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6.3.2013 B7-0081/148 

Pakeitimas  148 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l paramos kaimo pl÷trai, teikiamos Europos žem÷s 
ūkio fondo kaimo pl÷trai (EŽŪFKP) l÷šomis, prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011) 0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012) 0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Agrarin÷s aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštin÷s dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštin÷s dalies 
2 skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
d÷l trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti 
atitinkami privalomi reikalavimai. Visi šie 
privalomi reikalavimai nustatyti 
programoje. 

3. Agrarin÷s aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštin÷s dalies I skyrių, ir visi 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštin÷s dalies 
2 skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
d÷l trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti 
atitinkami privalomi reikalavimai. Visi šie 
privalomi reikalavimai nustatyti 
programoje. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/149 

Pakeitimas  149 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l paramos kaimo pl÷trai, teikiamos Europos žem÷s 
ūkio fondo kaimo pl÷trai (EŽŪFKP) l÷šomis, prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011) 0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012) 0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 EŽŪFKP parama neteikiama už 
Reglamento (ES) Nr. .../2012 [DPR] 
III antraštin÷s dalies 2 skyriuje nurodytus 
įsipareigojimus. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/150 

Pakeitimas  150 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l paramos kaimo pl÷trai, teikiamos Europos žem÷s 
ūkio fondo kaimo pl÷trai (EŽŪFKP) l÷šomis, prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011) 0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012) 0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
64 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisija įgyvendinimo aktu atlieka 
1 dalyje nurodytų sumų metinį paskirstymą 
valstyb÷ms nar÷ms, prieš tai at÷musi 
2 dalyje nurodytą sumą ir atsižvelgdama į 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą l÷šų 
pervedimą. Atlikdama metinį paskirstymą, 
Komisija atsižvelgia į: 

4. Komisija įgyvendinimo aktu atlieka 
1 dalyje nurodytų sumų metinį paskirstymą 
valstyb÷ms nar÷ms, prieš tai at÷musi 
2 dalyje nurodytą sumą ir atsižvelgdama į 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą l÷šų 
pervedimą. Atlikdama metinį paskirstymą, 
Komisija atsižvelgia į: 

a) objektyvius kriterijus, susijusius su 
4 straipsnyje nurodytais tikslais, ir 

a) objektyvius kriterijus, susijusius su 
4 straipsnyje nurodytais tikslais. 

b) ankstesn÷s veiklos rezultatus.  

Or. en 

 
 


