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6.3.2013 B7-0082/201 

Pakeitimas  201 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011) 0628 – C7-0341/2011 – COM(2012) 0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) 
– 2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
57 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(57) kompleksin÷s paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gav÷jams, tiek 
nacionalin÷ms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos tur÷tų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos tur÷tų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalin÷s teis÷s nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę. Ūkininkų, kurie 
dalyvauja smulkių ūkininkų schemoje, 
nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštin÷je dalyje, 
atveju pastangos, kurių reikia norint 
atitikti kompleksin÷s paramos sistemos 
reikalavimus, nusveria sistemos teikiamą 
naudą šiems ūkininkams. Tod÷l siekiant 
paprastumo šiems ūkininkams tur÷tų būti 
netaikoma kompleksin÷s paramos sistema 
ir ypač jos kontrol÷s sistema bei 
nuobaudos. Tačiau tai netur÷tų paveikti 
šių ūkininkų įpareigojimų laikytis 
galiojančių žem÷s ūkio sektorių teis÷s 
aktų nuostatų ir galimyb÷s būti 
tikrinamiems bei rizikos susilaukti 

(57) kompleksin÷s paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gav÷jams, tiek 
nacionalin÷ms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos tur÷tų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos tur÷tų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalin÷s teis÷s nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę. 
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nuobaudų pagal tuos teis÷s aktus; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/202 

Pakeitimas  202 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011) 0628 – C7-0341/2011 – COM(2012) 0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) 
– 2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nepažeidžiant atitikties paramos skyrimo 
pagal Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 
reikalavimams kriterijų, EŽŪFKP l÷šomis 
finansuojamos išlaidos negali būti 
finansuojamos jokiomis kitomis ES 
biudžeto l÷šomis. 

EŽŪFKP l÷šomis finansuojamos išlaidos 
negali būti finansuojamos jokiomis kitomis 
ES biudžeto l÷šomis. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/203 

Pakeitimas  203 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011) 0628 – C7-0341/2011 – COM(2012) 0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) 
– 2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
61 straipsnio 2 dalies 1 punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1) Savanoriškas dalyvavimas valdymo 
schemose, patvirtintose remiantis 
pripažintais tarptautiniais standartais 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/204 

Pakeitimas  204 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011) 0628 – C7-0341/2011 – COM(2012) 0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) 
– 2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
73 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) visus valdai priklausančius žem÷s ūkio 
sklypus ir ne žem÷s ūkio paskirties žemę, 
d÷l kurios prašoma paramos pagal 68 
straipsnio 2 dalį; 

a) visus valdai priklausančius žem÷s ūkio 
sklypus ir ne žem÷s ūkio paskirties žemę, 
d÷l kurios prašoma paramos pagal 68 
straipsnio 2 dalį; tačiau nebūtina 
deklaruoti kraštovaizdžio objektų ar 
apsaugos ruožų; vis d÷lto paraiškoje 
paramos gav÷jas nurodo, kad jis turi 
žem÷s ūkio paskirties sklypų su 
kraštovaizdžio objektais ar apsaugos 
ruožais, ir, kompetentingoms institucijoms 
paprašius, nurodo jų vietą; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/205 

Pakeitimas  205 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011) 0628 – C7-0341/2011 – COM(2012) 0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) 
– 2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
92 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gav÷jams, 
kurie dalyvauja Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštin÷je dalyje 
nurodytoje smulkių ūkininkų schemoje, ir 
gav÷jams, kurie gauna pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 
9 dalį. 

Tačiau 91 straipsnis netaikomas gav÷jams, 
kurie gauna pagalbą pagal Reglamento 
(ES) Nr. RD/xxx 29 straipsnio 9 dalį. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/206 

Pakeitimas  206 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011) 0628 – C7-0341/2011 – COM(2012) 0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) 
– 2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
110 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 110a straipsnis 

 IV skyrius. Suskirstymas regionais 

 Valstyb÷s nar÷s, prireikus ir laikydamosi 
savo konstitucin÷s tvarkos, bendros žem÷s 
ūkio politikos nuostatas gali įgyvendinti 
regionų lygmeniu. 

Or. en 

 
 


