
žem÷s pertvarkymu į daugiametę pievą ir 
daugiametę ganyklą, jei plotas 
sumažinamas daugiau nei leidžiama pagal 
2 dalį, 2 dalyje nurodytomis išskirtin÷mis 
aplinkyb÷mis, ir daugiamet÷s pievos ir 
daugiamet÷s ganyklos referencinių plotų 
pakeitimu žem÷s perdavimo atveju.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/160 

Pakeitimas  160 
Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 
Pietikäinen ir kiti 
 
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) 0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
32 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibr÷žtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žem÷, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsaugin÷s 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei. 

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibr÷žtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žem÷, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsaugin÷s 
juostos ir pusiau natūralios buvein÷s, 
išskyrus daugiamečių pievų ir 
daugiamečių ganyklų plotus, būtų priskirti 
ekologiniu požiūriu svarbiai vietovei. 
Siekiant, kad šios vietov÷s būtų priskirtos 
ekologiniu požiūriu svarbioms vietov÷ms, 
jos neariamos, neaps÷jamos ir 
netręšiamos neorganin÷mis trąšomis, taip 
pat nepurškiamos pesticidais, bet jose 
tinkamu sezonu, suderinamu su 
biologin÷s įvairov÷s išsaugojimo 
reikm÷mis, gali būti ganoma, nuimamas 
derlius arba pjaunama žol÷. 

Or. en 

 
 


