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6.3.2013 B7-0082/207 

Pakeitimas  207 
George Lyon 
ALDE 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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 
2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
54 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(54) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, nuostatos bus taikomos tik 
pagal kompleksin÷s paramos tvarką, kai 
visos valstyb÷s nar÷s išsamiai jas 
įgyvendins ir visų pirma pagal jas 
ūkininkams nustatys aiškius įpareigojimus. 
Pagal direktyvą reikalavimai ūkių 

lygmeniu bus prad÷ti taikyti ne v÷liau kaip 

2013 m. sausio 1 d. 

(54) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, nuostatos gali būti taikomos 
pagal kompleksin÷s paramos tvarką, kai 
visos valstyb÷s nar÷s išsamiai jas 
įgyvendins ir visų pirma pagal jas 
ūkininkams nustatys aiškius įpareigojimus. 
Prieš įtraukiant kompleksin÷s paramos 

taisykles reik÷tų ne v÷liau kaip 2015 m. 
sausio 1 d. atlikti jų taikomumo ir pagal 

jas atliekamų patikrų vietoje kontrol÷s 

sistemos poveikio analizę. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/208 

Pakeitimas  208 
George Lyon 
ALDE 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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 
2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
110 b straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

110b straipsnis 

Riba 
Išbraukta. 

Jeigu pagalbos suma, kurią gav÷jas gavo 

per vienus metus, atitinka sumą, kurią 

valstyb÷ nar÷ nustat÷ pagal Reglamento 

(ES) Nr. DP/xxx 49 straipsnį, arba yra už 

ją mažesn÷, ta valstyb÷ nar÷ neskelbia 

gav÷jo asmenvardžio ar pavadinimo, kaip 

numatyta šio reglamento 110a straipsnio 

1 dalies pirmos pastraipos a punkte. 

 

Pagal Reglamento (ES) Nr. DP/xxx 

49 straipsnį valstyb÷s nar÷s nustatytas ir 

pagal tą reglamentą Komisijai nurodytas 

sumas Komisija viešai paskelbia, 

laikydamasi pagal 110d straipsnį priimtų 

taisyklių. 

 

Tais atvejais, kai taikoma šio straipsnio 

pirma pastraipa, valstyb÷s nar÷s 110a 

straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b, c 

ir d punktuose nurodytą informaciją 

paskelbia, o gav÷jas nurodomas 

naudojant kodą. Valstyb÷s nar÷s priima 

sprendimą d÷l to kodo formos. 

 

Or. en 
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